VUURWERK EN ANDERE GELUIDEN

LAWAAI IS LEUK
TRAINING
Hondenschool Fun for 2, Hardenberg

B EGIN VANDAAG NOG

Aan de slag
lees eerst alles goed door!
Lawaai training bied ik niet tijdens de groepslessen op de hondenschool aan. De
handvatten hoe je dit thuis kan oefenen lees je hieronder. Heb je vragen of zijn er
onduidelijkheden neem a.j.b. contact met mij op.
Wil je liever persoonlijke begeleiding omtrent vuurwerktraining neem dan vrijblijvend
contact op met mij.
Wees niet zuinig met voer op de grond strooien en sluit het altijd goed af.
Laat je hond na het maken van lawaai ook nog even heerlijk snuffelen of speel met je
hond.
Ik heb liever dat je iedere dag even een aantal tellen oefent en uitbouwt, dan 1x per
week. Plan er tijd voor in en start vandaag nog, een bange hond is echt RUK!
Maak jouw hond hufterproof voor lawaai.
Succes met oefenen!
Pamela Colling
Hondenschool Fun for 2

Lichaamstaal?
WAAR JE OP MAG LETTEN?!
DE STAND VAN OREN, STAART EN LICHAAM
ONTSPANNEN OF GESPANNEN HOUDING
SCHRIKREACTIE
BLIJFT DOOR ETEN OF JUIST NIET
BLIJFT SPELEN OF STOPT MET SPELEN

Lichaamstaal
train je zelf om goed te kijken
We kennen allemaal een blije vrije hond. Deze hond heeft een ontspannen
lijf, kijkt zacht uit de ogen, oren staan of hangen normaal, staart is lekker
ontspannen. Zo zou je een hond altijd willen zien.
Tijdens het trainen van lawaai zou het erg fijn zijn als de hond ontspannen
kan blijven. Daarom is het fijn om een basis uitgangspositie te hebben.
Hoe ziet jouw hond eruit als hij/zij relaxt is.
Als je dat weet dan kun je tijdens het trainen zien of er veranderingen plaats
vinden bij de hond.
Denk bijvoorbeeld, een staart die lager is en aangeknepen bij de aanzet.
Of oren die plat gaan liggen of naar achteren gaan staan.
Kijken of paniek waar het lawaai vandaan komt.
Schrikken van het geluid en daardoor een gespannen lijf krijgen.
Op het moment dat je veranderingen ziet bij de hond is het goed om te
weten wanneer je door kan gaan met lawaai maken of dat je moet stoppen
en/of afstand te vergroten of de insensiteit van het lawaai te verlagen.

Lichaamstaal
wanneer train je door en wanneer stop je
Je traint door zolang jouw hond blijft eten of spelen. Als je hond niet meer
eet is het stress level te hoog en kan hij niet meer leren. Even opkijken en
daarna verder eten is prima.
We hebben stress nodig om te kunnen leren.
Maar bij het zien van stress signalen is het goed om te weten dat jouw hond
niet zo relaxt is bij de geluiden die gemaakt worden, of als hij iets ziet, dan je
misschien denkt.
Je stopt acuut als jouw hond niet meer eet of speelt, in elkaar duikt, weg wil
lopen, niet meer te bereiken is of bevriest vanuit angst.
Het kan gebeuren dat de hond bij het eerste geluid al verstart en/of wil
vluchten.
Vandaar mijn advies om vooral te beginnen op hele grote afstand, denk aan
20 meter of misschien nog verder.
Schrikken is niet erg, als de hond kort erna maar herstelt. Soms zie je dat de
hond zich uitschudt. Herstellen is: dat de hond weer verder gaat waar hij
mee bezig was voordat hij schrok.

Nooit in groepsverband
wel individueel
Je kan jouw hond zelf hufterproof maken voor lawaai. Het vergt veel oefenen
en training. Als je liever hebt dat ik met je meekijk dan is het mogelijk om een
individuele les af te spreken. Deze duurt maximaal 15 minuten, omdat de
spanningsboog van jouw hond dan wel op is. Maar kan ook 1 tot 2 minuten
duren of zelfs 30 seconden!
De hond stel je bloot aan allerlei geluiden. De hond mag hierbij leren dat het
oké is, maar als je in een groep traint is dat onmogelijk. Iedere hond reageert
anders op geluiden. Voor de ene hond kan het niet hard genoeg en voor de
ander is het al te hard. Je kan het dus voor niemand goed doen!
Ik adviseer dan ook NIET om lawaai-training/vuurwerktraining in
groepsverband aan te bieden. Een hond die angstig is kan zijn angst op jouw
onbevangen hond overdragen.
Wat betreft vuurwerktraining kun je niet op tijd genoeg beginnen. Bij
Plaggenmarsch tuinmeubelen kun je het hele jaar door categorie 1 vuurwerk
kopen om thuis mee te oefenen. Want naast angst voor harde knallen en
gillende pijlen kan je hond ook bang zijn voor de geur, trillingen en flitsen van
het vuurwerk.

