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Introductie 
Ik ben Kynologisch Instructeur en dat betekent dat ik gediplomeerd ben om hondeneigenaren les 
te geven in de opvoeding en gedragsbegeleiding van hun hond. 
 
Voor meer informatie: http://www.dogs4suc6.nl/over-dieneke/ 
 
Samenwerken 
Ik werk als instructeur graag met mijn cursisten volgens de volgende criteria: 
Fouten proberen we zoveel mogelijk te voorkomen (indien mogelijk zelfs te negeren) en 
Het gewenste gedrag van de hond gaan we stimuleren en belonen;  
De training die ik geef is, voor het merendeel van de cursisten en honden, gemakkelijk uit te 
voeren;  
We leren de honden stapsgewijs de oefeningen aan;  
De training is leuk voor zowel de eigenaar als de hond;  
Tenslotte wordt de veiligheid terdege in acht genomen. 
 
 
 
Algemene informatie 
 
Naam 
De naam van een hond wordt gebruikt om zijn aandacht te krijgen. Daarna volgt er meestal een 
‘’opdracht’’. 
Bij het aanleren van een oefening, gebruik je de naam van de pup niet. Dit leidt af van de 
oefening/het woord dat je aan probeert te leren. Hierdoor hoort de pup het woord waar het om 
gaat niet, dit is niet de bedoeling natuurlijk.  
Ook komt een pup vaak al als je zijn naam roept. Bij een oefening zoals het hier-komen is dat niet 
erg handig, want je wilt dat de pup komt na het zeggen van hiééér. Je wilt niet dat hij naar je 
toekomt, omdat je zijn naam roept. 
 
 
Tuig aandoen/pup aanlijnen 
Als je je pup een tuigje aan moet doen of je moet hem aanlijnen, dan kan je hem het beste even 
afleiden met voertjes op de grond. Op deze manier merkt hij er het minste van en krijgt hij niet zo 
snel een nare associatie met het tuig of de lijn. 
 
Angst  
Als je met je pup aan het wandelen bent en hij schrikt ergens van (harde knal enz.) dan maak je 
gelijk daarna een feestje. Je geeft de pup veel voertjes en knuffelt met hem enz. Op deze manier 
voorkom je mogelijk een nare associatie met die prikkel (harde knal), je koppelt er namelijk iets 
fijns aan (voertjes/knuffelen). 
 
‘’Hier’’ commando 
Het ‘’hier’’ commando oefen je veel en gebruik je weinig. Je probeert de pup elke keer te belonen 
als hij naar je toekomt als je hem roept. Het hier-komen moet leuk blijven, anders gaat de pup het 
niet meer doen. 
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Richting praktijk 
 
Belonen 
Belonen heeft niets te maken met verwennen. Je zet het in bij een training om bepaald gedrag te 
kunnen ‘markeren’. 
Je hond bepaalt of de voertjes die je gebruikt voor een beloning, ook daadwerkelijk een beloning 
voor hem zijn. 
 
Hoe? 
Je neemt een aantal lekkere voertjes in je hand en laat je hond eraan ruiken. Als hij er ‘wild’ van 
wordt, dan heb je de juiste lekkere beloningen. 
 
Dit hebben we niet geoefend, maar ik heb je er wel over verteld.  
Bedenk een beloningswoord (liefst een kort woordje als Yes of Yep) die je niet zomaar in het 
dagelijks leven gebruikt. 
Heb je er één? Dan kun je de hier onderstaande oefening gaan oefenen: 
 
Aanleren beloningswoordwoord/clicker 

Ø Roep “je puppy” bij je (bijvoorbeeld in de huiskamer) om de oefensessie te beginnen.  
Ø Zeg je beloningswoord, en geef de hond onmiddellijk daarna een voertje. 
Ø Wacht een seconde of 10, zeg je beloningswoord weer en geef de hond meteen weer een 

voertje. Dit doe je een keer of 10 tot 15. Dan stop je. De hond blijft misschien nog even bij 
je in de buurt om te zien of er nog meer gebeurt, maar je stopt met de training. 

