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Hulp bij huiswerk PJT                                            Les 2. 
 
 
Contact  maken en houden met je pup 
Kijk in les 1 nog even naar je uitgangspositie met brokjes en riem.  
Pup zit/staat voor je en de voorjager beweegt binnen lijn afstand van de pup (de pup mag 
mee bewegen). Tijdens het bewegen de pup weer de beloninkjes geven als deze oogcontact 
maakt/houdt. Meteen je hand weer onder je kin. 
 
Naast (nieuw) 
De pup met brokje aan linkerbeen ''manipuleren” d.m.v. het “6”je. 
De pup staat voor je, je houdt een brokje voor z'n neusje (linkerhand) en maakt rustig 
linksom een cirkelbeweging terwijl de pup achter het brokje volgt. Als je linkerarm helemaal 
naar achter gestrekt is en de pup staat  hier recht achter, dan haal je de pup naar voren naar 
je knie toe (nog steeds met dat ene brokje). 
Let op: dat de pup recht naast je zit/staat, dit is dan tevens een goede basis voor de 
vervolgoefeningen. 
 
Volgen (nieuw) 
Riem in Rechterhand voor je borst, brok links voor neus pup, tegen je linkerknie aan.  
Naam van de pup zeggen + paar passen lopen, brokje geven op moment dat pup mooi naast 
je linkerbeen correct meeloopt -dus niet stil staan- een brokje geven. Nog geen commando 
gebruiken. Dit oefenen in korte stukjes (max. 5 mtr), paar keer per dag mag. 
Let op: niet belonen als je pup stilstaat of gaat zitten, dan beloon je niet de oefening die je 
voor ogen hebt. 
 
Down (nieuw) 
Je hurkt naast pup, lijn links opgebost, hand aan de musketon. Pup moet hierbij zitten. Naam 
pup + met rechterhand brok voor neus pup in rechte lijn naar beneden. Als pup ligt stem 
(braaf) + brok + vrij geven. 
Als dit lukt, mag je het commando introduceren bijv. 'down' of 'af'. Maar geef dit terwijl de 
pup gaat liggen (in de beweging).  
 
Komen op commando (met fluitsignaal) 
Kijk in les 1 nog even naar je uitgangspositie, brokjes etc. 
Met gebruik van komfluit, let op volgorde van de commando’s. 
Uitvoering: Naam van de pup, fluitsignaal direct gevolgd door het commando “hier”. 
Het is in je thuistraining ook belangrijk om te variëren met terreinen.  
 
Steadyness 
Doe dit altijd bij het 'komen als je roept/fluit. Hierbij leert de pup rustig op zijn beurt te 
wachten, pas te gaan na een commando en niet 'in te springen'. Ook bepaalt de pup niet 
wanneer hij mag gaan. 
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Apporteren (begin) 
Pup aan de lijn, dummy wordt gegooid, pup + VJ gaan er samen naar toe. Commando: bijv. 
'toe maar' (even nog geen 'apport') Als pup dummy oppakt, even vast laten houden en paar 
passen lopen, omdraaien en pup naar je toe halen (eventueel met hulp van de lijn), pup 
even “knuffelen” en dan pas de dummy aanpakken. 
Let op: pas 'braaf/goed zo' als pup de dummy vast heeft, niet als pup er boven hangt.  
Gebruik nog even geen 'vast/los' commando’s. 
Geen brokjes bij deze oefening, pup gaat hierop anticiperen en laat vroegtijdig de dummy 
los.  
 
 
Theorie 
 
Train alle oefeningen in een prikkelarme ruimte zoals de huiskamer, keuken of gang.  
 
Aandacht  
Van de hond voor de baas is natuurlijk heel belangrijk als deze hem een bepaalde oefening 
wil aanleren. Zonder aandacht is de hond met zijn eigen zaken bezig en niet bereikbaar voor 
zijn baasje. 
 
Beloninkjes  
Gebruik tijdens het trainen niet het 'gewone dagelijkse voer' van de hond! 
let op: smaken verschillen, dus zoek uit waar jouw pup bij wijze van spreken een moord voor 
doet! Let ook op dat je beloningsbrokjes niet te taai zijn. Als je pup na iedere beloning een 
half uur moet kauwen schiet de training natuurlijk niet op. 
 
Moment van belonen 
Wat heel belangrijk is, is het moment van belonen. Komt de beloning iets te vroeg of te laat, 
dan wordt het verkeerde gedrag bekrachtigd. De beloning moet binnen een halve seconde 
na (het juiste) uitgevoerde gedrag volgen, dus bijna tegelijkertijd.  
 
 


