Starten met Do as I do (DAID) Claudia Fugazza
Henk De Clercq
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Basisgehoorzaamheid
Vooraleer aan de slag te kunnen met DAID moet je hond kunnen blijven (zitten of
liggen) onder alle omstandigheden,dus ongeacht wat jij als geleider doet.
Trainingsplan
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1. Je hond moet minstens 6 verschillende oefeningen kunnen. Dit kunnen
gehoorzaamheidsoefeningen (“plaats”, “vast”, af”, …) of truukjes (“rond”,
“achteruit”, “wuiven”, …) zijn. Minstens 3 daarvan moet hij kunnen uitvoeren
alleen op gesproken commando (of één simpel handgebaar): stimulus controle. Je
mag hierbij géén bijbevelen geven. Let dus enorm op je lichaamstaal. Dus geen
knikjes met je hoofd, buigen met je lichaam, of wijzen met je vinger. Onderschat dit
niet! Zorg dat je niet gefocust bent op het voorwerp of plaats die deel uitmaakt van
de oefening. Focussen op een bepaalde plaats (bvb. waar de hond moet gaan liggen)
of kijken naar een object (bvb. dat de hond moet aanraken: “touch”) kan al een
duidelijke aanwijzing zijn. Het moeten acties zijn die door zowel hond als mens zijn
uit te voeren. Kies ook oefeningen die consistent zijn. Als je hond bvb. na verloop
van tijd uit zichzelf gaat liggen, is “af” geen goede keuze. Kies ook geen oefeningen
die voor je hond zelfbelonend zijn of te maken hebben met zijn favoriete speeltje.
Dit zou je hond kunnen afleiden waardoor hij zich niet conentreert op het gevraagde
gedrag, maar eerder zijn speeltje oppakt om te spelen. Kies uit die 6 zaken 3
oefeningen om mee te beginnen (acties). Heb je eenmaal je keuze gemaakt,
probeer ze toch maar een aantal keer uit voor je echt van start gaat.
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2. Je hond zal bij iedere oefening moeten beginnen met dezelfde uitgangspositie:
zitten of liggen (of staan). Kies voor een houding waar je geen druk moet zetten
voor de “blijf”. Gewoon wat het gemakkelijkste is voor de hond. Hou het simpel.
Het beste is dat je hond mooi naast je zit.
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3. Wanneer je objecten gebruikt zet je ze allemaal klaar op voorhand op gelijke
afstand. Je moet er voor zorgen dat de hond geen voorkeur heeft, of acties doet op
basis van de plaatsing van de voorwerpen. Plaats ze op de afstand die je hond
gewoon is.
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Leer de imitatieregel. “Ik leer mijn hond dat hij/zij die actie moet uitvoeren die
ik hem eerst voortoon”.
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Stap 1
1. Kies één van de drie acties die je wilt laten nadoen, bvb “rond” (waarbij je hond
rond zijn as draait). Laat je hond “zitten” (of liggen/staan) en “blijven”. Doe de actie
voor (draai zelf 360° rond je as). Hou voor en na oogcontact met je hond. Je hond
moet geconcentreerd blijven op wat jij doet. Leg duidelijk de nadruk op de
handeling die je doet.
2. Ga terug naar de uitgangspositie (je staat terug stil voor je hond)

3. Zeg ‘DO IT’ (DOE IET) gevolgd door het gekende bevel (“do it” – “rond”). Geef
geen bijkomende aanwijzigingen waarop de hond zich zou kunnen baseren (hou
handen, hoofd, ogen, … stil wanneer je het bevel geeft).
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4. Je hond zou het bevel moeten opvolgen (stimulus control). Blijft je hond zitten,
dan help hem met een extra aanwijzing. Let er op dat je signalen gebruikt die de
hond kent (bvb. Een rond draaiende beweging maken met je hand).
5. Beloon voor de goede uitvoering!
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Herhaal met de drie verschillende acties die je hebt gekozen in willekeurige
volgorde. Doe nooit meer dan twee keer dezelfde oefening na elkaar. Zorg ervoor
dat je niet steeds met dezelfde actie begint. Het nieuwe signaal “do it” mag immers
niet geassocieerd worden met die oefening. Vraag niet te veel acties achter elkaar,
deze training vraagt enorm veel concentratievermogen van je hond. Houd de
trainingssessies kort en ga voor succes.