 
Generaliseren: 
De komende dagen/weken ga je dit steeds op een andere plaats oefenen. Steeds een klein stapje 
erbij qua moeilijkheidsgraad. Bijvoorbeeld: 

- Je begint in huis. Korte sessies van max 5 min en zo’n 5 keer per dag. 
- Dan start je weer met je sessie in huis. Max 10-15 voertjes. Dan ga je naar de tuin. Herhaal 

dan weer de oefening: max 10 tot 15 keer zeg je beloningswoord en meteen een voertje. 
- Dan start je de volgende sessie: altijd starten met de laatste sessie van de vorige dag = de 

tuin. In de tuin herhaal je weer de oefening: max 10 tot 15 keer zeg je beloningswoord en 
meteen een voertje. Dan ga je naar een parkeerplaats bv. 
En zo breid je de oefening uit: zodat “je puppy” gaat beseffen, het maakt niet uit waar ik 
ben, maar na een beloningswoord volgt altijd een voertje!! 
 
 

 
Korte pauze hond inlassen en theoretische kennis overbrengen: 
 
Natuurlijke behoeften 

Ø Uitgaande van de oorsprong van de hond kunnen zijn behoeften afgeleid worden: 
Ø Sociaal contact, bij een groep horen 
Ø Schooieren en Jagen (zoeken, speuren, besluipen, najagen, bespringen, verscheuren en 

kauwen/eten) 
Ø Veiligheid, voorspelbaarheid, structuur, rust. 

 
Om probleemgedrag te voorkomen en om zijn welzijn te waarborgen is het belangrijk om aan die 
behoeften tegemoet te komen. 
 
Hoe doet je dat? 

Ø Geef hem op vast momenten op de dag aandacht in de vorm van spel, wandelingen, 
oefeningen en door hem zo veel mogelijk te betrekken bij het dagelijkse leven. Maar leer 
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jouw hond vanaf het begin ook korte periodes alleen te zijn. Geef hem een veilige plek en 
voldoende kauw en speelmateriaal. 

Ø Bied je hond dagelijks vormen van zoeken, speuren, najagen, verscheuren en kauwen aan; 
Verstop zijn voer, laat hem achter speelgoed aanrennen, doe sjorspelletjes en geef hem 
voldoende kauwbotten en –speelgoed. 

Ø Zorg voor duidelijke regels en begrens “je puppy” in situaties waarin hij de regels nog niet 
kan naleven omdat hij dat nog niet geleerd heeft. Gebruik hierbij echter nooit fysieke 
straffen of schrik, omdat dit kan leiden tot angst en agressie. 

 
 
Leiderschap 
 
Iedereen weet dat je “de baas” moet zijn over je hond. Maar wat is dat nou? Hoe doe je dat? Wat 
gebeurt er als je dat niet goed doet? 
 
De meeste honden hebben totaal niet de behoefte om “de baas” te zijn. Ze hebben wel behoefte 
aan sociaal contact, voeding, veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit betekent wel dat iemand 
de leiding moet nemen. 
 
Een goede baas voorziet in de basisbehoeften van de hond en geeft daarmee leiding aan 
zijn hond. 
 
 

1. Veiligheid is nr. 1 
Als leider neem je je verantwoordelijkheid over de veiligheid van je hond. 
Veiligheid is een van de basisbehoeften in het leven van mensen en dieren, dus ook van 
jouw hond.  
Alles is gericht op veiligheid, je veilig voelen, gezond blijven. 
Als leider span je je in om gevaren af te wenden om te voorkomen dat je hond in de problemen 
komt en wellicht zelfs ongewenst gedrag (zoals agressie) moet gaan vertonen om de situatie te 
handelen.  
Bijvoorbeeld: als jouw hond laat zien dat hij bang is voor een kliko, dan zal een goede leider 
zorgen voor veiligheid door wat afstand te nemen van de kliko en de hond steun geven door samen 
met hem op een afstandje kijken naar de kliko. Vanuit die veilige positie krijgt de pup dan voldoende 
zelfvertrouwen om op onderzoek uit te gaan. 
 
