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We starten vandaag eerst met de praktijk en gaan naar buiten. 
 
Herhaling van het clickerwoord of een plek met meer afleiding 
Stap 2: Ik kom langslopen en leid “je puppy” een beetje af. Je zegt het clickerwoord en 
als hij 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. 
 
 
Wandelen vanuit aandacht 
 
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 
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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. 

 
 
Controle van de oefening Wacht / deurtraining 
 
De controle kun je buiten doen, maar ook bij het vertrek naar buiten, of gewoon buiten 
op de stoep. 
 
Stap 1: Je wandelt met de (aangelijnde) hond naar de deur en staat stil. Je zegt 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. 
 
 
Heeft “je puppy” nog puf voor een nieuwe oefening? 
Zit – buiten of misschien al een beetje langer blijven zitten? 
Af – buiten 
Of heb jij zelf nog een vraag of oefening die we kunnen behandelen? 
 
 
Dan is het voor “je puppy” waarschijnlijk wel weer genoeg geweest. 
 
We gaan naar binnen, waar we ons richten op wat theoretische vragen en of 
informatie 
 
Puppy bijtgedrag 
Je ontkomt er niet aan. Iedere pup doorloopt vroeg of laat de zogenoemde bijtperiode. 
Vooral als de pup erg veel bijtgedrag laat zien, kan het een frustrerende periode voor je 
zijn. Op sommige momenten zit je met de handen in het haar en zie je geen oplossing 
meer. Je bent gefrustreerd en reageert emotioneel.  
 
Het doel van deze puppylessen is om jouw tips te geven over het op een goede manier 
doorlopen van de bijtperiode van “je puppy”, zonder frustraties en negatieve emoties.  
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1. De duur van spelletjes:  
Als je met “je puppy” speelt doe dit dan maximaal 3 minuten per keer. Beter 5 
keer op een dag 3 minuutjes dan 1 keer een kwartiertje. 
Puppy’s hebben een erg korte concentratietijd, waardoor ze vaak snel overvraagd 
worden met als resultaat een overprikkelde pup. En het gevolg hiervan is vaak: ze 
gaan bijten en worden lastig. 
Spelletje met de neus kan zijn:  
Zoeken, sorteren, speuren. Brokjes verstoppen, handschoen “verliezen”, kinderen 
zich laten verstoppen achter een boom etc., balletje verstoppen onder een rij van 
plastic bloempotten. Dergelijke spelletjes kunnen vaak ook goed binnen. 
Meer ideeën voor spelletjes met je hond: www.actiefmetjehond.nl en 
www.hersenwerkvoorhonden.nl  
 

2. Voldoende rust: 
Na alle inspanningen heeft “je puppy” echt behoefte aan rust. Door constant 
activiteiten te blijven ondernemen, neemt de opwinding en onrust alleen maar 
toe. Zoals eerder aangestipt, hebben pups gemiddeld achttien uur slaap per dag 
nodig en die tijd hebben ze hard nodig om te groeien, prikkels te verwerken en 
om hun energielevel weer op peil te brengen. Als de pup na het wandelen, na een 
eventueel denkspelletje én na samen spelen nog steeds aandacht komt vragen 
door te bijten en te springen, betekent dat zeer waarschijnlijk dat hij overprikkeld 
is. Hij heeft rust nodig. 
 
Voorspelbaar 
Net als voor kinderen, hebben ook puppy’s rust en regelmaat nodig. Dat maakt 
‘het leven’ voorspelbaar en dat geeft ook rust. 
 
Begeleiden naar de bench 
Sommige puppy’s vinden het lastig om zelf hun rust te pakken. Als hij dat niet zelf 
kan, moet jij dat dus voor hem doen. Begeleid hem, eventueel mbv een kluifje, 
naar de bench. Kauwen geeft namelijk ook nog een rustgevend effect. 

 
Rust is dus een absolute ‘must have’ voor een pup, dus ook voor “je puppy”. Leer te 
kijken naar hem en leer te herkennen wanneer hij overprikkeld raakt. 
 
 
Weer naar de praktijk 
 
 
Oefening: naar je plaats 
Stap 1: Je ‘’stuurt’’ “je puppy” met je stuurhand naar het bench/de mand enz. Als hij 
daar is zeg je het beloningswoord en geef je hem een aantal voertjes. Vervolgens geef je 
hem ‘’vrij’’ door een voertje weg te gooien/met je stuurhand. 
 
Stap 2: Bij deze stap ga je een woordje (plaats/bench/mand enz.) geven aan de 
opdracht. Dit doe je alleen als je zeker weet dat je “je puppy” op zijn plaats kan sturen. 
Je zorgt dat je contact hebt met hem, hij kijkt je aan. Vervolgens zeg je het woordje en 
‘’stuur’’ je hem met je stuurhand naar de plaats. Hier zeg je het beloningswoord en 
beloon je de pup met wat voertjes. Daarna geef je hem ‘’vrij’’ met je stuurhand. 
 
 
Oefening: Aandacht 
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Aandacht vasthouden 
Bij deze oefening houd je de aandacht van de hond vast, je laat hem dus wat langer naar 
je kijken. 
Je zegt de naam van je hond (tijdens het roepen van “je puppy” heb je geen voer in je 
hand). Je hebt contact met hem, hij kijkt je aan. Vervolgens ga je hem prijzen met je 
stem i.p.v. gelijk belonen met een voertje. Pas na een paar seconden geef je een voertje. 
Daarna ga je gelijk weer door met prijzen en beloon je hem weer met een voertje na een 
paar seconden. Dit doe je een aantal keer. Voor het geven van een voertje zeg je elke 
keer het beloningswoord.  
 
Het is niet erg als de hond gaat zitten tijdens deze oefening. 
 
Naam: oefenen met afleiding 
Je legt wat voertjes op de grond buiten het bereik van “je puppy”. Hij mag er niet 
naartoe, je begrenst hem dus met de lijn. Vervolgens roep je hem naam één keer (niet 
herhalen). Als “je puppy” naar je kijkt, dan mag hij naar de voertjes op de grond toe en 
ze opeten. De afleiding wordt dus een beloning. 
 
 
Controle oefening: Af 
Kun je al rechtopstaand “je puppy” het signaal Af geven, zodat hij weet dat hij moet 
gaan liggen? 
Probeer deze oefening een paar keer per week te oefenen. 
Pas hierbij wel op dat je niet in herhaling treedt bij het zeggen van het signaal Af. 
Een hond, zeker een pup, moet je signaal even laten bezinken. Geef je hem direct er 
opvolgend weer eenzelfde signaal Af, dan raakt hij in verwarring en zal hij op den duur 
mogelijk gefrustreerd raken. 
 
 
Controle oefening: Hier! 
Komt “je puppy” al direct na jouw signaal Hierrrrr bij je? 
Probeer het dan ook een uit met een kleine afleiding onderweg naar jou. Dit kan gewoon 
in de tuin of in huis. 
Leg bijvoorbeeld halverwege “je puppy” en jou een speeltje (balletje of flos) neer, en 
roep “je puppy” dan vrolijk bij je met je Hierrrr signaal. 
 
 
 
 
 
 
Vragen???   
 
 
 
 
 
 