Thuis aan de slag
positieve associatie opdoen
Het is zeker wel belangrijk om je hond te leren dat geluiden erbij horen. Dat
kun je ook zeker trainen. Denk daarbij aan alledaagse geluiden in huis, met
een feestje slingers en ballonnen. Buiten op straat de auto’s, claxons, sirenes,
de trein, fietsers. Maar ook spelende kinderen, skateborden. In de stad met
winkelkarretjes, mensenmenigte, de markt, een concert of optocht. En
natuurlijk rond oud & nieuw het vuurwerk.
Het zijn dus best veel dingen waar jouw hond aan mag wennen. Dat mag
allemaal gedoseerd en hoeft echt niet in één dag te gebeuren. Het is juist
belangrijk om dit over een langere tijd uit te spreiden, omdat een hond niet
alleen als pup mag habitueren/ socialiseren, maar ook als puber of volwassen
hond. Jouw hond leert iets leuk te vinden als hij een positieve ervaring heeft
opgedaan. Kijk daarom goed naar je hond, wat voor signalen geeft hij af of laat
hij zien. Zie hierboven stuk over lichaamstaal.

Thuis aan de slag
positieve associatie opdoen
Het echte oud & nieuw kunnen we moeilijk nabootsen, maar je kan de hond
wel enigszins voorbereiden door nu al te oefenen. Regelmatig zijn er straks in
de omgeving van Hardenberg vuurwerkshows (Pony Park Slagharen) om een
evenement af te sluiten. Gebruik deze gebeurtenissen om je hond te trainen.
Ga niet met je hond vooraan staan, maar zoek een plek achteraf en neem
(veel) voer mee, een snuffelkleed en/of zijn favoriete speeltjes. Verstop de
voertjes in het snuffelkleed en/of speel met jouw hond. Als je hond stopt met
eten en/of spelen dan is de afstand nog te klein tot het vuurwerk. Vergroot je
afstand totdat de hond wel wil eten/spelen. Eten kan ook altijd op de grond
gestrooid worden.
Doordat de hond eet en/of speelt leert de hond een positieve associatie te
maken met het vuurwerk. Onderstaande tips zijn gebaseerd op
vuurwerktraining. Maar dezelfde tips kun je ook inzetten voor andere geluiden.
Ik wens je veel plezier bij je lawaai is leuk! training en heb je vragen schroom
dat niet om contact op te nemen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Het is makkelijker als je met twee personen bent. De ene persoon speelt met de hond of legt voertjes op de grond of
in een snuffelkleed. Je zorgt dat de hond dus al iets leuks aan het doen is (spelen/voertjes zoeken), voordat de ander
begint met lawaai maken. Erg belangrijk is ook dat de lawaaimaker eerst op een grote afstand staat van de hond.
Grote is afstand is in eerste instantie 20 meter en misschien nog wel verder afhankelijk van jouw hond. Hoe angstiger
hoe verder weg je gaat staan.
Je kan geleidelijk de afstand verkleinen. Zodra de hond stopt met spelen of voertjes zoeken is het nog te moeilijk en
ga je afstand vergroten en/of minder hard lawaai maken. Belangrijk dus dat je intensiteit van de geluiden opbouwt,
met andere woorden je begint eerst met zachte geluiden en dan steeds harder.
Blijf goed naar de lichaamstaal van de hond kijken en spreek een STOPsignaal af dat er acuut wordt gestopt met
lawaai maken. Besef dat honden veel beter kunnen horen dan wij. Oefen heel kort!! Heel kort is van een aantal
seconden eerst en dat geleidelijk aan opbouwen.
Geluiden nabootsen, hoe?
Voor vuurwerk kun je kindervuurwerk kopen om daar mee te oefenen of categorie 1 vuurwerk bij Plaggenmarsch
tuinmeubelen.
Geuren: sterretjes
Flitsen: bv fotocamera buiten

