Puppycursus 2020

Nota’s bij les1
BELONEN

Lokken en belonen: vooraleer te starten met de training moet je ervoor zorgen dat je de hond
kunt motiveren (lokken) en belonen. (zie uitleg eerste les)
Gebruik van beloningen: J-flink-aai-koekje/spel
- beloon onmiddellijk met een vriendelijk gezicht en blije stem
- beloon eventueel met een brokje na twee seconden
1. AANDACHT / REAGEREN OP NAAM (naam van de hond)
- wandel met je hondje aan een losse leiband
- zeg duidelijk de naam van je hond (bvb “Bobby!”) ga ONMIDDELLIJK een paar passen ruggelings
achteruit (ook als je hondje niet reageert)
- zorg eventueel voor extra aandacht: lokgeluidjes, klap in je handen of met je vlakke hand op je knie, …
- bij oogcontact onmiddellijk belonen met J -“flink”
- lok met je hand met daarin een koekje de pup zo dicht mogelijk naar je toe
- beloon met het koekje: J -“flink”-aai-koekje
2. ZIT (met de pup vastgebonden aan de kant)

- ga voor de pup staan, zonder dat hij je kan aanraken (>lengte van de leiband)
- Hou een koekje tussen je duim en wijsvinger voor de neus van je pup. Ga met je hand langzaam
hoger. Wacht tot je hondje gaat zitten
- beloon met J-“flink”
- raak zijn halsbandje aan
- en beloon onmiddellijk met het koekje
De pup zal uit zichzelf gaan zitten. Aanvankelijk kan dit even duren. Forceer niet. Probeer
opnieuw
3. ZIT
- Hou een koekje tussen je duim en wijsvinger voor de neus van je pup. Wanneer hij interesse toont, ga je
met je hand langzaam hoger, tot je je onderarm naar boven plooit. Wacht tot je hondje gaat zitten.
- beloon met J -“flink”
- raak zijn halsbandje aan
- onmiddellijk daarna beloon je met J-“flink”-aai-koekje
Vermijdt om aan de leiband te trekken of op zijn achterhand te duwen. De pup moet uit zichzelf gaan
zitten. Aanvankelijk kan dit even duren. Forceer niet. Denk eraan dat je de pup moet lokken om omhoog,
dus naar je hand en je gezicht te kijken. Probeer opnieuw.
Oefen steeds op andere plaatsen en in andere situaties. Bvb: voor hij eten krijgt, voor je de deur open
doet om hem buiten/binnen te laten, voor je zijn halsband en leiband aandoet om te gaan wandelen, enz.
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4. Combineer de ZIT met aandacht (oefening 1):
5. STOP
- met de hond aan de leiband wandel je een paar stappen in het rond, plots sta je stil …
- hou je armen naast je lichaam, de leiband laag.
- enkel wanneer je pup aan de leiband trekt, geef je een rukje waarbij je de pup uit zijn evenwicht
brengt. Het rukje moet kort zijn, met het doel de leiband terug te ontspannen. Het is niet de bedoeling
dat je de pup naar je toe trekt, je wil hem enkel laten stoppen met trekken aan de leiband.
- als je hondje uit zichzelf gaat zitten: beloon je hem J-“flink”-aai-koekje en wandel je weer een paar
stappen verder
- herhaal
Een pupje die niet leert te stoppen met trekken terwijl je stilstaat, zal ook NOOIT kunnen leren wandelen
aan de leiband zonder te trekken.

© Henk De Clercq