Je dwingt je hond niet in situaties die hij bedreigend vind. Dat kun je herkennen doordat hij 
langzamer gaat bewegen, piept, in elkaar kruipt, gaat blaffen (!) of zelfs uitvalt. Als je hond 
bijvoorbeeld terughoudend is naar mensen, dan zorg jij als leider ervoor, dat hij niet overvallen 
wordt door mensen die hem per se willen aaien. Geef de hond de ruimte om zelf toenadering te 
zoeken. Dan kan hij op zijn eigen tempo ontdekken dat het allemaal niet zo eng is. En jij bent zijn 
grote leider op wie hij kan vertrouwen! 
 

2. Basisbehoeften 
Als leider voorzie je niet alleen in veiligheid, maar ook in alle andere basisbehoeften van je hond: 
sociaal contact, eten & drinken, een ligplaats, steun, begrenzing en activiteiten. Je zorgt dat het 
leven van je hond(en) redelijk voorspelbaar op al deze gebieden verloopt. Voorspelbaarheid geeft 
rust en vertrouwen. En door dat jij controle hebt over deze basisbehoeften heb je automatisch de 
leiderschapsrol. Je hoeft hier verder dus geen vreemde trucen voor uit te halen.  
Als eerste eten of als eerste de deur door zetten jou echt niet op een troon. Honden kunnen prima 
op de bank slapen of een trekspelletje winnen, zonder dat dat tot gevolg heeft dat zij denken “de 
baas te zijn”. Zelfs trekken aan de riem heeft niets te maken met dominant zijn. Jij bepaalt wat 
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wel en niet mag. En als je daarnaast zorgt voor veiligheid en voorspelbaarheid dan ben je een 
goede leider. 
 

2a. Consequent  
Voorspelbaarheid heeft alles te maken consequent zijn. Consequent wil zeggen dat je altijd 
hetzelfde doet. Ja is ja en nee is nee. Consequent zijn heeft niets te maken met hard of 
streng. Een goede leider bewaart zijn kalmte en waardigheid. 
 
2b. Begrenzen 
Het begrenzen van de hond is noodzakelijk in situaties waarin de hond zichzelf nog niet kan 
beheersen, zodat fouten en ongewenst gedrag voorkomen worden. In de praktijk betekent 
dit bijvoorbeeld gebruik maken van een riem, kinderhekjes, puppy-ren of bench. Ongewenst 
gedrag wordt zo veel mogelijk voorkomen, waar mogelijk genegeerd (uitsluitend bij 
ongewenst aandacht vragend gedrag!) of omgebogen naar een gewenst alternatief gedrag. 

 
 
Hoe leren honden 
Er zijn vele methodes om een hond iets te leren. De methode die in deze handleiding beschreven 
wordt is een geweldloze, stressvrije methode die geschikt is voor alle rassen van alle leeftijden. 
 
Honden leren door oorzaak en gevolg. Zij maken voortdurend associaties. In opvoeding en training 
maken we hier voortdurend gebruik van. Het gedrag van een hond is op verschillende manieren te 
beïnvloeden of te sturen. Door gewenst gedrag te versterken (te belonen) en/of door ongewenst 
gedrag te corrigeren. 
 
Belonen 
We werken zo veel mogelijk met beloningen omdat dat leidt tot snelle resultaten. Daarvoor is het 
uiteraard van belang om te weten wat jouw hond als beloning ervaart; waar wordt hij blij van? 
Misschien denk je direct aan voedsel, maar er zijn vele andere manieren om je hond te belonen. Je 
kunt ook belonen met activiteiten zoals bij voorbeeld spelen met een bal. Het voordeel van het 
belonen met voedsel is dat oefeningen eenvoudig snel achtereen herhaald kunnen worden. 
 
