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1. ZAGEN
Een van de meest voorkomende problemen bij hondeneigenaars 
is dat ze beginnen te zagen wanneer hun hond hen niet direct ge-
hoorzaamt: ze blijven hetzelfde bevel herhalen tot hun hond eindelijk 
weer aandacht toont. Dat is verkeerd, want zo leert het dier dat iets 
meerdere keren moet gezegd worden voor het iets moet doen. Als 
jouw hond afgeleid is, is het doorgaans beter om even te wachten 
met het bevel.
    
2. NIET VERALGEMENEN
Sommige hondeneigenaars zijn verbaasd als hun Max thuis altijd 
netjes gaat zitten wanneer hem dat gevraagd wordt, maar dat op 
straat vertikt. Dat is doorgaans het gevolg van training in te beperkte 

omstandigheden. Bevelen leer je best aan in een gecontroleerde 
omgeving, waarna je afleidingen (zoals andere mensen of de tv) 
toevoegt. Vervolgens is jouw Max ook klaar om hetzelfde bevel op 
andere plaatsen dan binnen de eigen woonst te leren opvolgen.
    
3. DENKEN DAT ALLE HONDEN HETZELFDE ZIJN
Er bestaan tal van uitstekende hondentrainers, hondenscholen en 
artikels, boeken of filmpjes over het trainen van honden. Hoewel er 
veel verschillende technieken en manieren van aanpak mogelijk zijn, 
kan dat soms wel eens het gevoel geven dat alle honden hetzelfde 
zijn, maar niets is minder waar. Ga er dus niet vanuit dat elke manier bij 
iedere viervoeter helpt en probeer verschillende dingen uit, zodat je 
ingespeeld geraakt op jouw eigen dier en omgekeerd. 

Als trotse eigenaars van een fantastische mechelaar-staffordkruising die helaas aan verlatingsangst lijdt, zien we 
het vaak: heel wat mensen lopen rond met een ongehoorzame hond die hén aan het leiden is in plaats van om-
gekeerd, alle kanten wordt uitgetrokken of voortdurend aan het blaffen is. Soms gaat het om een asielhond die 
slechte manieren heeft aangeleerd en nog wat tijd nodig heeft, maar vaak hebben de baasjes hun viervoeter toch 
al een tijdje bij hen en dan ligt de reden voor het lastige gedrag niet ver te zoeken: de eigenaars zijn hun huisdier 
niet aan het trainen. Hondenschool verplichten zou wellicht enorm kunnen helpen, maar zover zijn we nog niet. 
Hier enkele dingen die je sowieso beter niet met jouw hond doet.
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4. TE VEEL EMOTIE TONEN
Te emotioneel worden bij het geven van bevelen of bij de opvolging 
daarvan, is zelden goed. Zowel boos, gewelddadig of geïrriteerd rea-
geren als overdreven enthousiast worden, is uit den boze en verhoogt 
enkel het energieniveau van jouw hond, die riskeert in de toekomst 
geagiteerd te reageren op heel wat verschillende prikkels. Je neemt 
dan ook beter een gedecideerde, kalme, maar liefdevolle houding aan. 
Vergeet zeker niet om complimentjes te geven als jouw viervoeter iets 
goed doet, maar doe dat ook niet minutenlang. Overigens is het idee dat 
honden hun menselijke baasjes zien als ‘de leiders van de meute’, gede-
modeerd en zelfs volstrekt verkeerd. Je hoeft je dus niet te dominant te 
gedragen en kwaad worden of jouw hond bij de nek optillen. Dat kan 
jouw hond immers pijn doen, bang maken of agressief doen worden. 
    
5. TE VEEL NADRUK OP SNOEPJES
In het begin werkt snoep erg goed wanneer je jouw hond iets nieuws 
wilt aanleren, maar wanneer dat te veel gebeurt, kan hij of zij een 
ongezonde fixatie ontwikkelen op eten en daardoor ook veel te snel 

afgeleid worden. Het is meteen de reden dat je politieagenten of 
veiligheidspersoneel zelden snoepjes naar boven ziet halen. Honden 
reageren immers niet alleen op snoep, maar ook op lof, aanmoedi-
gingen en op jouw eigen enthousiasme wanneer ze iets goed doen.

6. NIET CONSISTENT ZIJN
Consistent zijn is een van de allerbelangrijkste eigenschappen die een 
hondentrainer moet ontwikkelen. Als jouw hond bijvoorbeeld niet mee 
het bed in mag, is het primordiaal om geen uitzonderingen toe te laten. 
Een typisch ongewenst gevolg is dat jouw hond vaak begint te bedelen. 
Zoiets komt bijna altijd omdat jij of iemand anders hem toch zijn of haar 
zin geeft, terwijl het eigenlijk niet mocht. Omdat de hond merkt dat 
voldoende bedelen helpt, zal hij of zij het vaker beginnen te doen… het 
kan er misschien schattig uitzien, maar dat is het eigenlijk niet.
    
7. VERKEERD TIMEN
Gedrag belonen – en, als het niet anders kan, soms eens bestraffen – 
moet onmiddellijk na het gedrag zelf gebeuren. Een kort woord of een 
klikker helpen om jouw reactie kort te houden en dat is belangrijk omdat 
jouw hond de beloning anders zal associëren met recenter gedrag. Het 
is meteen de reden dat een hond minuten nadat hij of zij pipi heeft 
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gedaan op dat mooie parket waar grootmoeder nog heeft voor betaald 
bestraffen, niet werkt: hij of zij zal misschien leren om angstig te worden 
als er een plasvlek in huis is, maar zal waarschijnlijk niet beseffen dat het 
de bedoeling is om zich thuis niet meer te ontlasten. Ook per ongeluk 
het verkeerde gedrag belonen, is vanzelfsprekend helemaal uit den 
boze: honden zijn sociale wezens en zullen soms zelfs negatieve reacties 
zien als een aanmoediging. Daarom is het bijvoorbeeld beter om een 
hond die voortdurend jouw benen opspringt te negeren dan hem of 
haar met de harde hand van zijn of haar plek weg te trekken.

8. NIET PROACTIEF GENOEG ZIJN
Reactief gedrag vertonen is typisch voor nieuwe hondeneigenaars: 
ze kennen hun huisdier nog niet genoeg en moeten wachten tot het 
bepaalde gedragingen vertoont vooraleer die te corrigeren of te ver-
sterken. Eenmaal je voldoende ervaring begint op te doen, is het echter 
aangeraden om gedrag te anticiperen en jouw hond meteen af te leiden 
als je weet dat er iets ongewenst zit aan te komen.
    
9. JOUW HOND NAAR JE
TOEROEPEN VOOR IETS ONAANGENAAMS
Natuurlijk wil je dat jouw hond naar je toekomt als je hem of haar roept. 
Als je dat doet voor iets onaangenaams – bijvoorbeeld een bad nemen 
of de nagels knippen – zal hij of zij echter leren dat het niet leuk is om 

naar je toe te komen en mogelijk zelfs vermijdingsgedrag beginnen te 
tonen. Daarom is het beter om hem of haar zelf te gaan halen als er iets 
moet gebeuren wat minder leuk is.
    
10. TE LANG WACHTEN MET DE TRAINING
Veel mensen wachten te lang voor ze hun hond beginnen te trainen, 
waardoor het steeds moeilijker wordt om slecht gedrag te corrigeren en 
goed gedrag aan te moedigen. Begin al met zindelijkheidstraining en 
het aanleren van simpele bevelen wanneer jouw hond nog een puppy 
is. Daardoor geraak je al ingespeeld op elkaar en kan je later complexer 
gedrag trainen.
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