De regels van de roedel
Het gezin, samen met de hond, vormt een roedel, het is dan ook belangrijk om de
plaatsen in de roedel te bepalen. Hierin moet je heel duidelijk zijn zodat de hond zijn
plaats goed kent.
Hiermee kom je tegemoet aan de behoeften van de hond, met name, structuur,
regelmaat, rust en een gevoel van veilig zijn. Hij zal ook minder ongewenst gedrag
vertonen en de mensen in het gezin respecteren.
Voor ieder lid in de roedel dient een rang worden bepaald, hier mag je ook niet vergeten
de kinderen een rang te voorzien. Volwassen en kinderen dienen hoger in rang te staan
dan de hond, die de allerlaagste positie heeft, zo ontstaat een duidelijke structuur.
Bouw een duidelijk verschil in rangorde op tussen mens en hond, dit bereik je door de
hond 'aan te spreken' in zijn eigen taal, de non verbale taal, hieronder verstaan we je
houding, gezichtuitdrukking en je handelen.
Hondentaal omzetten in regels, de roedelregels.
Zorg voor een roedel waar iedereen zich prettig voelt en dit kan je creëren door
onderstaande regels toe te passen en ze blijven toe te passen. Wanneer je niet
consequent bent zal de hond in verwarring raken.
Regel 1: De roedelleider slaapt waar hij wil en niemand mag dan bij hem
komen:
De leider heeft de beste plaats en niemand mag zich op die plaats positioneren. Dit
natuurlijke gedrag is al zichtbaar van in het nest, waar de leider zich altijd op de meest
comfortabele plaats zal leggen. Zorg ervoor dat de hond niet zomaar op uw plaats in de
zetel gaat liggen. Sommige honden zullen hun baas dan als onderdanige beschouwen en
bijgevolg meer leiding opeisen. De hond mag in de zetel liggen mits de toestemming van
zijn baas. Dit is in principe geen probleem. Het is toch beter dat men de hond op een mat
of in een mand laat liggen. Zorg ervoor dat de hond een eigen plaats heeft waar hij
ongestoord kan rusten. Laat de hond ook nooit in je bed slapen en laat de hond alleen na
toestemming op je schoot. Tevens kan je een hond toestaan dat hij mensen de toegang
tot bepaalde plaatsen ontzegt.
Regel 2: De roedeleider bevindt zich meestal (letterlijk) op een hoger niveau:
De hond lager laten zitten dan jezelf, tevens mag je de hond niet optillen in bijzijn van
andere personen of hond(en). Laat je hond niet hoger dan jou zitten, kleine hondjes
kunnen makkelijk op de hoofdleuning van een zetel gaan liggen, zo zitten ze hoger dan
jou. Zorg ervoor dat de hond geen voorbijgangers van op de vensterbank wegjaagt.
Regel 3: De roedelleider eet altijd eerst:
De leider eet eerst en dan de mindere in rang. In de natuur zal de leider altijd eerst eten.
De resten zijn voor de lagere in rang. Er bestaat het zogenaamde terugkoppelingsgedrag,
waarbij de roedelleider de onderdanen niet vergeet en automatisch voldoende voeding
overlaat voor de andere roedelleden. Zonder die roedelleden kan hij ook niet overleven.
Sociaal contact is dan ook een fundamentele basisbehoefte. Wanneer men de hond eerst
te eten geeft of men staat eten af aan de hond, dan geeft men een uiterst onderdanig
signaal. Honden die eerst hun eten krijgen, hebben volgens het hiërarchische principe
ook het recht om eten te stelen. Hij is ten slotte de baas. Men moet er voor zorgen dat
men altijd voor de hond eet. De hond moet niet afgezonderd worden tijdens de maaltijd.
Hij moet kunnen zien dat zijn baas eerst eet. Leer de hond om zijn voeding onmiddellijk
op te eten. Anders krijgt de hond de indruk dat hij zijn baas niet nodig heeft om aan deze
basisbehoefte te voldoen. De hond moet telkens iets doen voor hij zijn voeding krijgt. Hij
moet zijn eten verdienen. Het is verstandig wanneer u een nieuwe hond aanschaft deze
voeding uit de hand te geven. Dit dient om de band met u hond op te bouwen en zo
leert de hond eveneens dat hij afhankelijk is van zijn baas.
