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Hulp bij huiswerk PJT                                            Les 3. 
 
 
Aandachtsoefening(en)  
Kijk in les 1 en 2 nog even naar je uitgangspositie met brokjes en riem. 
Eerst de oefeningen van les 1 en 2 herhalen! 
Nieuw:  
Pup zit/staat voor je en jij loopt achteruit, de pup meelokken met voer (uitgestrekte armen). 
Als de pup rustig met je mee loopt meteen je handen weer onder je kin. Tijdens het 
meelopen weer de beloninkjes geven als pup oogcontact maakt/houdt. 
Let op: gebruik ook je stem om de pup te belonen voor het goede/juiste gedrag! 
 
Volgen: uitvoeren met wendingen (nieuw) 
Blijven herhalen wat we in de voorgaande lessen geleerd hebben. 
Uitvoering:  
Nu met wendingen (bocht naar links) om paaltjes/bomen etc. Belonen met brokje en stem 
en deze natuurlijk geven op moment dat pup mooi naast je meeloopt (volgt). 
 
Down 
Kijk naar de vorige les voor de correcte uitvoering. Vergeet de oefening niet te beëindigen 
door de pup 'vrij' te geven. Deze oefening op verschillende locaties (ondergronden) 
uitvoeren.   
 
Komen op commando met fluitsignaal 
Kijk in les 1 en 2 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”. 
Let op: Het is in je thuistraining ook belangrijk om te variëren met terreinen.  
 
Blijf oefening (nieuw)  
De Pup zit naast je, geef het commando 'zit en blijf', eventueel ondersteunt met handgebaar. 
Je verplaatst je rechterbeen naar voren, je linkerbeen blijft staan voor de pup (blokkade) . 
Dan sluit je je rechterbeen weer aan bij je linkerbeen en beloon de pup met ‘braaf’ voor het 
blijven zitten. 
De volgende stap is dat je je linkerbeen aansluit bij je rechterbeen zodat je een ± 1 meter 
voor de pup staat. Dan weer terug en belonen als hierboven. 
Als je klaar bent met deze oefening dan geef je de pup het commando 'vrij' om te leren dat 
jij bepaalt wanneer hij van zijn plaats mag komen. 
Let op: Geen voertjes bij deze oefening, het kan dan zijn dat de pup met je meeloopt achter 
het voer aan. 
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Apporteren 
Pup aan lijn, voorjager gooit een dummy binnen lijn afstand. Als de pup de dummy/speeltje 
aanpakt, de pup enthousiast belonen met stem. De pup even de dummy/speeltje laten vast 
houden en samen een paar passen lopen, omdraaien en (rustig) de dummy/speeltje 
aanpakken. 
Prijs de pup als hij vervolgens de dummy/speeltje loslaat (het liefst in je hand). 
Let op: geen brokjes bij deze oefening, pup gaat hierop anticiperen en laat vroegtijdig de 
dummy los. Nog geen commando’s  maar beter 'toe maar' oid, dit komt allemaal nog. 
 
Meelopen aan de lijn (thuisopdracht) 
Het meelopen aan de lijn is een andere oefening dan 'volgen'. Pas hierop dus ook je  
commando aan. Dagelijks oefenen tijdens het uitlaten! 
 
Theorie 
 
Socialiseren 
Blijf je pup socialiseren, zeker tot de leeftijd van 1 jaar. Socialiseren kun je nooit meer 
inhalen of overdoen. Neem de pup overal mee naar toe en laat hem kennis maken met alles 
waar hij/zij is zijn/haar latere leven mee te maken krijgt.  
Let op: overvoer de pup niet maar bouw het langzaam op (zie de bijlage les 1).  
 
Straffen 
Hoe u nooit mag straffen: 
Straf uw hond zo min mogelijk maar probeer hem bij positief gedrag te belonen. Als hij het 
echter te bont maakt moet u echter nooit:  

 Doorgaan met straffen als de hond zich overgeeft. 
 Achteraf straffen  
 Straffen op zijn plaats (bench), dit is zijn veilige plaats waar hij zich fijn moet voelen.  
 Voor straf naar zijn plaats (bench) sturen.  

 
Let op: straf moet doorkomen, maar moet de pup niet bang maken voor degene die hem 
bestraft.  
 
 


