Puppycursus 2020

Nota’s bij les 2
BEVELEN en 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)
Zorg dat je de aandacht van je pup hebt vooraleer je een bevel (bvb “kom hier” of “zit”). Laat
je hondje stoppen waar hij mee bezig is (snuffelen) , zeg zijn naam (één keer duidelijk) en
pas dan het bevel. Help mee met je lichaamspositie en je handgebaren. Moedig aan en
beloon!
Gebruik van een bevel:
- trek de aandacht van je hondje (bvb één keer naam van je hond)
- Beloon voor aandacht (oogcontact) : J-flink
- Zeg duidelijk het bevel (bvb “ZIT”) en geef onmiddellijk daarna het handgebaar
- Beloon: : J-flink-aai-koekje/spel
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

VOOR – ZIT AANDACHT (reageren op naam, komen en zitten)

- wandel met je hondje aan een losse leiband
- hou een koekje verborgen in je hand
- zeg duidelijk de naam van je hond en ga ONMIDDELLIJK een paar passen ruggelings
achteruit (ook als je hondje niet reageert), beweeg je hand met daarin het koekje, lok
hem naar je toe. Maak eventueel extra lokgeluidjes, kl ap met je vlakke hand op je knie, …
- bij oogcontact onmiddellijk belonen met J-“flink”
- lok het pupje dichter naar je toe met het koekje in je hand
- hou het koekje nu tussen je duim en wijsvinger voor de neus van je pup. Wanneer hij
interesse toont, ga je met je hand langzaam hoger en wacht tot je hondje gaat zitten. Ga zelf
rechtop staan.
- beloon met J-“flink”
- pak zijn halsbandje vast
- beloon met het koekje
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Vermijdt om aan de leiband te trekken of op zijn achterhand te duwen. Als de pup omhoog
kijkt zal hij uit zichzelf gaan zitten. Aanvankelijk kan dit even duren. Forceer niet. Je hbet de
beste handbeweging als je daarbij je onderarm dichtplooit. Je handpalm is nu naast je
gezicht.
Oefen ook 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.

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 even uit zijn
evenwicht brengt. Het rukje moet kort zijn, met het doel de leiband terug te ontspannen.
- als je hondje uit zichzelf gaat zitten: beloon je hem en wandel je weer een paar stappen
verder
- herhaal
Een pupje die niet leert stoppen met trekken terwijl je stilstaat, zal ook NOOIT kunnen leren
wandelen aan de leiband zonder te trekken.
SPELEN

-

-

Kies het juiste speelgoed. Zorg voor speelgoed dat exclusief voorbehouden is voor spelen
met de baas. Moedig de pup aan om samen met je te spelen. Wees zelf enthousiast en
BEWEEG, maar overweldig je hondje niet. Spelen is uitnodigen tot spel, niet forceren.
Speel een trekspelletje, maar gooi het speeltje eens een eindje weg. Loop mee aan de
leiband. Laat zelf eens het sppeltje los en aai je pup terwijl hij het speeltje vastheeft.
Speel met je pup, maar houdt de controle over het spel. Zorg dat je spel tussen jonge
kinderen en de hond superviseert.
Stop met trekken/spelen als de pup te opgewonden wordt (luid grommen, speels bijten,
opspringen, …)
Leer de hond ook een aantal woorden, die vooral tijdens het spel, nuttig kunnen zijn:
“vast” of “pak het” = je mag het speeltje vastnemen; “los” = laat het speeltje los en
“genoeg” of “stop” = het spel is gedaan, het speeltje gaat weg. Die woordjes zullen ook
later van belang zijn, bvb bij de oefening “voedselcontrole”, of als je hond iets vast heeft
wat niet mag enz.

Lees ook de tekst over puppy-apport
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LOSLATEN

-

Wanneer je wil dat de hond loslaat, stop je zelf met trekken. Zolang je zelf trekt, zal de
pup zeker niét loslaten. Zeg “LOS” en neem het speelgoed af, zonder daarbij brutaal te
zijn. Hou zachtjes het speelgoed vast met beide handen, waarbij je je wijsvingers strekt
naar de pup toe.

-

Desnoods raak je met je wijsvingers zijn lippen aan. Beloon het hondje bij het loslaten,
maar laat hem niet onmiddellijk het speelgoed terugnemen. Hij moet er eerst iets voor
doen: bvb zitten, of liggen.

-

Denk er aan dat, zolang je zelf trekt aan het speelgoed, je pup zeker niét zal loslaten.
Laat zonodig het speeltje zelf volledig los, maar hou de halsband/leiband van je pup vast
zodat je pup niet met het speeltje wegloopt of kan gaan liggen om op het speeltje te
blijven bijten. Wanneer hij het speeltje laat vallen, zeg je duidelijk “los” (of “dankjewel”)
en beloon je de pup door hem te aaien.

-

Lukt het bovenstaande niet goed, neem dan je toevlucht tot een koekje. Stop zelf met
trekken of laat het speeltje los, en toon je hondje een koekje. Om het koekje aan te
nemen kan de je pup niet anders dan zelf het speeltje los te laten. Zeg duidelijk “los”
wanneer het hondje zijn mond open doet. Vang het speeltje op en beloon met het
koekje.

-

Het ruilen voor een koekje mag niet te lang blijven duren. Nadat de pup het speeltje
goed loslaat in ruil voor een koekje, ga je een stapje verder: Stop zelf met trekken of laat
het speeltje los. Gebruik je hand als van tevoren, maar zonder koekje, en zeg “los”.
Wanneer je hondje het speeltje afgeeft of laat vallen, neem je het speelgoed en beloon
onmiddellijk met een koekje uit je zak.
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