Puppycursus 2020

Nota’s bij les 4
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

HONDJE VASTBINDEN (BLIJF)

Steek het uiteinde van je leiband door de lus van je leiband. Maak geen “oude-wijvenknoop”: ofwel komt deze los en loopt je hond weg, ofwel wordt die zo sterk aangetrokken
dat je hem niet meer los krijgt! Zorg dat je de lus ongeveer op schouderhoogte aan de kant
vastmaakt. Je pup moet comfortabel kunnen zitten, liggen en staan, maar ook meer niet.
Vastbinden is een vrijheidsbeperking.
-

terwijl je weggaat zeg je“blijf” op een kalme toon
“koud” weggaan
negeer je hondje terwijl je “weg” bent
zoek geen oogcontact, let op je lichaamstaal

Als de pup ongewenst gedrag vertoont (blaffen, piepen, graven, …) mag je daar niet op
ingaan (behalve om veiligheidsredenen natuurlijk): negatieve aandacht (sussen of berispen)
is ook aandacht. Waardoor je pup de volgende keer nog meer zal blaffen, piepen, graven.
Dus ga niet naar je pup toe, spreek hem niet aan, zoek geen oogcontact.
- “warm” terugkomen, bij gewenst en kalm gedrag (bvb zitten, liggen). Beloon door rustig
te aaien (lange halen), vermijdt opspringen.
Een pupje die niet kan verdragen dat hij vastgebonden is, zal ook NOOIT kunnen leren
wandelen zonder te trekken aan de leiband.
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
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De pup zal uit zichzelf gaan zitten. Aanvankelijk kan dit even duren. Forceer niet. Probeer
opnieuw. Oefen ook op andere plaatsen en in andere situaties.
AF (liggen)

-

-

Hou een koekje tussen je duim en wijsvinger voor de neus van je pup. Wanneer hij
interesse vertoont, laat je je hand zakken tot op de grond. Wacht tot je hondje op zijn
buik gaat liggen en beloon met een vriendelijk gezicht en een blije “warme” stem, en
onmiddellijk daarna beloon je ook met het koekje op de grond
Vermijdt om aan de leiband te trekken of op zijn rug te duwen. De pup moet uit zichzelf
gaan liggen. Aanvankelijk kan dit even duren. Forceer niet. Probeer opnieuw.
Herhaal.

WANDELEN aan de lange lijn
Wanneer je er voor kiest om je pup eens te laten ‘loslopen’ zonder leiband, wil je
natuurlijk toch nog controle behouden. Kies voor een lange lijn (5 meter of meer). Een
platte katoenen of nylon lijn is ideaal. Een koord is rond en slipt gemkkelijk door.
Hoe de leiband aan de halsband en maak de lange lijn ook vast aan de halsband. Stap een
peer meter door aan de leiband. Laat je hondje zitten en doe dan pas leiband af. Raak je
hondje aan (klopje op zijn bordt en zeg “VRIJ” (of een ander woord naar keuze). Je
hondje mag nu vrij los lopen. Begin zelf ook te wandelen zodat je hondje min of meer
meewandelt. Wanneer hij opspringt stop je meteen en verbreek alle contact: niet
spreken, niet aanraken, niet aankijken. Wandel weer verder als hij terug kalm is. Als je
pup verder van je wegloopt ga je met een voet op de ijn staan en roep “BLIJF!”. Ga
vervolgens naar je pup toe en bellon. Je kan hem ook terugroepen en hem belonen als hij
komt. Let op: roep maar één keer zijn naam. Komt hij niet, wandel dan op delange lijn
naar hem toe. Zo kan hij niet terug weglopen. Laat hem eerst zitten vooraleer weer ‘vrij’
te geven.
Het wandeltempo is min of meer tegensgesteld aan dat van je pup. Begin je hondje te
lopen, vertraag. Vertraagt of stopt je pup, begin dan sneller te wandelen en moedig hem
aan om me te komen (klopje met je vlakke hand op je been) en beloon als hij meekomt.
Kijkt je hondje naar je terwijl hij losloopt roep hem dan een bij je en beloon. Je kan een
streel en een kokeje geven of ook spelen als beloning.
Zorg er voor dat je hond een paar keer terug bij je geweest is, of jij bij hem, vooraleer
je de pup terug aan de leiband vastmaakt.

herhalingsoefeningen - Herhaal de oefeningen uit de vorige lessen. met onderstaande
variaties:
1. 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
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3. SPEL
variatie: na “los” vraag je van nu af aan telkens aan je pup om te gaan zitten. Beloon door
opnieuw te spelen
4. STOP
variatie: als de pup niet (meer) trekt, vraag je aandacht (naam van de pup) en vraag je hem
de ene keer om te gaan zitten, de andere keer nodig je hem uit om te spelen: neem je
speeltje en wandel achteruit. Na de zit beloon je en wandel je verder.
5. 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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