Het doel moet zijn om het
ongewenste gedrag via
training te veranderen,
zodat de bench uiteindelijk
gewoon open kan blijven.
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H ond & opvo edi ng

De hondenbench:

hoe doe je het goed?
Een bench is een handig hulpmiddel bij de opvoeding van een
hond. Maar bij verkeerd gebruik kan een bench ook problemen
veroorzaken. Help jij je klant om dat te voorkomen?

E
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erst even een misverstand uit de weg ruimen:

en veilige rustplek is. Dat doe je natuurlijk niet door hem

een hond is géén holendier! Bij wolven, voor-

er gewoonweg in te duwen, maar door stap voor stap op

ouders van onze hond, maken moeders wel-

te bouwen. Dat geldt overigens ook voor een reisbench.

iswaar een hol om hun jongen te werpen en
ze veilig te houden, maar de welpen gebruiken dat als uitvalsbasis. Ze kunnen vrij in- en

Zet de bench, met een lekker kleedje en een veilig speeltje erin, open in de kamer. Zo kan de hond er rustig aan

uitlopen: er is immers geen traliedeurtje. Vanaf ongeveer

snuffelen. Leg hondensnoepjes bij en in de bench. Gooi er

tien weken brengen ze de dag bovengronds door in ‘crè-

af en toe een brokje of speeltje in zodat de hond het kan

ches’. Groepen wolven zoeken om te rusten liefst een

gaan halen.

open plek met veel uitzicht. Het is voor een hond dus

Pas als de hond regelmatig vrijwillig de bench in gaat, kan

geen natuurlijke situatie om in een kleine, afgesloten

het deurtje even dicht. Geef de hond direct iets lekkers

ruimte te zitten.

en doe het deurtje weer open. Maak dan de tijd dat het

Tijdelijke oplossing

deurtje dicht is steeds iets langer en geef de hond iets
waar hij langer mee bezig is: een voerspeeltje of een kluif.

Toch kan een bench heel nuttig zijn: bijvoorbeeld bij zin-

Doe de bench steeds open voordat de hond het niet leuk

delijkheidstraining, om te voorkomen dat een nog niet

meer vindt!

opgevoede hond het huisraad sloopt, of voor de veiligheid

Als de hond toch eens gaat piepen of blaffen, dan was de

als een hond agressief is naar bezoek. Een gesloten bench

tijd voor hem te lang. Wacht even tot hij stil is of leid hem

is echter altijd een tijdelijke oplossing. Het doel moet

af met een geluidje (niet laten schrikken!), en doe dan pas

zijn om het ongewenste gedrag via training te veranderen,

het deurtje open. De volgende keer oefen je wat korter.

zodat de bench uiteindelijk gewoon open kan blijven. Zo’n
open bench kan voor de hond wél blijvend een heerlijk
plekje worden om zich te kunnen terugtrekken.

Welke bench?

Niet te lang!

Ook al is de bench goed aangeleerd: hij is niet bedoeld

om een hond hele dagen in op te sluiten, bijvoorbeeld
als de eigenaar gaat werken. Te lang opgesloten zitten

Er zijn verschillende hondenbenches: draadkooien, plastic

kan allerlei gedragsproblemen veroorzaken en is slecht

transportkennels, stevige stalen autobenches en opvouw-

voor het welzijn van de hond. Een goede richtlijn voor

bare stoffen benches voor bijvoorbeeld de vakantie. In huis

volwassen honden is om ze overdag niet langer dan vier

worden vooral de eerste twee gebruikt. Zo’n huiskamer-

uur achtereen in de bench te laten, en graag niet elke dag.

bench moet zo groot zijn dat de volwassen hond er goed in

Voor een pup die zijn plas nog niet lang kan ophouden is

kan staan en zitten, languit kan liggen en zich gemakkelijk

dat nog veel te lang. Geef de hond voor én na het bench-

kan omdraaien. Voor zindelijkheidstraining van een pup is

verblijf genoeg beweging, spel en aandacht.

Tip
Verkoop je benches?
Hang het artikel ‘Een
hondenbench gebruiken’ ernaast. Stal ook
voorbeelden uit van
benodigdheden: kleedjes
en kussen, veilig speelgoed, trainingsbrokjes
en voerspeeltjes en een
stevige waterbak.

dat te groot. Wie de bench op de groei koopt, kan hem met
een tussenschot tijdelijk kleiner maken.

Eerst aanleren

Elke hond zal eerst moeten leren dat de bench een fijne

Meer weten over een juist gebruik van de bench en de
voor- en nadelen, of informatie nodig om aan je klanten
mee te geven? Op licg.nl vind je het artikel ‘Een hondenbench gebruiken’. ←
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