BENCHTRAINING
Een bench (kamerkennel) kan een goede hulp zijn bij de zindelijkheidtraining, de opvoeding en bij
het wennen om alleen thuis te zijn. Ook kunt u de kennel in de auto gebruiken, zodat u de pup
veilig kan vervoeren. De pup kan dan ook niet uit de auto springen, terwijl u de deur opent.
Voordat u de bench optimaal kan gebruiken, moet u de pup hier eerst aan laten wennen.
o Zet de bench in de woonkamer op een tochtvrije plaats, zo dat de pup de kamer goed kan
overzien. Leg er een dekentje in. Het deurtje blijft open, leg er een lekkere kluif in en breng
de pup naar de bench. Iedere keer als de pup met kluif uit de bench naar een andere plaats
gaat, pakt u de pup met kluif rustig op en brengt hem weer naar de bench.
o Wanneer de pup, na een aantal dagen rustig in de bench zijn kluif opeet, brengt u de pup
naar de bench als de pup wil slapen. Na een wandelingetje of een spelletje. U beloont de
pup weer met iets lekkers. Als de pup de bench uitkomt om op een andere plaats te gaan
slapen, brengt u hem weer rustig naar de bench.
o Als de pup zonder problemen in de bench wil slapen en deze zelf ook regelmatig opzoekt,
dan sluit u het deurtje voor een korte tijd. U geeft de pup nog iets lekkers en blijft in de
woonkamer. Gaat de pup janken of blaffen, dan moet u hem volkomen negeren. Absoluut
niet troosten en zeker niet uit de bench halen. U wacht tot de pup stil is, open rustig het
deurtje en laat de pup zijn gang gaan.
o Pas als de pup rustig in de bench blijft liggen als het deurtje dicht is, kunt u voor korte tijd
eens uit het zicht van de pup gaan. Geef de eerste keer nog iets lekkers. Gaat dit goed dan
kan u de tijd dat u weg bent wat opvoeren.
Zindelijkheidstraining en de bench
Het gebruik van een bench vergroot de kans dat de pup niet plast en poept als u er niet bent. De
pup ziet de bench als zijn hol en zal dat niet snel bevuilen. Gebeurt het toch een keer, dan ligt het
niet overal in huis.
De opvoeding
De pup krijgt in de bench niet de gelegenheid om allerlei kattenkwaad uit te halen als u niet
aanwezig bent. De pup leert zo niet te gaan slopen.
Als de pup alleen thuis, veilig in zijn hol ligt, zal hij minder snel de hele buurt bij elkaar janken
Tijdens het slapen komt het groeihormoon vrij. Een pup die te weinig slaapt zal niet goed groeien.
Omdat de pup alles nog leuk en interessant vindt zal hij op onderzoek uitgaan. Sluit de pup
regelmatig op in de bench zodat hij kan slapen.
Leer uw (klein)kinderen de pup met rust te laten als hij in de bench ligt.
Een extra stimulans voor de pup om uit zichzelf naar de bench te gaan kunt u bevorderen door af
en toe een paar brokjes achter in de bench te leggen als de pup dit niet ziet. De pup zal dan
regelmatig even in de bench gaan kijken of er zomaar weer iets lekkers ligt.
Stuur de pup nooit voor straf naar de bench.
De bench moet een leuke, veilige plaats voor de pup zijn.

