Overmatige geslachtsdrift bij reuen
Ondanks alle geciviliseerde manieren en al zijn ontwikkelingen, is de houding van de hond tegenover
de liefde precies hetzelfde gebleven als in 6000 v.Chr. Voor de hond is de liefde nog altijd een
gewone zaak. Voor hem is liefde een kwestie van lichamelijke aantrekkingskracht en bevrediging
zonder onnodig tijdverlies en hij geeft zich niet over aan zoete mijmeringen of berouw. Deze
opvatting van honden baart sommige mensen zorgen. De hond is tenslotte een beschaafd wezen en
hoort zich niet te gedragen als een ordinair konijn.
Een reu volgt nu eenmaal zijn driften en die zijn bij sommige nogal sterk en vooral als er een loopse
teef in de buurt is. Wanneer een reu last krijgt van zijn seksuele driften, kan het gebeuren dat hij
troost zoekt bij een kussen van de driezitsbank, bij andere reuen of heeft een erotische droom. Wees
hierbij breed van opvatting en neem hier geen aanstoot aan. Het is tenslotte een hond. Anders is het
wanneer de benen van de visite constant 'gedekt' worden of de reu tegen mensen of kinderen op
staat te rijden (dit heet met een mooi woord repelen).

Er zijn ook reuen die een zeer lastig gedrag vertonen tijdens de loopsheid van een teefje. De hond wil
niet meer eten, hij jankt, probeert steeds te ontsnappen, trekt aan de lijn en is onuitstaanbaar tegen
andere reuen. Kortom, er is geen land mee te bezeilen. Jammer genoeg laten veel hondeneigenaren
zich nogal eens overhalen om de reu te laten castreren, omdat hij daar rustiger van zou worden. Een
percentage zal er wellicht wat minder vervelend van worden, maar het overgrote deel zal zijn
seksuele gevoelens blijven volgen, omdat dat vanuit de hersenen gestuurd wordt en niet vanuit de
balzak.
Zodra de lente haar intrede doet en de geur van loopse teefjes door het bos of het park waart,
krijgen veel jonge reutjes last van chronische bananen in de oren en, fysiek, van een ontstoken penis
als gevolg van hyperseksueel gedrag. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door het overmatig markeren van
een reu waardoor de penis geïrriteerd raakt, maar ook is de penis in 'uitgeschoven' toestand extra
gevoelig voor irritatie door vuil of zand.
Wat is er aan te doen?
Maar eenzame opsluiting of een permanente verordening tot de riem is ook niet altijd prettig en om
hem 'dan maar zijn gang te laten gaan', ook dat wordt u en uw reu niet altijd in dank afgenomen
door andere hondenbezitters. Naast voldoende training en mentale afleiding door het doen van
(zoek)spelletjes of andere activiteiten die de reu het aller leukste vindt kan hij ook fysiek worden
ondersteund, zowel in- als uitwendig.

Geslachtsdrift
Om de ergste hormonale onrust te temperen kan zeer goed een geslachtdrift remmend middel
worden ingezet. Dit middel werkt ondersteunend bij hinderlijke, overmatige geslachtsdrift van de
reu, maar ook van de kater en zelfs de rammelaar. Deze bevatten verdunningen van ingrediënten die
allen hun uitwerking hebben op (overmatig) seksueel gedrag, te weten:
Acidum picrinicum: een verdunning van picrinezuur wordt gebruikt bij prostaatbloedinkjes
Agnus Castus: monnikspeper, wordt ingezet bij (nachtelijke) onrust door hyperseksualiteit
Origanum: echte marjolein, vermindert seksuele opwinding
Sabal serrulatum: zaagbladpalm, ondersteunt bij prostaathypertrofie (vergroting van de prostaat)

Voorhuidontsteking
Indien de penis van de reu door hyperseksueel gedrag ontstoken raak, kunt u een ontsmettend en
reinigend middel speciaal ontwikkeld voor de behandeling van de voorhuidontsteking inzetten.
Ontsmetten
Uitwendig kunt u een ontstoken penis het beste goed schoonhouden.
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