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Nog even in de herhaling: 
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 is. 
 
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. 
 
Stap 1: 
Aanleren clickerwoord/clicker 

Ø Roep “je puppy” bij je (bijvoorbeeld in de huiskamer) om de oefensessie te 
beginnen.  

Ø Click, en geef “je puppy” onmiddellijk daarna een voertje. 
Ø Wacht een seconde of 10, click weer en geef “je puppy” meteen weer een voertje. 

Dit doe je een keer of 10 tot 15. Dan leg je de clicker weg en stop je. “je puppy” 
blijft misschien nog even bij je in de buurt om te zien of er nog meer gebeurt, 
maar je stopt met de training. 

 
Stap 2: Controleer de week erna nog even of “je puppy” het clickerwoord goed heeft 
begrepen. 
Laat iemand langslopen die je hond een beetje afleidt. Je zegt het clickerwoord en als je 
hond enthousiast reageert op je clickerwoord, dan wil dat zeggen dat hij begrijpt dat er 
een beloning volgt. Dus je geeft hem ook direct een voertje/beloning. 
 
 
 
Vraag of de theorie van lesdag 1 nog vragen oproept? 
Loop alles nog even rustig door met elkaar. 
 
 
Aandachtsoefeningen 
 
Algemeen 
De bedoeling van deze oefening is dat “je puppy” leert dat aandacht voor de baas hem 
iets oplevert: in eerste instantie is dat steeds je beloningswoord + koekje, over een 
poosje kan dat worden vervangen door een vrolijk ‘braaf’, een aai, een andere oefening, 
een balletje, etc.  
 
Bij een consequente begeleiding zal het resultaat van deze oefening zijn dat “je puppy” 
zich met je zal meebewegen binnen de lengte van de lijn. 
 
Veel mensen hebben, meestal onbewust, de gewoonte ontwikkeld pas aandacht aan hun 
hond te schenken - te praten, aan hem te zitten, aan de riem te trekken, etc - wanneer 
“je puppy” iets doet wat de baas liever níet ziet; blaffen naar een fietser, trekken aan de 
riem, springen naar een voorbijganger of een andere hond, hardnekkig ergens willen 
snuffelen, niet meer mee willen lopen, blaadjes of steentjes oppakken van straat… Veel 
bazen zullen daar onmiddellijk op reageren, maar schenken niet of nauwelijks aandacht 
aan hun hond als deze rustig met ze meeloopt. Tijdens deze oefening draaien we dat 
helemaal om: alles wat “je puppy” doet wordt genegeerd (alle ongewenste of gevaarlijke 
gewoonten proberen te voorkómen) en alleen aandacht voor de baas levert “je puppy” 
iets op. 
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Alle andere commando’s (zit, af, hier, etc.) kunnen eigenlijk pas gegeven worden op het 
moment dat “je puppy” aandacht voor je heeft. Dát moet hij dus eerst leren! 
 
Let op: click wordt altijd onmiddellijk gevolgd door (stilstaan en) iets lekkers 
geven. 
 
Stap 1 Een moment aandacht voor de baas 

• Start de wandeling achteruitlopend 
• Zodra “je puppy” zijn aandacht op jou richt (dat hoeft niet per se oogcontact te 

zijn) click, stilstaan en hem iets lekkers geven. In eerste instantie hoeft dat maar 
een heel kort moment aandacht te zijn. 

• Loop eventueel enkele malen voor- en weer achteruit. “je puppy” kan onmogelijk 
de bedoeling van de oefening begrijpen tot het een paar keer gelukt is, dus wees 
geduldig. Roep “je puppy” niet, “je puppy” moet de gewoonte gaan ontwikkelen 
om uit eigen beweging regelmatig even ‘bij jou in te checken’. 

 
Stap 2 Een paar stapjes aandacht voor de baas  

(als stap 1 een keer of 10 goed gegaan is) 
• Start de wandeling achteruitlopend 
• Zodra “je puppy” zijn aandacht op jou richt (dat hoeft niet per se oogcontact te 

zijn) bevestig je met je stem dat hij goed zit en probeer je hem op die manier 
gemotiveerd te houden door zijn aandacht een paar passen op jou gericht te 
houden. Na 3 passen click je, sta je stil en geef je je hond lekkers. 

• Zo probeer je steeds een stukje verder te lopen en de aandacht van “je puppy” 
voornamelijk op jou gericht te houden, je gaat dus door voor 5 stappen, 7 
stappen, 8 stappen, 10 stappen, etc. 

