Puppycursus 2020

nota’s bij les 3

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

“Volg” (ruggelings achteruit volgen)
Vertrek vanuit “voor-zit”. Zorg dat je hondje dicht bij je zit: Zijn tenen aan jouw tenen. Neem
een koekje in vrije hand, in je andere hand heb je de leibnad vast. We gebruiken de leiband
niet, maar lokken de pup met het koekje in je vrije hand. Stap ruggelings achteruit en lok de
pup mee. Een paar stapjes is voldoende. Sta stil en ga rechtop staan, breng je hand met het
koekje omhoog en geef een duidelijk “zit” gebaar. Beloon.
Herhaal een paar keer na elkaar.
Maak er een spelletje van. Wees enthousiast en lok goed mee.

VOLG (en voorzit)
vertrek vanuit de positie met je hondje in “voorzit”. (zie naam van de hond, les 1.)
- neem een koekje in je hand
- stap achteruit en lok je hondje mee
- stop, ga rechtopstaan en vraag het hondje om te gaan zitten (“zit” + handgebaar)
- herhaal
Zorg dat je smechts af en toe beloont, maar blijf steeds goed lokken en aamoedigen.
Ga steeds rechtopsaan om het zitten uit te lokken. Gebruik je stem en onmiddellijk daarna
een duidelijk handgebaar.
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HERHALINGSOEFENINGEN
Bekijk eerst nog eens de noties van les 1 en 2 voor je begint met onderstaande
herhalingsoefening!
- Herhaal de oefeningen uit les 1 en 2. met onderstaande variaties:
REAGEREN OP NAAM
variatie: reageert je pup en komt hij naar je toe, vraag hem (handsignaal + stem) om te gaan
zitten. Speel even met je hondje. Daarna wandel je terug verder
SPEL
variatie: na “los” vraag je de pup om te gaan zitten. Beloon door opnieuw te spelen
STOP
variatie: als de pup niet (meer) trekt, vraag je aandacht (naam van de pup) en vraag je hem
om te gaan zitten. Beloon en wandel verder.
KOMEN BIJ DE BAAS
variatie: Roep de pup met zijn naam, gevolgd door het woordje “hier” of “voor”, wanneer je
ziet dat je pup naar je toekomt, aanmoedigen met een blijde stem (“goed zo”) om dichter bij
je te komen. Laat de pup voor je gaan zitten, (Gebruik eerst je handsignaal en onmiddellijk
daarna je stemsignaal “zit”), halsband vastnemen en dan pas belonen.
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