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TIPS

Let echt op alle “bijbevelen”
Je hond zal je lichaamsbewegingen associëren met de richting die hij moet
uitgaan om een bepaalde actie te doen, omdat dit hem een beloning oplevert.
Elke onbewuste aanwijzing (prompt)met je hoofd, ogen, handen of benen werkt
als een suggestie voor je hond. Werk eventueel met een assistent die toekijkt of
film je training en evalueer.
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Kies voor steeds dezelfde uitgangspositie
Je kunt kiezen voor zitten, liggen of staan, maar altijd hetzelfde. Ook jouw
positie tov de hond moet steeds identiek zijn. Zo niet zal de startpositie bepalend
zijn voor de actie van de hond en niet je demonstratie.
Hou geen voedsel in je hand
Gebruik je voedsel als beloning, zorg er dan voor dat je dit niet in je hand
houdt. Het voedsel in je hand is een veel te grote afleiding voor je hond. Je hond
zal focussen op het voedsel in plaats van op de actie die jij voordoet.
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Mijn hond voert een andere actie uit dan het gevraagde
Mocht je hond een andere actie uitvoeren dan het gevraagde, stop, roep hem
terug naar de uitgangspositie en begin opnieuw. Kies voor dezelfde actie. Je
kunt eventueel iets dichter naar het gekozen object gaan.
Hou de training leuk, zowel voor jezelf als voor de hond. Als je “reclameert” of
straft kan je hond een negatieve associatie opbouwen met het trainingsscenario.
Mijn hond doet verschillende acties na mekaar
Beloon niet wanneer je hond eerst een andere actie kiest, ook al doet hij
vervolgens wél het gevraagde. Het betekent immers dat hij al een (verkeerde)
keuze gemaakt had.
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Mijn hond doet minder dan gevraagd
Beloon niet wanneer de hond “lui” is: dit is minder doen dan wat gevraagd
wordt. Bijvoordbeeld naar een voorwerp toelopen zonder het aan te raken
wanneer een “touch” wordt gevraagd; een fles aanraken wanneer gevraagd
wordt om ze om te gooien, etc. Wacht tot hij de actie volledig uitvoert.

TIPS VOOR EEN GOEDE DEMONSTRATIE
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Leg de nadruk op de actie die je demonstreert.
Je demonstratie moet duidelijk zijn en opvallen in vergelijking met wat je
gewoon doet. Zo is het duidelijk voor de hond dat je iets demonstreert waardoor
het makkelijker is voor de hond om het na te bootsen. Stap niet over een sprong,
maar spring er vér over, weg van de dwarslat, naar de plek waarvan je kan
verwachten dat je hond zal neerkomen na zijn sprong. Zo niet zou de hond
kunnen verwarren met bvb aanraken van de dwarslat. (location enhancement*)
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Hou contact met je hond
Zorg er voor dat je tijdens het voordoen van de actie contact houdt met je hond.
Honden die je goed observeren maken meer kans om de gedemonstreerd actie
beter en nauwkeuriger uit te voeren. Dit is proefondervindelijk bewezen in de
voorafgaande studies.
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Zorg dat je hond alles goed kan zien
Let er op dat bij het voordoen van de actie er niets het zicht van de hond
belet:bepaalde voorwerpen kunnen in de weg staan,de omgeving zelf, maar zorg
dat jezelf niet in het zicht van de hond loopt.
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Hou de demonstratie strak
Vermijdt bijkomende stimuli die niet strikt nodig zijn bij het voordoen van de
actie. Bvb. zwaai niet met je armen als je over een obstakel springt of een
“rondje” voordoet. Je hond kan niet met zijn oren beginnen wapperen. Mensen
en honden hebben een verschillend lichaam, bewegen anders, gaan anders
zitten, … Demonstreer op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij wat je
hond fysiek aankan.
Stap 2
Laat je hond toe om te anticiperen op “DO IT”: Zodra de hond de oefening al
wil uitvoeren na “do it” vooraleer je het gekende bevel gebruikt, kan je doorgaan
naar de volgende fase:
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1. Doe de actie die je wilt laten nadoen voor.
2. Geef het signaal “DO IT”
3. Wacht even. Voert je hond de gedemonstreerde actie uit: Beloon!
4. Gaat het de verkeerde richting uit, geef alsnog het oude bevel: Beloon!
Lukt het goed, dat dan ga je naar stap 3. We gaan nu ook 3 andere acties
oefenen.
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Stap 3
Ik leer mijn hond de imitatieregel te generaliseren.
We oefenen nu ook met drie andere acties die je hond kent. De acties
moeten gekend zijn door je hond (geen volledig nieuwe dingen dus) maar
moeten niet per se onder stimulus controle staan. Oefen de 6 verschillende
acties die je hebt gekozen in willekeurige volgorde. Nooit meer dan twee keer
dezelfde oefening na elkaar. De hond zal het ‘DO IT’-principe nu gaan
generaliseren.
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1. Doe de actie die je wilt laten nadoen voor.
2. Geef het signaal “DO IT”
3. Wacht even. Voert je hond de gedemonstreerde actie uit: Beloon!
4. Gaat het de verkeerde richting uit, geef alsnog het oude bevel: Beloon!

