
1. Hoe corrigeert u uw hond? 
 
Verbaal, streng en met stemverheffing 
Verbaal op normale spreektoon met een daarvoor aangeleerd woord  
Fysiek, met een ruk aan de riem, nekvel pakken, tik 
Een combinatie van bovengenoemde correcties 
 
 
2. Stel uw hond gromt naar een jong kind, u vindt dit: 
 
Abnormaal want de hond mag niet grommen naar een kind 
Normaal het kind doet blijkbaar iets wat de hond niet wil 
Een reden om de hond te laten inslapen 
Een reden om een gedragstherapeut te bellen 
 
3. U gaat met uw hond naar een hondenschool, uw hond valt uit naar een andere hond, uw 
instructeur wil de hond overnemen om u te laten zien hoe u de hond moet corrigeren. U vindt dit: 
 
Niet goed het is uw hond en als er gecorrigeerd moet worden doet u dit zelf 
Een prima idee want dan kunt u leren hoe het moet 
Een reden om direct deze hondenschool te verlaten 
U wilt niet dat uw hond wordt gecorrigeerd omdat deze agressie toont naar andere honden 
 
4. Uw hond wil graag bij u op de bank, u vindt dit: 
 
Gezellig en dus een prima idee 
Niet goed want dan neemt de hond een hoge positie in en die is voor de roedelleider 
Dominant gedrag wat moet worden gecorrigeerd 
Niet goed want dan komen er haren op de bank 
 
5. Uw hond wil aandacht van u en haalt alles uit de kast, gaat voor u zitten, begint met zijn 
poot of kop u aan te tikken en gaat vervolgens blaffen, u vindt dit: 
 
Ongewenst gedrag en u loopt weg 
Dominant gedrag en u negeert de hond, u bepaalt namelijk wanneer de hond aandacht krijgt 
Dat de hond u probeert te dwingen en u stuurt de hond weg 
Logisch, u had de hond eerder aandacht moeten geven 
 
6. Uw hond nodigt u met zijn flos uit om te komen spelen, u vindt dit: 
 
Dominant gedrag, u negeert de hond 
Leuk geprobeerd maar u bent de leider en u bepaalt het begin en het eind van het spel en 
niet de hond, dus u gaat er niet op in 
Prima en u neemt de uitnodiging aan en gaat spelen 
Een manier om weer aandacht te krijgen, u stuurt de hond weg 
 
 


