
Bench training  

  

  

Een bench of kamerkennel is een metalen kooi die speciaal voor honden bedoeld is. 

Hoewel de bench niet goedkoop is bij aankoop loont het toch de moeite om dit in huis te 

hebben.  

 

A. Voordelen van de bench: 

Uw hond zal zich prettiger voelen in de bench wanneer hij alleen thuis moet blijven; 

Uw hond krijgt de kans niet op iets te vernielen wanneer hij alleen thuis is, met uw hond 

in de bench hoef je je dus geen zorgen te maken wanneer je het huis hebt verlaten; 

Helpt bij de zindelijkheidstraining, ‘s nachts of overdag wanneer je weg bent. Uw hond 

zal namelijk proberen nooit zijn eigen "hol" te bevuilen. Alleen in grootste nood zal het 

gebeuren dat hij zijn nest zal bevuilen.  

  

B. Hond laten wennen aan de bench:  

Voordat u uw hond in de bench opsluit wanneer hij alleen thuis moet blijven moet je 

ervoor zorgen dat hij de bench als een prettige, veilige, ligplaats gaat beschouwen. Zet 

de bench in de woonkamer, op een tochtvrije plek, het liefst van waaruit uw hond de 

kamer goed kan overzien. Leg in de bench een deken of kussen zodat het aangenaam is 

om liggen. Om te beginnen geef je de hond een lekkere kluif of hondenkoek die hij mag 

opeten in zijn bench, loopt hij naar een andere plaats met zijn lekkers breng hem dan 

rustig terug naar de bench. Doe dit enkele dagen, iedere keer met kluif of ander lekkers, 

en zelfs zijn eigen eten geef je in de bench. Ga pas over naar de volgende stap wanneer 

uw hond geen aanstalten meer maakt om zijn kluif elders te nuttigen.  

 

Gaat de eerste stap goed dan kan je over gaan naar de volgende stap. Ieder keer als je 

hond wil gaan slapen (bv. na het spelen, na de wandeling) breng hem dan naar de 

bench. Als de hond gaat liggen beloon je hem. Komt je hond uit de bench om toch elders 

te slapen dan breng je hem rustig terug naar de bench. Het deurtje blijft open.  

 

Wanneer uw hond zonder problemen gaat slapen in de bench dan kan je proberen een 

tijdje de deur te sluiten. Maar nu moet je wel goed opletten. Je gaat natuurlijk nog niet 

weg, je blijft in huis. Wanneer je hond toch onrustig is, of gaat janken of blaffen dan mag 

je hier niet op reageren, je negeert de hond, je mag je hond op geen enkele manier 

aandacht geven. Zodra de hond stil is, ook al is het voor even dan ga je naar hem toe. 

Wees niet uitbundig, open gewoon het deurtje en laat je hond zijn eigen gang gaan.  

 

Wanneer je hond rustig in de bench blijft liggen met het deurtje dicht terwijl je thuis bent 

dan kan je overgaan tot de laatste stap. Als je voor een korte tijd weggaat sluit je de 

hond in de bench en geef hem een kluif of hondenkoekje. Leg ook regelmatig een paar 

hondenbrokjes of ander lekkers achterin de bench wanneer je hond het niet merkt, de 

hond zal het al gauw de moeite vinden om telkens weer in zijn bench te gaan kijken of er 

misschien wat lekkers ligt.  

 

Nu moet je niet denken dat wanneer je dit hebt gelezen dat het heel veel tijd in beslag 

neemt om je hond aan de bench te laten wennen, de meeste honden zijn het na 1 of 2 

weken gewend. Hij zal dit zien als zijn eigen veilige plek. Daarom mag je hem ook nooit 

voor straf naar zijn bench sturen. Let er ook op dat de kinderen uw hond niet lastigvallen 

wanneer hij in de bench ligt, de bench moet een plek zijn waar je hond zich rustig kan 

terugtrekken. 

  

 


