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Voor de meeste honden is een beloning of trainingsmiddel datgene dat werkt voor je 
hond. In de meeste gevallen zal je hond voergevoelig zijn. Een voertje moet wel echt een 
beloning voor je hond zijn. Wie anders bepaalt of het voertje ook een beloning is? Juist 
ja, dat doet jouw hond zelf. 
Een heel makkelijk trucje om te kijken welk voertje een beloning is: stop in 
je ene hand een gewoon hondenbrokje en in je andere hand een frolic brokje 
 
De hand waar de neus van je hond bij blijft snuffelen, is de hand met het 
meest lekker ruikende voertje voor je hond. 

 
 
Om te trainen met je hond, is het vaak makkelijk om kleine voertjes 

(hap-slik-weg) te gebruiken. Wanneer die voertjes ook nog eens zacht zijn, 
maak je de hond helemaal happy. Let wel even op of de ingewanden van 
jouw hond wel tegen alle voer kan. 
De beloningsvoertjes hoeven echt niet zo duur te zijn. Ik geef je een aantal 
alternatieven: 
 
 
 
 
 
 
          Jumbo                   Lidl                                     Lidl 
  

 
 
Daarnaast kun je ook beloningen gebruiken als snuffelen of zoeken. 

Heb je een hond die heel graag apporteert, gooi dan eens een balletje weg. 
Het nadeel van deze beloningen is wel: stel je traint met je hond een zit en 
wacht (blijf zitten ook als jij wegloopt) en je beloont dit met een bal 
wegwerpen, zal je een poosje moeten wachten voor je de hond weer ergens 
mee kan trainen, want je hond is nog bezig met zoeken of apporteren.  
Dus kijk wanneer je dit soort beloningen inzet.  
Wanneer je bijvoorbeeld een hond hebt die nadat je hem aflijnt meteen 
verdwijnt, kun je gaan trainen dat je hond bij je blijft en als beloning 
inzetten: ga maar (nadat hij eerst na het aflijnen is blijven wachten). 
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