Regel 4: De rangorde wordt eerder bepaald in spel dan in echte gevechten:

De leider begint, eindigt en wint ieder spel. Aan de manier waarop mensen met hun hond
spelen kan men zien hoe het met hun relatie is gesteld. Sommige honden willen niet
ingaan op een spelinvitatie van hun baasje. Ze willen enkel spelen wanneer ze dit zelf
willen. Dit werd hen onbewust als pup aangeleerd. Een vaak voorkomend voorbeeld is:
de pup gaat er met één van u dure schoenen van door. U springt recht en loopt achter de
pup aan om de schoen af te nemen. Hier geeft men het signaal van spelen. De pup vindt
dit leuk en zal nu nog meer schoenen stelen. De hond daagt hier zijn baas uit om te
spelen. Als de baas het initiatief neemt om het spel te starten, zal de hond net geen zin
hebben. Hij zal zich door u niet laten uitdagen. Het is dus beter om niet te reageren
wanneer de hond u uitdaagt om te spelen. Wacht tot de hond rustig is en begin dan het
spel onmiddellijk. Door op de juiste manier met de hond te spelen, wordt de baas het
middelpunt van de belangstelling. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Honden die interesse
hebben voor andere honden of andere afleidende prikkels vinden hun baasje niet
belangrijk genoeg. Zorg dat u steeds interessanter bent. Tijdens de training kan spel als
beloning gebruikt worden. Uiteraard wil de hond niet trainen als hij denkt dat hij de
leiding over zijn baas heeft. Apporteer- en zoekspelletjes zijn ideaal om een goede relatie
met de hond op te bouwen. Let wel op. Men kan het spel pas gebruiken als
beloningsmethode wanneer men het volledig onder controle heeft. Tot zolang werkt men
best met voedingmotivatie. Win het grootste deel van de spelletjes, maar zorg ervoor dat
je het laatste spelletje altijd wint. Wanneer je een dominante hond hebt moet je alle
spelletjes winnen, speel dus enkel spelletjes die je zeker kan winnen. Laat een
apporteerspel nooit eindigen door het voorwerp weg te gooien, de hond is dan de
feitelijke winnaar, anderzijds mag je een trekspel nooit eindigen door het voorwerp los te
laten.
Regel 5: Men toont respect aan de hoogste in rang:
De hond zal steeds een strategische plaats in huis zoeken om zijn territorium te kunnen
controleren. Veel mensen zullen over de hond lopen of er om heen gaan om deze niet te
storen. Hier bevestigen ze de hond in zijn leiderspositie. Het is dus beter dat men
zachtjes tegen de hond aan tikt als men moet passeren zodat deze plaats maakt voor de
eigenaar. Geef de hond een comfortabele plaats, ergens in een hoek van de woonkamer.
Op deze plaats moet hij zich kunnen terugtrekken om ongestoord te kunnen rusten.
Trekken aan de leiband, weglopen en blaffen aan de voordeur zijn storende gedragingen
die kunnen worden vermeden door dit privilege in ons voordeel te gebruiken. Meestal
wordt het baasje door de hond naar buiten gesleurd voor de wandeling. De hond neemt
hier duidelijk het initiatief en zal dat vertalen door de hele wandeling harder en harder te
trekken aan de leiband. Gezien de hond de indruk krijgt dat hij zelf het territorium kan
verlaten, zal hij bij de minste mogelijkheid door de deur glippen en het op een lopen
zetten, met alle gevolgen van dien. Het instinctieve respect voor het lichaam van een
meerdere wordt ontwikkeld tijdens de inprentingfase. De hond moet ook het lichaam van
zijn baas leren respecteren. Laat de hond niet in uw handen of kleren bijten. Imponeer
de hond indien nodig met een luide ‘ai’. De timing van de afwijzing moet zeer scherp zijn.
Dit moet gebeuren op het ogenblik dat de hond begint te bijten. Mensen zijn meestal
tolerant en wachten te lang om te reageren. Pas als het pijn doet of bij kleerscheuren
gaan ze over tot het corrigeren van de hond. Dit is voor de hond zeer onduidelijk. Men
moet zeer consequent zijn. Bijten mag nooit.