 
Stap 3 Bijdraaien en dezelfde richting op gaan lopen 

(als je ca 8 meter achteruit kunt lopen terwijl “je puppy” aandacht voor je blijft 
hebben) 

• Loop achterwaarts bij “je puppy” weg. Als “je puppy” op dat moment niet op je 
let, neem hem dan rustig mee met de lijn (het heeft geen enkele zin om een ruk 
aan de lijn te geven, maar rustig meetrekken mag). 

• Loopt “je puppy” met je mee, en heeft hij zijn aandacht bij jou, dan begin je te 
babbelen (‘Braaf!’), je loopt nog een stap of twee door en dan ‘draai je met “je 
puppy” mee’ zodat jullie allebei dezelfde richting op lopen. Blijft “je puppy” tijdens 
het bijdraaien naar je kijken, dan click je, stilstaan en geef “je puppy” lekkers. 

• Als dat een paar keer is gelukt dan probeer je na het bijdraaien een paar stapjes 
vooruit door te lopen. Lukt dat, click, stilstaan en lekkers geven. 

• Het beste moment om na click en lekkers geven weer te beginnen met lopen is 
wanneer “je puppy” al naar je kijkt. Zo verdient “je puppy” met ‘kijken naar de 
baas’ het moment dat de oefening begint, en hij zal inmiddels al wel door hebben 
dat met die oefening een beloning te verdienen valt.   

• Wanneer “je puppy” doorkrijgt dat aandacht voor de baas interessante dingen 
oplevert gaat hij je vanzelf beter in de gaten houden en minder aan de lijn 
trekken. 

•  
Stap 4 Volgende commando’s  

• Wanneer je de stappen 1 t/m 3 succesvol hebt doorlopen (“je puppy” kijkt 
regelmatig naar je en volgt vlot je bewegingen, richtingveranderingen en 
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tempowisselingen) dan ben je klaar om “je puppy” meerdere volgende 
commando’s aan te leren, bijvoorbeeld ZIT  

 
 

Korte pauze voor de hond en verder met een stukje theoretische belangrijke 
info 
De socialisatieperiode van jouw puppy is super, super, superbelangrijk. Ik kan het niet 
genoeg benadrukken. 
 
Een puppy kent twee socialisatie fases: 
De eerste fase noemen we de eerste socialisatiefase en begint op moment dat de pup 21 
dagen oud is en eindigt bij dag 49. Oftewel, deze fase start bij een leeftijd van 3 weken 
en eindigt bij 7 weken. 
Dit betekent dat de eerste socialisatie fase plaats vindt bij de fokker en hier heb jij dan in 
feite ook niet direct invloed op. 
Ook al heb je geen directe invloed op hoe een hondenfokker omgaat met deze eerste 
socialisatiefase is het belangrijk om te beseffen dat je deze periode niet kunt overdoen. 
 
We gaan verder met de tweede socialisatiefase en hier kom jij als toekomstige eigenaar 
van de pup in beeld. 
De tweede socialisatiefase start wanneer de eerste socialisatiefase eindigt; bij 7 weken 
dus.  
Deze tweede fase eindigt bij een leeftijd van 12 weken. 
In deze periode fungeren die kleine hersentjes van de pup als een spons. 
Alles wat hij ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft onthoudt hij. 
En hierbij is het dus van groot belang dat hij in deze periode kennis maakt met datgene 
of diegene waar hij in zijn latere leven ook mee te maken krijgt. 
Denk bijvoorbeeld is aan: openbaar vervoer, rijdende auto's, fietsers, andere honden, 
andere dieren, de dierenarts, een rommelmarkt, water, een feestje, liften en trappen, 
stofzuiger, wasmachine, maar ook de bench, het alleen thuis blijven, enzovoort. 
 
Wanneer je geen tijd en energie steekt in deze tweede socialisatieperiode dan is de kans 
groot dat je pup uitgroeit tot een angstige, onzekere en misschien zelfs agressieve hond. 
 
Niet te vergeten ... 
Let wel, de belangrijkste basis bij een evenwichtige hond om nieuwe dingen aan te gaan 
is de vertrouwensband die hij met jou ontwikkelt. De bekende hechting en basisveiligheid 
waardoor ook peuters nieuwe dingen aan durven gaan en niet meteen angstig zijn. 
Omdat de ouder, oftewel het baasje, erbij is. Dus dat is niet als een gek van hot naar her 
gaan om alles mee te maken (hoewel je dit nog steeds, in de inmiddels, gedateerde 
hondenboeken leest) maar ruim aandacht voor basisveiligheid en voldoende rust. 
Natuurlijk neem je de pup mee naar bijvoorbeeld een schoolplein, maar liever juist niet 
als het megadruk is. Liever nét na speelkwartier, dan is er al genoeg te ruiken. 
 