Straffen/corrigeren 
Als de hond gedrag vertoont wat direct gevolgd wordt door iets naars, dan zal de hond dat gedrag 
minder gaan vertonen. Althans, in theorie en in gedragslaboratoria. In de praktijk ligt het echter 
niet zo eenvoudig. De meest voorkomende straffen die gebruikt worden in de training en opvoeding 
van honden zijn mopperen, boos toespreken, Foei roepen en door fysieke straffen zoals de hond in 
de nek te grijpen, op de grond dwingen of een rukje aan de riem geven. 
Fysiek straffen en intimidatie hebben echter een aantal nadelen, daarom kiezen wij ervoor om deze 
methodes niet te gebruiken. 
 
Het effect van straf is vaak tijdelijk. 
De hond stopt tijdelijk waar hij mee bezig is, maar het gaat telkens weer de fout in. Vaak is het 
resultaat dat de hond steeds harder gestraft wordt (“wie niet horen wil, moet maar voelen”). Het 
risico op een verstoorde vertrouwensrelatie ligt op loer. 
 
Straf is een onduidelijke bron van informatie wat er nu van hem verlangd wordt. Het vertelt het 
dier alleen wat het niet meer moet doen, niet wat het wel moet doen. 
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Vervolg praktijktraining 
 
 
Kleine controle van het beloningswoord 
Houd je hand op navelhoogte en je zegt je beloningswoord en dan geef je direct hierop volgend 
een beloning. Herhaal dit 5x. 
Laat iemand langslopen (je man/kinderen bijvoorbeeld) laat die “je puppy” een beetje afleiden. Je 
zeg je beloningswoord en als je hond enthousiast reageert op je beloningswoord, dan wil dat zeggen 
dat hij begrijpt dat er een beloning volgt. Dus je geeft hem ook direct een voertje/beloning. 
 
 
De oefening ZIT doet “je puppy” (waarschijnlijk) al heel goed in huis. 
Probeer “je puppy” ook eens in de tuin te laten zitten. Gaat dat ook goed, laat hem dan ook eens 
buiten op de stoep zitten (niet alleen bij het oversteken van de straat).  
 
 
Deze onderstaande methode van de hier-kom oefening hebben we wel/niet geoefend, maar dit kun 
je ook nog zelf oefenen als je alleen met “je puppy” loopt. 
 
Aanleren Hier 
 
Stap 1 Indraaien en jouw kant op komen 

• Loop met “je puppy” vooruit, tot de riem strak staat. Stilstaan en wachten….  
• Zodra hij omkijkt, loop je vrolijk achteruit. Wanneer hij met je meeloopt, zeg je je 

beloningswoord en geeft hem een voertje.   
• Staat de riem zelden of nooit meer strak staat dan kies je zelf een moment om achteruit te 

lopen, liefst een moment dat de hond al naar je kijkt (ook bij de volgende stappen). 
 
Stap 2 Indraaien en dichter naar je toe komen, HIER introduceren 

• Loop met de hond vooruit, tot de riem strak staat. Stilstaan en wachten….  
• Zodra de hond omkijkt vrolijk achteruitlopen. Wanneer de hond met je meeloopt introduceer 

je het woordje HIER op het moment dat de hond vlak voor je is (hij hoeft nog niet te zitten!) 
‘goedzo, HIER’, click en voertje. 

• Let op: je zegt je beloningswoord bij voorkeur op een moment dat de hond je aankijkt. 
 
