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Spike als pup

Spike ruim 8 maanden oud

Kleine jongens worden groot
Spike is intussen uitgegroeid tot een redelijk volwassen hond, al heeft hij gelukkig nog de
nodige pup-streken. Intussen is het een kleine krachtpatser van tegen de 29 kilo. Het
verrast mij steeds hoe sterk hij al is.
Nog iedere ochtend kwispelt hij er lustig op los als we naar beneden of thuis komen. Het
maakt ons nog steeds enorm vrolijk.
Intussen gebruiken we de bench niet meer en slaapt Spike gewoon beneden op zijn kussen
of in de mand. Dat gaat goed maar we moeten nog wel wat op de bank en stoelen leggen
zodat hij daar niet stiekem op gaat slapen als wij naar boven zijn. We leggen bijvoorbeeld
de wasmand en grote voorwerpen op de bank om dit af te leren. Op een gegeven moment
zal het voor Spike een gewoonte worden om in zijn mand te slapen. Overigens mogen de
pups van KNGF nooit op de bank. Als ze dat later bij de cliënt wel mogen is dat geen
probleem. Aanleren is dan een stuk makkelijker en sneller dan afleren.

Samen op pad
Spike heeft een bezoekje gebracht aan
een van zijn broertjes waarbij we een
heerlijk boswandeling gemaakt hebben.
Het was een groot feest voor ze en ze
lijken als twee druppels water op elkaar.
Natuurlijk worden dan ook de nodige
ervaringen

en

mooie

belevenissen

uitgewisseld.
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Spannend was het natuurlijk hoe hij zich met oud en nieuw en het daarbij behorende
vuurwerk zou houden. We zijn expres thuis gebleven met weinig visite. Maar Spike verraste
ons, in positieve zin, volledig. Meneer vond dat hij wel een dutje verdient had om klokslag
12 uur, terwijl hier in de buurt het grootse vuurwerk losbarstte. Ook het vuurwerk dat
voorafgaand werd afgestoken was niet interessant voor Spike. Na een keer door het raam
een vuurpijl te hebben gezien ging Spike weer rustig door met spelen.

Eén van de leukste dingen aan het opvoeden van een pup is dat je ziet dat hij dingen voor
het eerst ontdekt. We zouden dan graag in zijn hoofd willen kijken wat er in hem omgaat.
Zo heeft Spike een tijdje geleden zijn eerste keer in de sneeuw meegemaakt. Het was een
lust voor het oog om te zien hoe Spike probeerde te begrijpen wat dat witte spul was en
wat je ermee kon doen. Overigens vond hij bevroren water heerlijk om op te kauwen.
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Trainingen
Met het oefenen gaat het goed. Ook de KNGF instructeurs die de hulpbezoeken afleggen
zijn tevreden. Uiteraard blijft er altijd ruimte voor verbetering. En blijven we dagelijks de
trainingen uitbreiden. Wat het opvoeden van een KNGF pup anders maakt dan van een
‘gewone’ huishond is dat je je goed bewust moet zijn van het evenwicht tussen het zijn van
huishond en Spike’s uiteindelijke doel geleidehond. Voor Spike moeten de grenzen
duidelijk zijn en blijven. Als illustratie hebben we drie foto’s, een dag na elkaar, genomen.
De eerste twee zijn van een zogenoemde vrije loop op een drassige heide. Soms zijn er
soortgenoten om mee te spelen, een feest voor Spike. Belangrijk is wel dat Spike meteen
komt als wij als pleeggezin hem roepen of het fluitje gebruiken. Dat doet Spike keurig. Bij
terugkomst krijgt hij natuurlijk een heerlijke knuffel of een lekkere beloning en dat weet hij
maar al te goed. Als het dan echt tijd is om naar huis te gaan, vindt Spike dat prima. Na dit
uitje hebben we Spike overigens toch maar even onder de douche gezet (foto 2).
De derde foto is een dag later tijdens een oefenronde genomen. Met de bus naar de stad,
door de drukte in het centrum gelopen en weer terug met de bus.
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Spike heeft wel nog iets te veel nieuwsgierigheid naar andere honden. Laats hebben we
ontzetten moeten lachen en verraste hij ons volledig. Uiteraard gaat Spike overal mee
naartoe. Zo ook naar de bouwmarkt. Het ging prima totdat hij in eens begon te trekken en
ons leidde naar, je raad het nooit, een polyester kunsthond voor in de tuin. Blijkbaar niet
van echt te onderscheiden totdat er natuurlijk geen hondenluchtje aan bleek te zitten en hij
weer netjes in het gareel liep. Later als Spike aan het werk is mag hij niet afgeleid worden
door mensen of dieren uit de omgeving. We gaan hier nog meer aan werken door Spike af
te leiden met een snoepje en/of onze stem als hij zich focust op iets of iemand uit de
omgeving.

Uiteraard krijgen wij alle informatie van het KNGF toegezonden en worden we keurig op
de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Toch speelt er bij ons ook nog wel
eens een vraag op, zoals hoe doet een blind persoon nu eigenlijk boodschappen? Iets
waar je nooit bewust over nadenkt. Ik heb toevallig een buurtgenoot die blind is en ik
geregeld tegenkom. Ik mag haar alles vragen, dat weet ik. Haar antwoord op deze vraag
was; “Ik doe geen boodschappen, dat doet mijn partner altijd”. Wat ik voornamelijk van
haar leer is dat je niet te moeilijk moet denken. Voor alles is een oplossing, al duurt dat
soms wat langer. Het leven gaat al snel genoeg.
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