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Doel: de hond vindt het prettig om in de bench te zijn en de eigenaar kan met een gerust 
hart de hond enige tijd zonder toezicht achterlaten. 
 
Gebruik bench 
Het gebruik van een bench is eigenlijk alleen maar aan te bevelen. De meeste honden 
vinden het heerlijk: een eigen nest, op een rustige plek, veilig en vertrouwd. Een bench is 
makkelijk mee te nemen als de hond uit logeren moet of als hij mee gaat op vakantie. Een 
hond in de puberteit kan weer onzeker worden of gaan vernielen, ook dan kan de bench 
weer uitkomst bieden. Natuurlijk is het ook een veilige plek als de kinderen zich even niet 
met de hond mogen bemoeien of andersom. 
Bij de opvoeding van de pup, is het ideaal als de pup na het uitlaten, eten of spelen weer 
in de bench kan als je even niet op hem kan letten i.v.m. de dagelijkse bezigheden. Je 
voorkomt zo ook dat de hond ongewenst gedag kan gaan vertonen zoals een gat in de 
bank bijten etc. 
Omdat de bench een veilige en vertrouwde plek moet zijn, mag de hond nooit in de bench 
worden gestraft of voor straf naar zijn bench worden gestuurd! 
 
 
Bench aanleren 
Sommige fokkers laten de pups al kennis maken met de bench en dat is voor de 
toekomstige eigenaar ideaal. Is dat niet het geval dan zal de pup er eerst aan moeten 
wennen. Om het aanleren zo goed mogelijk te laten verlopen, staan hier een aantal tips: 
 
Tip 1: 
Deze tactiek gaat wat makkelijker als er niks in de bench ligt qua ondergrond. Het voertje 
‘kletst’ dan op de grond en de pup zal direct naar het voertje gaan.  
Stap 1: Je gooit van bovenaf een brokje bv. aan de linkerkant van de bench. Je pup loopt 
ernaartoe om het brokje op te eten. Zodra hij het voertje opheeft, gooi je direct een voertje 
aan de rechterkant van de bench (liefst zo ver mogelijk achterin de bench).  
Dit herhaal je 10x (dus 5x rechts en 5x links). 
 
Stap 2: Als de pup het ‘door’ heeft ben je toe aan de volgende stap, en dat is dat je een 
voertje/brokje voor de ingang buiten de bench legt. Je pup zit in de bench. Als je pup de 
bench uitgaat om het voertje/brokje te pakken, leg je rustig je hand over het 
voertje/brokje en wacht je even of je pup uit zichzelf weer de bench ingaat (want daar 
krijgt hij die brokjes wel!). Doet hij dat niet, dan herhaal je stap 1 weer. 
Gaat je pup wel terug in de bench dan herhaal je ook stap 1 weer, maar nu gebruik je 
maar 4 voertjes/brokjes en stapt dan over naar stap 2 (= voertje voor de bench). 
Uiteindelijk gaat je pup begrijpen dat hij in de bench voertjes/brokjes krijgt en zal hij de 
bench steeds leuker gaan vinden. 
 
Uiteraard moet je deze opbouw een paar maal per dag herhalen voor het beste resultaat. 
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Tip 2: 

• Zet de bench op een rustige (niet "in de loop"), tochtvrije plaats in de kamer. 
§ Met behulp van een dekentje wordt een comfortabele ligplaats gemaakt. Als het in 

de bench past kan een kleine mand eventueel ook. 
§ Een deken half over de bench hangen geeft vaak ook een veilig 'hol-gevoel'. 
§ Om het gebruik van de bench te stimuleren, is het beter om geen mand of andere 

ligplaats aan te bieden buiten de bench.  
§ In het begin blijft het deurtje open staan, zodat de pup in en uit kan lopen. 
§ Om de bench leuker te maken, krijgt de pup zijn eten en drinken in de bench. Ook 

een kluifje of Kong krijgt hij in zijn bench. Al heel snel zal de hond, zodra de 
eigenaar met iets lekkers aankomt, uit zichzelf de bench in gaan. Op die manier 
leert hij dat het prettig is in de bench.  

§ Zodra de hond de bench in gaat voor eten/snoepje/kluifje kan de eigenaar er een 
commando aankoppelen: bijvoorbeeld "plaats" of "in je bench". 

 
 
Tijdsduur opbouwen 

§ Gaat de hond op het commando rustig de bench in (altijd gevolgd door wat lekkers), 
dan kan het deurtje korte tijd dichtgedaan worden. Het beste moment is natuurlijk 
als de hond eet of lekker ligt te kluiven. Na 1 minuutje mag het deurtje weer open. 
Het opendoen van het deurtje gebeurt zonder enige ophef. In de bench is het 
immers fijn en het deurtje opendoen is gewoon een neutrale handeling.  

§ De tijdsduur dat het deurtje dicht is, wordt langzaam opgebouwd waarbij de 
eigenaar steeds zichtbaar in de kamer is. Gaat dit goed, dan gaat de eigenaar 1 
minuut de kamer uit. Bij binnenkomst doet hij rustig en neutraal en daarna mag 
het deurtje weer open.  

§ Het binnengaan van de kamer of het opendoen van het deurtje gebeurt nooit als 
de hond piept, blaft of zeurt. Dat gedrag moet genegeerd worden en het deurtje 
mag pas open als de hond stil is. Als de eigenaar wel op het blaffen/piepen reageert, 
beloont hij dit ongewenste gedrag en de hond zal dit gedrag gaan herhalen. Het 
blaffen/piepen zorgt er immers voor dat het deurtje wordt geopend. Beter is het 
om een stap terug te doen en de hond korter alleen te laten. 