Vuurwerk via youtube
Zorg ervoor dat je geluid op zacht staat voordat je een filmpje (hieronder) aanklikt. Het is juist niet de bedoeling dat
jouw hond schrikt. Dit draagt bij aan een negatieve leerervaring.
Het is makkelijker als je met twee personen bent. De ene persoon speelt met de hond of legt voertjes op de grond of
in een snuffelkleed. Je zorgt dat de hond dus al iets leuks aan het doen is (spelen/voertjes zoeken), voordat de ander
het volume langzaam verhoogt. Het mag echt wel een aantal dagen/weken duren voordat je het volume hard hebt
staan. Ook heel belangrijk dat je de hond niet vlak voor de box o.i.d. hebt staan.
Zodra de hond stopt met spelen of voertjes zoeken is het nog te moeilijk en ga je afstand vergroten en/of het volume
zachter zetten. Belangrijk dus dat je intensiteit van het volume opbouwt, met andere woorden je begint eerst zacht
en dan geleidelijk steeds harder. Wees alert dat het heel anders is dan het echte vuurwerk!!
Blijf goed naar de lichaamstaal van de hond kijken en spreek een STOPsignaal af dat er acuut wordt gestopt met
lawaai maken. Besef dat honden veel beter kunnen horen dan wij. Oefen heel kort!! Heel kort is van een aantal
seconden eerst en dat geleidelijk aan opbouwen.

VUURWERK
YOUTUBE

YOUTUBE
VUURWERK

Wat je vooral niet moet doen als je hond wel bang is!
De hond dwingen om in een bepaalde ruimte te zijn of geen toegang geven tot zijn favoriete ruimte.
De hond negeren.Overdreven aandacht geven aan zijn angst, zoals troosten en te proberen om met zachte
stemmetjes, gebaartjes, koekjes de hond tot kalmte te manen.
Advocaat of ander alcoholische drank geven.
De hond alleen laten tijdens de jaarwisseling en de dagen ervoor.
Met de hond naar een andere plek gaan dan zijn eigen vertrouwde omgeving.
Gebruik geen Vetranquil!!!! (dit verlamd het lijf, maar de hond krijgt alles mee, maar kan niet vluchten)
De hond straffen voor zijn angst.

Ik laat mijn honden nooit alleen de dagen voor en na oud & nieuw.
Wij hebben veel jonge jeugd in de wijk wonen. Ik vertrouw ze niet.
Het zal je maar gebeuren dat je een rotje door je brievenbus krijgt.
Of dat ze onder de carport vuurwerk gooien of tegen het raam.
De kans is groot dat je een getraumatiseerde hond krijgt.

Ondersteuning
Er is gelukkig veel ondersteuning voor honden die je kan inzetten. Zie
link onder aan pagina voor uitgebreide opsomming. Weet dat er
nieuwe medicatie op de markt is voor vuurwerkangst.
Is jouw hond bang voor vuurwerk of geluiden dan is het heel
belangrijk om pijn uit te sluiten. Een hond hoeft daarvoor echt niet
oud te zijn, maar kan dus ook op latere leeftijd angst voor geluiden
ontwikkelen door pijn.
Stel jouw hond heeft een zere buik of last van zijn rug. Net als wij ook
schrikken van een knal, kan een hond dat ook. Als je dan pijn in je lijf
hebt, dan doet je lijf zeer op het moment dat je schrikt.
De knal of het geluid wordt een voorspeller van ik krijg weer pijn (ook
al is de pijn opgelost, de leerervaring is er al).
Heel veel mensen zeggen vaak, "nee hoor, mijn hond heeft geen pijn,
want hij loopt, rent en springt". Weet dat een hond heel hard is en
pijn slecht laat zien. Adrenaline zorgt ervoor dat een hond toch achter
de kat aanrent. Weet dat 68% van de probleemhonden pijn heeft.
Artikel over welke soorten medicatie je kan gebruiken voor jouw
hond om te ondersteunen.

TIPS
WANDEL
AANGELIJND

IK BLIJF BIJ
MIJN HONDEN

Ik wandel op plekken buiten
de woonwijk. Ik zet mijn
honden in de auto en rijdt
na het bos, industrieterrein
of een weggetje achteraf.
Om te voorkomen dat er
expres of per ongeluk
vuurwerk in de buurt van
mij mijn honden ontploft.

Mijn honden laat ik dus niet
alleen, ook niet als het
middernacht is en iedereen
wenst elkaar een goed
nieuw jaar.
Ze krijgen een kauwbot,
snuffelkleed of een
snuffelafleidingsdoor

NAAR EEN
VUURWERKVRIJ
PARK
Sommige honden zijn zo
bang dat mensen vluchten
naar vuurwerk vrije parken
of naar het buitenland
vluchten zodat de hond niet
blootgesteld wordt aan het
vuurwerk.
Op tijd boeken is wel
belangrijk.

DIERENPENSION

Afhhankelijk van hoe
angstig jouw hond is kun je
ervoor kiezen om een aantal
dagen voor de jaarwisseling
je hond onder te brengen
bij een dierenpension. Ik
krijg goede verhalen van
cursisten over hun hond.
Sommige honden kunnen
nog getraumatiseerder
worden. Denk goed na!