 
Aanleren AF 
Stap 1 
Lok met een voertje “je puppy” in ZIT zonder het woord ZIT te zeggen (je bent immers het AF aan 
het aanleren!).  
Beweeg nu het voertje loodrecht van de kop van de hond naar een plek tussen of vlak voor de 
voorpoten van “je puppy”.  
Wanneer hij het voertje volgt en zijn kop naar beneden doet beweeg je het voertje lángzáám een 
klein stukje naar voren.  
Blijft “je puppy” het voertje volgen, dan zal hij gaan liggen. Op dat moment zeg je je 
beloningswoord en geeft hem het voertje. 
Let op: wanneer jouw hond opstaat om achter het voertje aan te lopen probeer je het gewoon 
opnieuw. Je hebt nog geen commando gegeven. Je probeert het gewoon enkele malen opnieuw en 
blijf vooral geduldig; de hond kan immers onmogelijk weten dat jij verwacht dat hij moet gaan 
liggen.   
Let op: wanneer je deze oefening op een gladde vloer (parket, zeil, tegels) oefent glijdt de hond 
gemakkelijker met zijn poten vooruit in de AF-positie. 
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‘Huiswerk’ voor de komende week 
 

1. Oefenen e/o verstevigen van je beloningswoord – zie hand-out voor opbouw 
 
Als “je puppy” het clicker- of beloningswoord begrijpt, probeer dan eens de onderstaande 
oefening:   
 
Oefening 1 Melden (targettraining op je hand) 

- Pak een stuk of 20 voertjes. 
- Roep de hond bij je in een kamer, of in de tuin, op een moment dat daar niet te veel 

afleiding is. Beweeg je hand (kies vooraf of je voor deze oefening steeds je rechter- of 
steeds je linkerhand gebruikt!) voor de hond, of van de hond af. Wanneer hij met zijn 
neus je hand aanraakt dan zeg je je beloningswoord en je geeft de hond een voertje. 
 
 

2. Oefening zit aanbieden met meer prikkels om hem heen 
 
Combineer de Zit oefening eens met de aandachtsoefening. 
Dus ga met de hond naar een plaats waar wat meer afleiding is en doe daar wat zit-
oefeningen met de hond.  
Ook hierbij: ga eens met de hond op zondag naar de stad en doe daar een paar 
zitoefeningen.  

 
Deze onderstaande oefening heb ik wel verteld, maar niet met je geoefend. Kijk of je dit zelf 
eens met “je puppy” kan oefenen en volg rustig onderstaande stapjes. 
 
3. Oefening Nee 

Methode: in beide handen een brok 
Opbouw oefening + timing commando en hulpen 
Stap 1. Je hebt in beide handen een brokje en biedt deze open op neushoogte van de 
hond aan. De handen worden hierbij ongeveer 5 cm uit elkaar gehouden. “je puppy” mag 
beide brokjes pakken. Deze stap wordt een aantal maal herhaald totdat hij vlot beide 
handen leegeet. 
 
Stap 2. Beide handen met brok worden opnieuw op neushoogte aangeboden. Zodra “je 
puppy” het eerste brokje wil pakken, zegt je rustig 'nee' en doe je hand dicht. De andere 
hand blijft open. Direct daarna mag “je puppy” het brokje uit de andere hand pakken. Je 
kan hierbij “je puppy” helpen door de andere hand te bewegen. Zodra hij zijn kop bij de 
gesloten hand weghaalt/wegdraait: beloningswoord + brok. 
Deze handelingen worden een aantal keer herhaald. Als “je puppy” bij het horen van 'nee' 
meteen zijn kop wegdraait naar de andere hand die open is met een brokje erin, kan 
overgegaan worden naar de volgende stap. 
 
Stap 3. Als stap 2, maar nu blijft de 'nee- hand' open. 
 

4. Oefening Af: 
Lekker een paar keer van de week de oefening af blijven vragen. Denk er aan hij is nog pup, 
dus overvraag hem niet. 
 

5. In “je puppy”map zit informatie over de verzorging en lichaamscontrole van “je puppy”. Er 
zit ook een in de praktijk bij. Probeer of je van de week eraan toe komt om al wat oefeningen 
hiervan bij “je puppy” toe te passen. Als “je puppy” het tuigje of halsband omdoen al niet 
zo prettig vindt, start dan eerst eens bij deze oefening. 


