Het gebit van de hond laten zien

Overal aan kunnen komen
Er zijn diverse situaties waarin je aan de bek van je hond moet kunnen komen: Hij heeft iets in z’n
bek wat er niet in thuis hoort, dat wil je eruit halen. Bij een show moet je het gebit aan de keurmeester laten zien. De dierenarts wil in de mond van je hond kijken.

Je moet niet alleen maar aan de bek kunnen komen, je
hond moet ook rustig blijven staan als je in z’n oren wil
kijken, of onder z’n staart, of aan z’n voeten/nagels wilt
komen. Vaak begin je hier pas mee als het noodzakelijk
is, als er iets met je hond aan de hand is.

Aaien
Beter is het te beginnen als je hond nog een pup is. Begin maar eens met hem te aaien, van het puntje van
z’n neus tot het puntje van z’n staart. Met de ene hand
aai je je pup, met de andere hand hou je z’n halsbandje vast. Doe dat op een moment dat de pup wat moe
is, niet als hij net geslapen heeft! Langzamerhand kun
je het aaien uitbreiden en ook eens in een oor kijken,
z’n staart of een poot optillen. Kriebel ‘m ook eens over
z’n neus, maar laat ‘m niet in je handen bijten. Afleiden
is hier de boodschap! Wanneer je pup er nu al aan
went dat je overal aan mag zitten, zal het in situaties
waarin er werkelijk iets aan de hand is een stuk makkelijker gaan.

Slechte ervaringen
Het laten zien van het gebit van de hond is een oefening waar je ook al snel mee moet beginnen. Een oefening die je langzaam moet opbouwen. Jammer dat zo-

veel pups bij hun eerste bezoek aan de dierenarts een
slechte ervaring opdoen met het kijken in de bek. Niet
alle dierenartsen gaan daar even goed mee om! Een
andere slechte ervaring voor pups is dat, wanneer zij
iets in hun bek hebben wat niet mag, de baas het er –
vaak hardhandig – uit pakt. Vaak is dit het gevolg van
een bezorgdheid voor de pup; hij mag immers geen
gevaarlijke dingen opeten…!

Langzaam opbouwen
In een aantal stappen staat hiernaast aangegeven hoe
je het ‘gebit tonen’ bij een hond kunt aanleren. Het
gaat daarbij met name om de handelingen die de hond
van de baas moet toestaan, het goed bekijken van de
tanden en kiezen komt later wel. Wanneer je begint
met het aanleren van deze oefening, zul je merken dat
veel honden protesteren. Ze schudden met hun kop en
proberen weg te lopen. Laat je dit gebeuren met de gedachte “we gaan straks wel weer verder”, dan leer je je
hond dat protesteren succes heeft. De baas stopt met
datgene waar hij een hekel aan heeft. Eerder stoppen
dus, op het moment dat je hond zich nog netjes gedraagt. En…. ga niet verder dan hetgeen de hond op
dat moment aankan, maak de (leer)stappen niet te
groot!
Marian Servaas

Nauwkeurig de tanden en kiezen tellen.
Let op: de hand zit over de ogen van de hond
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Algemeen
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Maak van je ene hand een ‘kommetje’, duim aan de ene
kant, vingers aan de andere kant. De bek van de hond moet
rustig in dit kommetje liggen, niet knijpen met je vingers.
Met je andere hand kriebel je over de kop van je hond. Hij
moet het zo prettig vinden, dat hij bijna in slaap valt.
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Als je rustig de bovenlippen van de bek kunt optillen, wordt
het tijd voor de volgende stap. Het daadwerkelijk laten zien
van het gebit. Dit doen we in drie delen: voor, ene zijkant,
andere zijkant. Van de hand waarmee je het kommetje
maakte kun je nu ook duim en wijsvinger gebruiken om de
voortanden van de hond, zowel onder als boven, te laten
zien. Hou hierbij de neus en de ogen van de hond vrij!
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Wanneer je hond z’n bek rustig in je hand laat liggen is het
tijd voor de volgende stap. Met je ene hand maak je nog
steeds een kommetje, met de wijsvinger en duim van je
andere (aai)hand til je voorzichtig de lippen wat omhoog.
Hou hierbij de andere vingers gebogen op de snuit van de
hond. Je kunt zo wat druk uitoefenen om de bek gesloten
te houden. Bovendien hou je op deze manier de ogen van
de hond vrij. Wanneer je hand de ogen van de hond bedekt, dan zal je hond proberen erachter vandaan te komen.
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Met je wijsvingers ga je vanaf de hoektanden langzaam
naar achteren om alle kiezen te bekijken. Sommige mensen vinden het makkelijk om dit met meerdere vingers te
doen.
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Zo moet het niet!!
Hier wordt de neus,
een zeer gevoelig
onderdeel,
‘verkreukeld’ en wordt
de hand voor de
ogen van de hond
gehouden. Op deze
manier krijgt je
hond een hekel aan
de oefening ‘gebit
tonen’ en zal gaan
tegenstribbelen.

Ga daarna met je duimen aan de andere zijkant naar
achteren. Probeer niet over je hond heen te hangen,
voor sommige honden is dat heel bedreigend. Train jezelf er ook in om je hoofd wat opzij te houden. Bij deze
oefening is het niet de bedoeling dat jij het gebit van de
hond ziet, maar de keurmeester of de dierenarts.
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