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Vanaf dit moment is het fijn wanneer je beschikt over: 
4. Tuigje – op den duur zal je een tuigje moeten gaan gebruiken omdat er 
teveel druk op een halsband staat en het je hond belemmert in het 
speuren. 
5. Lijn (lange 3-5m) – in dit speurspel werk je relatief dichtbij je hond. 
Voor erg snelle honden kan een lange lijn van 5-10 meter handig zijn.  
6. Geur – in deze training gebruiken we gedroogd kattenkruid.  
 
In deze les ga gaan we de hond leren om de voerbeloning 
uitstellen, door het kaasje in een klein bakje (ideaal is een 
maden doosje/bakje) te doen. Hier komt de geur goed door, 
maar je hond heeft jou nodig om bij de beloning te komen. Je 
kunt je hond leren om het bakje op te pakken en naar je toe te 
brengen, of anders loop je zelf naar je hond als hij het bakje heeft 
gevonden. Open dan meteen het bakje en geef onmiddellijk de beloning! 
Nu is je hond in staat om te gaan zoeken, met een voerbeloning in het 
vooruitzicht. Dit gaan we later toepassen bij het zoeken naar de gewenste 
geur. 

 
 
Vanaf nu gaan we de voerbeloning uitstellen.  

We laten de hond rustig zitten en wachten. Je doet een blokje kaas in het 
maden doosje en je plaats dit een meter of 5 à 10 bij je vandaan. Je kunt 
het achter een paaltje zetten (dit is dan een herkenningspunt voor je hond) 
en je loopt terug naar je hond. Gelet op de afstand is het aan te raden wel 
een tuig te gebruiken, maar een lange lijn is nog niet nodig. 
Dan geef je de hond het commando zoek en gebruik je je armgebaar 
richting het doosje. Let op: je hond zal waarschijnlijk meteen naar voren 
gaan, wat jou druk op je lijf geeft. Probeer de hond hierin iets te begrenzen 
(vandaar tuigje!), zonder hem te corrigeren met stem of ruk aan de lijn! 

 
 
Zorg ervoor dat je het niet te moeilijk maakt voor je hond. Eerst leren 

dat zijn kaasje nu te vinden is in een bakje e/o doosje (met gaatjes) en dat 
hij jou nodig heeft voor de beloning. Je kunt hem leren zelf het bakje op te 
pakken en naar jou te laten brengen, maar je kunt je hond ook leren te 
verwijzen. Dat betekent, dat de hond moet aangeven aan jou dat hij een 
speurvoorwerp gevonden heeft. Hier zijn verschillende manieren voor toe-
gestaan: 
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- Af bij het speurvoorwerp (gaan liggen bij het speurvoorwerp) 
- Zitten bij het speurvoorwerp 
- Blijven staan bij het speurvoorwerp 
Vind je het verwijzen juist leuk? Dan volgt hieronder hoe je de hond dit in 
stapjes kan aanleren. 

 
Verwijzen aanleren 
 

 
Om te beginnen ga je het voorwerp verwijzen loskoppelen van het 

speuren zelf.  
Dus de aanleer fase doe je binnen in huis of bij goed weer in de achtertuin. 
Ik ga er van uit dat je inmiddels de clicker e/o clickerwoord/beloningswoord 
kent.  
Want wat we de hond gaan leren is dat wanneer hij met zijn neus het maden 
doosje/bakje raakt dat dat een beloning oplevert. Dus het maden doosje 
/bakje hoef je nog niet op de grond te leggen, maar hou je eerst in je hand. 
Wanneer de hond met zijn neus het maden doosje/bakje aantikt dan 
markeren (YES!) en belonen. Daar ga je mee door totdat je hond helemaal 
enthousiast wordt van het maden doosje/bakje. 

 
 
Vervolgens het maden doosje/bakje steeds lager bij de grond houden 

totdat het op de grond ligt. Het kan gebeuren dat een hond wil gaan bijten 
in het maden doosje/bakje. Vaak gebeurt dat wanneer je dezelfde hond ook 
het apporteren aan het aanleren bent. In dat geval het maden doosje/bakje 
op de grond leggen en je duim er stevig opdrukken. Wanneer je hond met 
zijn snuit tegen het maden doosje/bakje komt dan direct markeren (YES!) 
en belonen.  

 
 
Nu je hond het maden doosje/bakje graag aantikt met zijn neus en 

begrijpt er niet in te moeten bijten dan ga je een stapje verder. We willen 
dat de hond nu ook af gaat bij het voorwerp. Ik gebruik daar het liefst geen 
commando bij. In 99% van de gevallen is het voldoende om je duim op het 
maden doosje/bakje te drukken en de markeer uit te stellen. Aangezien je 
hond al geleerd heeft niet te gaan bijten in het voorwerp zal je hond wat 
anders gaan proberen om de markeer en beloning te verdienen. De meeste 
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honden zullen gaan graven op het voorwerp (niet toestaan!). Of licht door 
de poten zakken en dan direct markeren (YES!) en belonen. Stel steeds de 
markeer uit totdat je hond snapt dat hij moet gaan liggen en zijn neus tegen 
het speurvoorwerp moet duwen.  
Wanneer dat echt niet lukt op deze manier, dan kan je een hond het 
commando "af" geven. Maar let op! Dit kan enkel wanneer je hond het af 
commando goed begrijpt en altijd op eerste commando snel en met plezier 
af gaat. Leer je hond dus eerst het af commando! (= hond leren liggen op 
commando)  

 
 
Ga nu je de hond trainen op verschillende ondergrond en in 

verschillende omgevingen. Honden leren immers contextgevoelig.  
 
Dan ga je 2 dingen leren. Eerst leer je de hond langer zijn snuit tegen het 
maden doosje/bakje te houden. Stel de markeer (YES!) steeds langer uit, 
maar wissel wel af. Soms markeer je direct en soms na 5 seconden en soms 
wacht je 30 seconden. Na de markeer mag je hond direct naar je toe komen 
om zijn beloning in ontvangst te nemen. Na het geven van zijn beloning zeg 
je niets en hoop je dat je hond zelf het maden doosje/bakje op gaat zoeken, 
daar af gaat en net zo lang zijn neus ertegen aandrukt totdat jij markeert. 
Bouw dat stapje voor stapje op en maak de afstand die de hond moet 
afleggen om bij het maden doosje/bakje te komen steeds groter. 
Alles valt of staat bij de juiste beloning! Ik gebruik gezonde belonings-
snoepjes die ik zelf maak en uit 100% gedroogd vlees bestaat. Dit omdat 
honden daar alles voor willen doen, het gezond is (100% vlees zonder 
toevoegingen), niet vies is aan je handen zoals worst of kaas en in een 
handig hersluitbaar emmertje zit, zodat je precies gebruikt wat je nodig 
hebt en er dus geen beloning verloren gaat. 

 
 
In de laatste stap ga je de hond voorbereiden op de koppeling tussen 

het speuren en maden doosje/bakje verwijzen. Je gaat nu achter de hond 
staan en laat de hond voorwaarts het maden doosje/bakje opzoeken. De 
hond gaat dan zelfstandig af bij het voorwerp. Probeer voordat je markeert 
steeds dichter naar de hond te lopen zonder dat hij omkijkt. Ook dit weer 
stapje voor stapje opbouwen net zolang totdat je naast je hond kan gaan 
staan en je hond naar het maden doosje/bakje blijft kijken.  
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