Trekken aan de lijn
Je ziet het vaak, de hond gaat wandelen met het baasje in plaats van het baasje gaat
wandelen met de hond. Wandelen zonder trekken aan de lijn is een gedrag die ieder
hondeneigenaar belangrijk vindt. Het vraagt een langdurige en consequente inzet van de
eigenaar.
A. Oorzaken:
Wanneer je gaat wandelen met een pup vinden de meeste eigenaars het niet hinderlijk
wanneer hun pup trekt aan de lijn, maar iedere pup wordt groter en zwaarder, dus wordt
het trekken behoorlijk hinderlijk, de hond heeft dan wel een hinderlijke gewoonte
aangenomen.
Het natuurlijk looptempo van de meeste honden is sneller dan dat van ons. Hij moet zich
inhouden om mooi naast je te lopen en dat is behoorlijk saai. Bovendien werkt trekken
belonend. De hond ziet of ruikt iets en begint te trekken aan de lijn. Het gedrag levert
succes en is dus voor herhaling vatbaar.
B. Hoe afleren:
Zodra uw hond aan de lijn trekt, draai je je om en loop zonder iets te zeggen de andere
kant uit. Blijf lopen zolang de lijn ontspannen is. Trekt de hond opnieuw dan loop je weer
de andere kant uit. Het trekken aan de lijn wordt minder interessant voor de hond daar
hij niet kan bereiken waarvoor hij begon te trekken. Zijn trekgedrag neemt af.
Een ander methode is stil blijven staan wanneer de lijn gespannen is, dus voordat uw
hond goed en wel begint te trekken sta je stil. Pas wanneer je hond aandacht voor jou
heeft loop je terug verder. Herhaal het keer op keer wanneer de lijn gespannen is.
Deze methodes helpen enkel wanneer je telkens consequent bent, ook als het regent of
als het berekoud is moet je het toepassen.
Je kan ook enkele hulpmiddelen gebruiken, denk maar aan de gentle leader. Dit is een
heel grote hulp bij mensen die slecht ter been zijn, schouderklachten en armklachten
hebben.
Uw hond leren wandelen aan de lijn zonder te trekken is niet moeilijk, begin er al aan
wanneer je hem als pup in huis haalt.

