Puppycursus 2020

Nota’s les 6
Nieuwe oefeningen
VOEDSELCONTROLE
- Breng je hondje in “zit”. Neem een koekje in je gesloten vuist. Hou de pup vast bij de
halsband. Trek nooit je hand weg! Maar beweeg je hand naar de neus van de hond toe
waarbij je hem zacht tegen de neus stoot. Laat je vuist gesloten zolang je pup probeert het
koekje te pakken, pas wanneer hij het opgeeft, even zijn hoofd achteruit trekt, doe je je hand
open en breng je het koekje naar je hond toe. Al vlug leert je hond dat hij de gewenste
houding (“zit”) moet aannemen en moet wachten tot hij het koekje krijgt. Dat is tevens de
basis van een “blijf”-oefening.
- Hurk neer naast je hondje en neem hem vast aan zijn halsband. Plaats het koekje op de neus
van je schoen. Je hondje stevig vasthouden, want hij wil natuurlijk dat koekje pakken! Pas
wanneer je pup het opgeeft, even zijn hoofd achteruit brengt, neem je het koekje en geef je
het aan je hondje. Laat je pup nooit zelf het koekje pakken! .
1. “voorzit”
We gaan dit oefenen onder moeilijker omstandigheden. Tijdens de les deden we dat door met de
pups naar mekaar toe te gaan en ze dan naar ons toe te roepen. Thuis kan je andere afleidingen
gebruiken: op wandeling bvb, in het verkeer, in de nabijheid van dieren, enz. Maak het in het
begin niet té moeilijk. Combineer met STOP. Eerst laat je de pup stoppen met trekken (stop) en
wanneer dit lukt vraag je “voorzit”

2. “zit & blijf” (en rond de hond wandelen)
Laat je hondje zitten. Zorg ervoor dat je hondje naar je kijkt, ondertussen hou je de leiband
vertikaal omhoog, zonder deze evenwel op te spannen.
Zeg “blijf” + handsignaal en doe een stap achteruit, draai een rondje rond je pup, kom terug en
beloon.

3. vastbinden
verder trainen voor wie de oefening nog niet genoeg beheerst (zie test bij les 4)

4. spelcontrole
verder trainen voor wie de oefening nog niet genoeg beheerst (zie test bij les 4)
5. STOP
We gaan dit oefenen onder moeilijker omstandigheden (zie “voorzit”).
6. “hier” (KOMEN)
We gaan dit oefenen onder moeilijker omstandigheden (zie “voorzit”). In de les gaan we na het
oproepen een eindje wandelen met de pup zonder leiband. Blijf je hondje steeds aanmoedigen
en sluit de oefening af met een goede beloning. Wanneer je merkt dat de pup wil weglopen, kan
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je hem roepen en ruggelings achteruit wandelen. Vraag “voorzit” en probeer opnieuw een stukje
te wandelen.
7. “af” (liggen)
Met een brokje in je hand (hond aan de leiband of vastgebonden) geef je het handsignaal “af”.
Beloon met een vriendelijk gezicht J en een blije “warme” stem. Stel de beloning iets langer uit.
Hou het koekje eerst even op de grond. Steeds langer wachten om te belonen.
8. VOEDSELCONTROLE
Oefen ook eens door het koekje op een schijfje te leggen ipv op je schoen.
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