AU, hij bijt!
Dat is een kreet die we heel vaak horen zodra er met de pup wordt gespeeld. Pups hebben een
aangeboren behoefde om de wereld om zich heen te verkennen en dan met name met hun
tandjes. Ze ontdekken daarmee wat er allemaal te eten valt en waar je lekker op kunt kluiven.
Hun mond is dan ook de voornaamste informatiebron.
In het nest ondervinden ze door het spelen met hun nestgenoten hoever ze kunnen gaan bij het
gebruik van hun tandjes. In de natuur kunnen ze ook hun vrije gang gaan door alles met hun
vlijmscherpe tandjes te onderzoeken, want niemand zal hen straffen als ze op takken of stenen
bijten.
Bij ons in huis is alles echter geheel anders, daar mogen ze eigenlijk nergens aan komen.
Belangrijk is daarbij wel dat we ze als baas een goed alternatief bieden. Zorg er daarom voor
dat hij voldoende kauwmateriaal heeft, bijvoorbeeld kluiven. Let wel op met flossen omdat ze
de draadjes los kunnen trekken en die kunnen in de longen en darmen terecht komen. Let ook
op met stokken want voor de splinters geldt hetzelfde als de draadjes van een flos.
Ook bij het spelen met ons moet de pup leren hoe hard hij mag bijten. Zorg er in ieder geval
voor dat de pup niet voortdurend wordt gestraft als hij te hard bijt. Onzekere honden worden
daardoor vaak nog onzekerder en bij de wat dominantere pups kan het juist erger worden.
Laat hem door stemgebruik duidelijk merken dat hij te hard bijt door hard AU te roepen en
trek vooral de hand niet terug. In het nest laten pups dit ook duidelijk merken door luid te
gillen als het spel te ruw wordt.

De pup zal dan loslaten en de hand gaan likken. Laat hem dan ook weten, door hem te
belonen, dat het goed is wat hij dan doet. Likken van een hond is overigens niet vies, hij heeft
doorgaans minder bacteriën in zijn bek dan de mens in zijn mond. Bovendien is dit
onderdanige gedrag heel natuurlijk voor de hond, straf dit dan ook niet. Let er bovendien ook
op dat kinderen niet te druk zijn in de buurt van de pup.
Rennen en wilde bewegingen sporen een vrije pup juist aan om in de broekspijpen te gaan
bijten. Terwijl juist een angstige pup weg zal willen. Als laatste tip willen we nog even
meegeven dat het verstandig is om altijd een speeltje te gebruiken bij het spelen en de pup dus
niet in de handen te laten bijten. Dan weet hij dat hij daarin mag bijten en nooit in de handen.
Want als hij uw handen als speeltje gebruikt doet hij dat ook bij anderen (kinderen) die het
wellicht niet zo leuk vinden met die scherpe tandjes.
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