Weer naar de Praktijk 
 
Aanleren van de oefening Wacht / deurtraining 
 
Bij het aanleren van de oefening 'wacht' kan je ook een deur, hek of auto gebruiken. Pas 
na toestemming van zijn eigenaar mag “je puppy” door een deur/hek gaan of in of uit de 
auto springen. 
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Afhankelijk van de situatie gaat “je puppy” als eerste, samen met de eigenaar of na de 
eigenaar naar binnen of buiten. 
Behalve dat het vaak veiliger is als “je puppy” niet als eerste naar binnen (openbare 
ruimte) of naar buiten (voetgangers of katten op de stoep) gaat, leert “je puppy” met 
deze oefening ook een stukje zelfbeheersing aan. Deze oefening kan een logisch vervolg 
zijn op de eerder omschreven oefening 'wacht' (tijdens het wandelen), maar is ook heel 
geschikt om in de dagelijkse omgang met “je puppy” te doen. Omdat de context bij deze 
oefening wezenlijk anders is (je maakt gebruik van een deur/hek/auto), kan het 
commando direct gebruikt worden. Je hoeft bij deze methode “je puppy” niet aan de riem 
tegen te houden, zoals dat wel gebeurt bij 'wacht' (tijdens het wandelen). 
 
Stap 1: Je wandelt met de (aangelijnde) hond naar de deur en staat stil. Hij noemt de 
naam van “je puppy” en geeft het commando 'wacht' en opent de deur een klein stukje. 
Als “je puppy” het commando opvolgt, wordt hij beloond ('yes'/brok). 
Als “je puppy” toch aanstalten maakt om door de deur te gaan, doe je deze meteen weer 
dicht. Hierbij moet je ervoor zorgen dat “je puppy” niet met zijn neus of poten tussen de 
deur komt. Als “je puppy” nu een stap terug doet, volgt direct 'yes'/brok. 
Na toestemming van eigenaar (bijvoorbeeld 'toe maar') mag “je puppy” door de deur 
lopen. 
Stap 2: Als 1 maar nu gaat de deur iets verder open. 
Behalve dat de deur dicht gedaan wordt als “je puppy” aanstalten maakt om door te 
lopen, kan je “je puppy” ook fysiek belemmeren om door de deuropening te gaan. Je 
blokkeert deze dan met je lichaam. Op deze manier communiceert je met lichaamstaal 
over wat er van “je puppy” verwacht wordt. 
Stap 3: Als 2 maar nu gaat de deur helemaal open. 
Stap 4: Als 3 tijdsduur van het wachten wordt geleidelijk opgebouwd. 
 
 
Huiswerk voor de komende weken 
 

1. Aandachtsoefeningen verder uitbreiden met meer afleiding 
 
Begin weer met stap 1 maar loop nou naar een plaats met wat meer afleiding. Dit 
kan zijn wat meer verkeer, spelende kinderen (een school bv). Maar doe dit met 
kleine stapjes. 
Ga bijvoorbeeld ook eens op een zondag naar het dorp. Oefen hier heel rustig de 
aandachtsoefening vanaf stap 1. 
 

2. Wissel de zit-oefeningen eens af met een spelletje spelen: 
 
Dit kan op de volgende wijze:  
Spelen - trekmethode 
Stap 1: Lijn opbossen zodat “je puppy” niet met zijn poten in de lijn verstrikt kan 
raken. De lijn is in een hand, het speeltje in de andere. Naam hond, uitnodigend 
achteruitstappen, speeltje laag aanbieden, eventueel over de grond bewegen. 
Even spelen, daarna speeltje naar hand met lijn overbrengen (wel blijven 
spelen!), met andere hand brok voor de neus houden. Zodra “je puppy” het 
speeltje loslaat: 'yes'/brok.  
Stap 2: Naam + 'speel', even spelen, brok voor de neus en nèt voor “je puppy” 
zijn bek opendoet, commando 'los'. Na het loslaten van het speeltje 'yes'/brok. 
Stap 3: Naam + 'speel', wat langer spelen, commando 'los', na het loslaten van 
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het speeltje 'yes'/brok. Speeltje van de ene in de andere hand overnemen ter 
controle van respect voor de eigenaar. 
 

3. Oefening Wacht 
Oefen dagelijks (bijvoorbeeld voordat je de deur uitgaat als je met “je puppy” 
gaat wandelen) een paar keer de oefening wacht. Je zult merken dat als je hem 
dit spelenderwijs aanleert, hij het zo onder de knie heeft. 
 


