3. verstoppertje spelen
De verdwijntruc
Sara ligt buiten op een deken te tekenen. Max rent rond in de tuin. Als hij
voorbij stormt, probeert Sara hem te strelen. Max heeft daar geen zin in en
loopt weg. Sara stopt met kleuren en achtervolgt de hond. Max is daar niet
blij mee. Hij verstopt zich onder de tuintafel. Sara begrijpt niet dat Max wegkruipt voor haar. Ze denkt dat hij verstoppertje wil spelen en gaat naar hem
toe. Maar Max gromt naar Sara.
Waarom gromt Max?
Max is opgewonden van het rondrennen. Hij wil niet stilzitten om geaaid te
worden. Misschien heeft hij last van jeuk of is er een andere reden. Maar dat
hoeft niet zo te zijn. Het is best mogelijk dat Max op dat moment gewoon
geen zin heeft in geknuffel. Hij wil Sara duidelijk maken hoe hij zich voelt:
hij kruipt weg onder de tafel. Maar Sara verstaat niet wat hij bedoelt. Ze
denkt dat Max met haar wil spelen. Dan gaat Max over op plan B. Hij gromt
naar Sara omdat hij wil dat ze hem met rust laat.
Hoe kan je dit voorkomen?
[kids] Kinderen moeten leren omgaan met ‘frustratie’. Ze moeten begrijpen
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dat niet iedereen altijd hetzelfde wil als zij. Dat geldt voor vriendjes en grote
mensen, maar óók voor honden. Kinderen moeten leren dat een hond het
soms niet plezant vindt om gestreeld te worden. Als ze dat weten, verstaan
ze ook dat de hond eigenlijk onder tafel kruipt om ‘weg’ te zijn en met rust
gelaten wil worden.
[ouders] Speel met je kind een rollenspel. Gebruik een knuffel als hond.
[knuffeldieren hebben immers het voordeel dat ze niet bijten! J ] Verstop de
knuffel onder tafel en leg uit dat het dier nu niet gestreeld wil worden. Beloon
je kind als het de knuffel met rust laat.
Of speel met je eigen hond en geef het goede voorbeeld: laat de hond met
rust als hij wegkruipt. Kinderen leren door imitatie. Daarom is jouw gedrag
tegenover je hond van cruciaal belang. Als je hond zich verstopt of in zijn
mand kruipt, zeg dan: “oh, hij wil met rust gelaten worden, zullen wij met z’n
tweeën dan samen eventjes iets anders doen?”
[de hond] Iedere hond heeft een plek nodig waar hij zich kan terugtrekken en
zich veilig voelt. Leer je kinderen die plek [h]erkennen.
Maar zelfs dan zijn en blijven er massa’s mogelijke risico’s. Je kan niet op alles
anticiperen. Daarom is het belangrijk dat jij als ouder steeds een oogje in het
zeil houdt. Leer de signalen [her]kennen waarmee je hond aangeeft dat hij de
drukte en het gedoe ‘moe’ is…
Hoe zit het met jouw hond?
Leer de stresssignalen van je hond herkennen. Als hij gaapt, zijn lippen aflikt,
zijn kop wegdraait of zich plots begint te krabben, kan dit betekenen dat hij
zich bedreigd voelt. Neem in zo’n geval de druk van hem weg en moedig hem
aan om naar zijn eigen veilig plekje, zijn kot of mand, te gaan. Beloon hem
als hij dat doet.
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