Verklaring tabel gemoedstoestand
Rood, oranje, groen
Rood, oranje en groen zijn niet toevallig ook de kleuren van de verkeerslichten. Bij de
hond geven ze in fases de gemoedstoestand aan, ook wel de drang of drift waar de hond
zich in bevindt. Uiteraard is dat niet strak afgebakend, zoals de lijn tussen zwart en wit.
Het vloeit zachtjes in elkaar over.
Elke hond heeft deze drie fases, twee kan niet, één zeker niet! Het is voor iedereen
belangrijk dat het rood zo klein mogelijk is en het groen zo groot mogelijk. Zéér veel zaken
hebben daar invloed op, ook het ras bijvoorbeeld.
Zonder de rode fase kan het echt niet, omdat slapen ook rood is en rusten moet elke hond
en we willen de rode fase niet kleiner maken door de hond minder te laten slapen.
Ik bedoel hier dus de rode fase waar de hond actief is maar waar u rechtstreeks geen
invloed heeft op zijn gedrag. Bijvoorbeeld: angst, agressie, jachtdrift, verdedigingsdrift,
voedernijd enz.…
Het is voornamelijk de bedoeling dat men de rode zone, die gecreëerd wordt omdat de
hond zijn instinct volgt vervangt door aangeleerd gedrag.
Onrechtstreeks kunnen we zéér veel doen om dat rood kleiner te maken en dat begint al
bij de fokker: het genetische van de ouders, de conditie van de ouders en de teef in het
bijzonder. Het karakter van de ouders en zeker van de teef omdat de pups na 21 dagen
van haar beginnen te leren. De werpkist en de plaats waar die staat. Wel of niet verrijkt
opgroeien, inprenten, opvoeden en socialiseren.
Dat alles moet na 7 weken door de nieuwe eigenaars worden overgenomen. Vanaf dan is
leiding geven ook zéér belangrijk.
Een groot misverstand is dat leiding ook wel eens verward wordt met tirannie, wat fout is!
Leiding geven heeft veel meer met respect te maken dan met tirannie, als kind was ik bang
in het donker maar niet wanneer mijn vader erbij was.
Angst is iets heel anders dan respect! Honden moeten uiteraard ook voldoende afreageren
en dat mag niet eenzijdig zijn bvb alleen achter ballen aanlopen. Ze moeten dus
meervoudig gestimuleerd worden, er moet getraind worden, honden moeten onder
controle zijn, niet opspringen of aan de leiband trekken.
Al deze zaken zorgen ervoor dat de rode zone kleiner wordt en de groene groter en op die
manier wordt de kans op hondenproblemen veel kleiner!
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