Puppycursus 2020

Nota’s les 7
1. “voorzit”
Verder oefenen onder andere omstandigheden. We gaan bij de gekende situaties ook niet altijd
meer gaan belonen. Je kan een voorzit ook eens combineren met een “zit en blijf”.

2. “zit & blijf” (en rond de hond wandelen)
Laat je hondje zitten. Zorg ervoor dat je hondje naar je kijkt. Moet je nog meehelpen met de
leiband dan is dat maar zo. Onder meer gemakkelijker omstandigheden moet het lukken om de
leiband te laten vallen en rond je hondje heen te stappen, kom terug en beloon.

3. vastbinden
Combineer met “houdingwissels”, “zit & blijf” en “af en blijf”.
Blijft je hond verder aandacht trekken dan moet je je lesgever daar toch eens over aanspreken.

4. spel (controle)
Onmiddellijk na het spelen gaan we de controle wat meer opdrijven: combineer met “zit & blijf”.
5. STOP
Je kan al wat langer blijven staan. Wacht tot het moment dat je hondje zich echt begint te
vervelen. Probeer dit punt te “overwinnen”.
6. “hier” (KOMEN)
We blijven dit oefenen onder moeilijker omstandigheden. Gaat het eens verkeerd, gebruik
opnieuw een lange lijn of spreek erover met je lesgever.
7. “af & blijf” (liggen)
Na “af” train je je hondje om langer te blijven liggen. Net als bij “zit en blijf” moeten we dit gaan
opbouwen. Oefen dit bij voorkeur wanneer je hondje moe wordt!
8. VOEDSELCONTROLE
Met het koekje op een schijfje doe je nu een rondje rond je pup . Blijf aandachtig!
9. STAAN
Begin met je hondje in “voorzit”. Neem een koekje in je hand en breng het van de hond zijn neus,
langs zijn borstbeen, tussen zijn poten, tot hij opspringt met zijn achterhand en op zijn 4 poten
staat. Geef het koekeje en streel ondertussen met je hand op zijn buik. Nu kun je ook “staan”
zeggen. Geef “vrij” en herhaal.
10. HOUDINGWISSELS (“zit” - “af”- “zit” – “staan”- “af” – “zit” – “staan”)
Zowel met je hondje aan de leiband, als wanneer je je pup vastbindt kun je hem vragen om snel
van houding te wisselen. We maken onze “ketting” wat langer: (“zit” - “af”- “zit” – “staan”- “af” –
“zit” – “staan”) zonder “blijf” ertussen. De houdingen blijven we opvatten als een spelletje. Stop
nog steeds met de moeilijkste houding.
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