Regel 6: Men heeft aandacht voor de hoogste in rang en enkel hij neemt de
beslissingen:
De leider eist altijd de onmiddellijke aandacht op van een mindere in rang, maar is niet
verplicht de vraag om aandacht van een mindere te beantwoorden. Aandacht is één van
de basisbehoeften van de hond. Het is een doel bij alles wat hij doet. Hij vertoont een
bepaald gedrag actie om een reactie te verkrijgen. Vandaar de noodzaak om vooral
aandacht te schenken voor positief, gewenst gedrag. Jonge honden ontvangen meestal
aandacht omwille van ongewenst gedrag. Deze aandacht werkt bekrachtigend waardoor
de hond het ongewenste gedrag blijft vertonen en zelfs meer gaat vertonen. Tijdens de
opvoeding kan men de behoefte aan aandacht gebruiken om allerlei gewenst gedrag aan

te leren en te belonen. De roedeleider bepaald wanneer er gewandeld wordt, gespeeld, of
gegeten wordt. Men reageert ook nooit wanneer de hond om eten bedelt. Ga niet in op
gepiep en andere eisen. Laat de hond ook altijd naar jou toe komen, ga zelf nooit naar de
hond toe. Het is ook van belang de hond te negeren wanneer hij tegen je opspringt en
opdringerig aandacht van je vraagt. Negeer hem ook regelmatig wanneer hij langs je
heen loopt. Sta nooit toe dat de hond je negeert.
Je gezin (jezelf, je partner, je kinderen) staan bovenaan de ladder (de roedel),
de hond staat op de allerlaagste plaats!!!!!!
Mocht u merken dat dit niet het geval is dan dien je daar verandering in te
brengen voor er zich bijtincidenten voordoen. Doe dit in samenwerking van een
instructeur, hij zal je bijstaan en advies geven.
De hond is een dier met een dierlijk instinct...vergeet dat niet.
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zult

een goede roedelleider zijn.
eerlijk en rechtvaardig zijn.
eisen stellen, die ik begrijp en aan kan.
dus zwart wit denken en handelen t.o.v. mij.

* U zult altijd mijn goede wil belonen.
* En als U straft, dan zo, dat ik het begrijp.
* U zult nooit nabestraffen. (namopperen)
* U zult nooit dreigen, dat maakt mij onzeker omdat ik niet begrijp wat U eigenlijk
bedoelt.
* En als ik dan al straf verdien, dan graag direct, want anders begrijp ik niet waarvoor ik
straf kreeg en word ik onzeker en angstig.
* U zult mij steeds belonen wanneer ik iets goed doe, ook al vind U dat iets
vanzelfsprekend.
* U zult altijd duidelijk zijn, want soms baas, moet ik maar raden wat U nu eigenlijk wilt:
Kom, Vooruit, Ga, Af!!!!!!!!!!!!!!!!
* U zult nimmer Af, Af, AAAAAAAAAAAAAAf, zeggen wanneer U "af" bedoelt, want ik ben
niet Do, Do, DOOOOOOOOOOOOOFFFFF!!!!!!!
* En ook niet achterlijk, want als het pas bij de derde keer hoeft, dan doe ik dat ook
braaf.
* U zult mijn ketting en mijn riem niet als versiering beschouwen. Die zijn er om mij te
helpen gehoorzamen.
* U zult nimmer zeggen: "Ja, maar thuis doet hij het wel", want het trainingsveld is niet
thuis, maar om te oefenen.
* U zult bij alles wat u van mij verlangt, rekening houden met mijn leeftijd en met mijn
aard.
* U zult zich altijd moeten blijven realiseren, dat ik mezelf niet heb gemaakt en dat U mij
heeft uitgekozen en ik niet U!!!!!
* U mag blij zijn met mij, baas, want ik ben waarschijnlijk de enige die U als baas
aanvaard, zonder baaldagen en stakingen, terwijl ik altijd bereid ben tot variabele
werktijden en zelfs tot overwerken.
* Dus baas, wanneer U óóit eens aarzelen mocht ten opzichte van mij, laat dan altijd Uw
hart spreken en niet uw hand.
* Want baas, wij honden hebben allemaal een grote bek maar..........................een heel
klein hartje!!!!!!!!!!!!

