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belonen
Belonen
Een beloning is datgene wàt de hond wil op dàt moment. Geschikte beloningen zijn dus een vriendelijke
stem, een kalme aai, spelen, een koekje, voedsel … als je hond er op dat moment voor open staat. Je hond
even vrijgeven om te snuffelen kan ook een beloning zijn.
Een beloning betekent: “Wat jij (de pup) nu doet vind ik (het baasje) leuk”. De beloning moet aangepast
zijn aan het temperament van je pup. Je kunt je hondje aaien als beloning of er mee beginnen spelen.
Maar sommige pups worden door spel heel opgewonden en worden net daardoor bijterig. Ze bijten in je
handen of hangen aan je mouw. In dat geval hou je het voorlopig beter op een vriendelijke stem en een
koekje. In de puppycursus leer je omgaan met speels bijten en leer je de hond de spelregels. Bespreek dit
met je lesgever.
Beloningswoordje
Het gebruik van een beloningswoord maakt belonen efficiënter. Als we met snoep werken en de snoep
na verloop van tijd laten wegvallen dan zal het beloningswoord een even krachtige beloning zijn als het
voedsel. Voorwaarde is dat het beloningswoord op de juiste manier gebruikt wordt. Dit wil zeggen dat we
bij elke oefening steeds eerst het beloningswoord zeggen en dan pas het koekje geven. Er moet dus
aandacht besteed worden aan het feit dat we het koekje niet te vroeg geven, maar ook aan onze
handbeweging die het geven van het koekje voorafgaat. De hond leest immers je lichaamstaal.
Welk beloningswoord je gebruikt, kan je zelf kiezen: “flink”, “goed zo”, “yes”, “ok”, … in dit voorbeeld
gebruiken we “flink”. Om het beloningswoord aan te leren, zeggen we bvb “flink” en geef je de pup
onmiddellijk, onderhands, een koekje. Dit mag gewoon een brokje van zijn dagelijkse voer zijn. De pup
leert hierdoor een positieve associatie te linken aan het beloningswoord. Herhaal dit een paar keer. Je zal
merken dat je hondje zal beginnen opkijken als je ‘flink!’ zegt. Dus: ‘flink!’ betekent: straks krijg ik een
snoepje. Het zelfde kan uiteraard ook met spel ipv een koekje. Maar ook je mimiek zal je hondje linken
aan zijn gedrag. Je maakt sterke associaties als je én lacht naar je pup, én “flink” zegt, én aait, én een
koekje geeft:
J + “flink”+ aai + koekje. Op die manier wordt “flink” niet alleen een sterk “beloningswoord”, maar
bouw je een sterke band op met je pup .
Thuis oefenen
Oefen steeds korte stukjes, (bvb 15 min) vermijdt steeds dezelfde oefening na elkaar.
Oefen op een moment dat je de aandacht van je pup hebt, zorg ervoor dat je de pup kunt motiveren
(lokken) en belonen,. Oefen met zo weinig mogelijk afleiding. Oefen op het juiste moment: voor de
maaltijd, wanneer de pup niet te moe is. Oefen niet altijd in volgorde van de nummertjes van de
oefeningen, maar zoals het voor jou het beste uitkomt, gewoon willekeurig door elkaar.
En denk eraan: niet alleen iets zeggen , maar ook doén! Beweeg!
Veel succes!
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