§ Als de hond zich rustig gedraagt als de eigenaar voor wat langere tijd uit de kamer 
is, kan de hond alleen in huis gelaten worden. Ook nu moet de eigenaar met enkele 
minuten beginnen en langzaam de tijdsduur opbouwen.  

§ Tijdens de opbouw van het leren alleen thuisblijven, gaat de hond ook regelmatig 
in de bench met het deurtje dicht als de eigenaar gewoon thuis is. De hond zal zo 
niet de koppeling maken dat in de bench betekent: de familie gaat weg.  

§ Geen feestje bouwen! Bij thuiskomst, maar ook 's ochtends vroeg moet de eigenaar 
de hond niet meteen uitgebreid gaan begroeten om (hevige) opwinding te 
voorkomen. De hond blijft rustiger als de eigenaar de hond neutraal begroet 
"goedemorgen pupje" en dan eerst even rustig wat andere dingen doet en daarna 
zonder ophef het deurtje van de bench opent. Pas als de hond kalm is, mag de 
eigenaar hem rustig begroeten. 
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De volgende zaken staan bij mij wel altijd centraal:  
 

§ Leerdoel voor de hond: de bench en verblijven in de bench levert prettige gevolgen 
op 

§ De bench wordt pas afgesloten wanneer de hond geen aanstalten maakt om de 
bench te verlaten (dus wanneer de hond er rustig in verblijft, eventueel met hulp 
van voerpuzzels) 

§ Ongemak in de bench wordt vermeden (en hierbij kijk ik ook naar het 
herstelvermogen van de hond) 

§ Er wordt rekening gehouden met de emoties en het welzijn van de hond 
 
 
Met name dat laatste punt is iets waarin ik helaas wel eens heb moet constateren dat 
andere trainers te kort schieten. 
Trainers die zich bezeten vastklampen aan leerprincipes kunnen het welzijn van een hond 
soms niet voldoende waarborgen. Als laatste wil ik dan ook ingaan op de volgende stelling: 
 
 
Als de hond blaft, jankt, piept of gilt mag je de bench nooit opendoen, anders leert de hond 
dat dit gedrag succes oplevert en zal hij dit blijven inzetten om bevrijd te kunnen worden. 
- Misverstand, fabel of een kern van waarheid? 
 
Persoonlijk, adviseer ik om dergelijke scenario’s (waarin de hond ongemak ervaart en 
vervolgens de kans krijgt om ongewenst gedrag in de bench te beoefenen èn een negatieve 
associatie met de bench op te bouwen) zo veel mogelijk te vermijden/voorkomen. Tijdens 
het aanleren en het gebruik van een afgesloten bench raad ik aan om de hond vooral in 
situaties te brengen waarin succes makkelijk behaald kan worden. Dit bereik je o.a. door 
alleen opsluiting te trainen wanneer de hond voldoende is voorzien in de fysieke/beweging 
behoeftes, door gebruik te maken van voerpuzzels, door de hond niet te lang op te sluiten 
en door goed te blijven observeren en op tijd zorgen voor een goede afsluiting van een 
trainingssessie. Met name: vóórdat de hond ongemak begint te ervaren. 
 
Terugkomend op de stelling, wanneer je puur en alleen rekening houdt met leerprincipes, 
dan is het zeker mogelijk dat, wanneer de bench wordt geopend op momenten dat de hond 
blaft, jankt, piept of gilt, dat er een leerproces plaatsvindt waarbij de hond leert dat dit 
ongewenste gedrag vrijheid oplevert. Ja, die stelling bevat dus zeker een kern van 
waarheid. 
 
Echter, ik raad aan om niet altijd vast te klampen aan leerprincipes, maar om vooral ook 
na te denken over welke emoties het gedrag aansturen en wat de gevolgen zijn op het 
welzijn van het dier op dat moment. Soms is dat belangrijker! De ene hond herstelt snel 
van, bijvoorbeeld, frustratie, deze hond blaft of jammert even, maar komt daarna vrij snel 
tot rust. Bij andere honden is dat niet het geval en bouwt frustratie (emotie) alleen maar 
verder op wat gepaard kan gaan met hevige negatieve stress. Bij dergelijke situaties is het 
verstandiger om de hond actief te begeleiden, in plaats van af te wachten. Geef de hond 
in zo'n geval een opdracht waarmee de hond succes behaalt en je het blaffen/jammeren 
kunt doorbreken (bijv. zit, lig, oogcontact), wacht 2 seconden en beloon het beheerst 
uitvoeren van jouw opdracht vervolgens met het openen van de bench. 
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Realiseer ook dat sommige emotionele reacties invloed hebben op het leervermogen 
(tijdens extreme frustratie, angst of paniek ligt de nadruk in het brein op het 
overlevingsmechanisme en niet zozeer op jouw trainingsplan). 
Indien negatieve emoties het ongewenste gedrag aansturen (denk aan angst, paniek of 
frustratie), is het nota bene ook net zo goed mogelijk dat de hond via leerprocessen op 
dat moment leert dat de bench een onprettige plek is. Die kans wordt groter naarmate de 
hond langer in de bench moet verblijven terwijl hij ongemak ervaart. 
 
Daarom adviseer ik in dergelijke situaties: evalueer de situatie, maak een persoonlijke 
inschatting en weeg het een af tegen het ander. Wanneer iets voor jou niet goed voelt, 
grijp dan in! Is de hond aan het lijden, open die bench dan zo snel mogelijk en start later 
opnieuw met training waarbij je deze situaties probeert te voorkomen (het stappenplan 
herzien en aanpassen naar het tempo van de hond, langzaam uitbouwen). 
 
 
 


