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Hulp bij huiswerk PJT                                            Les 1. 
 
 
Aandachtsoefening 
Veel brokjes + riem in Rechterhand, 1 brokje in Linkerhand, 2 handen onder de kin, pup staat 
of zit voor je. 
1e stap: Je zegt de naam van de pup, pup kijkt, direct 'braaf' en met Linkerhand brokje geven, 
deze hand meteen weer onder de kin. Paar keer herhalen. 
Geef alleen de beloning als je pup direct oogcontact maakt. 
2e stap: als hierboven maar dan met commando 'let op'. 
 
Zit 
Je hurkt naast  de pup, houdt met Linkerhand musketon vast en stuurt met Rechterhand + 
brokje tussen duim en wijsvinger over neusje van de pup naar achteren over kopje, pup gaat 
vanzelf zitten, 'braaf' + brokje geven 
Als dit goed gaat dan in de beweging (dus als de pup gaat zitten) het commando 'zit' 
gebruiken. Weer 'braaf' en brokje geven. 
 
Meelopen aan de lijn (nieuw) 
Het meelopen aan de lijn is een andere oefening dan 'volgen'. Pas hierop dus ook je  
commando aan. Onderstaande methoden zijn hondvriendelijk en vragen veel geduld. 
 
Methode 1: Blijven staan 
Geef het commando 'ga je mee' of 'kom maar' en ga lopen.  
Bij spanning op de lijn stil blijven staan,  is de spanning eraf weer doorlopen. Verder lopen = 
de beloning. Blijft hond netjes meelopen, belonen met stem. Trekt je hond weer, meteen 
stilstaan. 
Blijft hond staan, lijn iets laten vieren -> geen spanning meer op de lijn, geef dan commando 
+ doorlopen.  
 
Methode 2: Van richting veranderen 
Eerst herkenen aan lichaamshouding hond dat deze ergens heen wil. Interessante prikkels 
bv: andere honden, andere mensen, bomen, struiken en palen om tegen te markeren. Nog 
voor dit gebeurt van richting te veranderen en het ongewenste gedrag voorkomen. 
Geef het commando en ga lopen. Nog voordat de hond op een interessante prikkel wil 
afgaan, stap je onmiddellijk 2 stappen achteruit om vervolgens van richting te veranderen.  
Hond hierop voorbereiden door attentiesignaal, (bijv. zijn naam noemen) te geven. Wil de 
hond rechts dan ga je links, wil de hond links dan ga je rechts. 
Geef de hond hierbij NOOIT een correctie door zelf een ruk aan de lijn te geven.  
Zodra je hond aan een losjes hangende lijn meeloopt beloon je hem vriendelijk met stem en 
weg vervolgen in de oorspronkelijke richting. 
 
Komen op commando 
Helper houdt pup vast, jij loopt ±10 meter voor de pup uit, pakt 2 brokjes, draait je om en 
hurkt. Pup moet rustig zijn (zie steadyness) geef dan commando; 
volgorde = naam van de pup, gevolgd door het commando 'kom voor/hier'. 
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Je steekt 2 handen + brokjes naar voren uit en lokt dan pup zo dicht mogelijk naar je toe (in 
het midden), je geeft brokje 1 (voor het komen) en pakt de pup onder de kin aan het 
halsbandje en geeft meteen 2e brokje. Rustig aanlijnen.  
 
Steadyness 
Helper naast de pup hurken en linkerhand voor de borst van de pup houden.  
Als de pup rustig is en geen druk geeft tegen de hand van de helper geeft deze een seintje 
aan de Voorjager. Deze geeft dan pas het commando ‘kom voor/hier’. 
 
Enthousiast maken voor de dummy (Thuisopdracht) 
Het beste is een prikkelarme ruimte zoals de huiskamer, keuken of gang.  
Geen druk uitoefenen, alles gaat op basis van spel. De enige voorwaarde bij dit spel is dat de 
baas het spel beëindigd.  
Maak de dummy die je wilt gebruiken (of iets anders) super leuk, en vooral geheimzinnig! 
Beweeg de dummy enthousiast over de vloer (van de pup af). Zodra de pup de dummy 
pakt/aanraakt beloon je hem uitbundig met je stem. Herhaal dit een paar keer op een dag, 
slechts 3x achter elkaar en stop dan. Zo blijft het leuk en voorkom je verveling. 
Let op: de dummy is en blijft van jou, leg het nooit zomaar ergens neer voor de pup om 
mee te spelen! 
 
 
Theorie 
 
Wat is een beloning? 
Een beloning omvat alles wat er voor zorgt dat bepaald gedrag versterkt en/of herhaald 
wordt. Beloond gedrag neemt toe en beloningen kunnen gedrag aansturen. Beloningen 
motiveren gedrag. 
  
Wat is een beloning voor jouw hond? 
Indien je het gedrag van jouw hond wilt begrijpen en je invloed wilt kunnen uitoefenen op 
het gedrag van jouw hond via training, dan is het essentieel om uit te zoeken wat jouw hond 
als beloningen ervaart.  
Een voorbeeld van beloning is bijvoorbeeld eetbare versnaperingen! 
let op: smaken verschillen, dus zoek uit waar jouw pup bij wijze van spreken een moord voor 
doet! Dit kan zijn voor droge koekjes, kaas, worst, gekookte kip, gedroogd hart, kluifjes, etc.  
Gebruik tijdens het trainen dus niet het 'gewone dagelijkse voer' van de hond! 
 
Let ook op dat je beloningsbrokjes niet te taai zijn. Als je puppy na iedere beloning een half 
uur moet kauwen schiet de training natuurlijk niet op. 
 
Socialiseren 
Besteed ook veel aandacht aan het socialiseren; overvoer de pup niet maar bouw het 
langzaam op (zie de bijlage). 


