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1. Focus op mij

Een sterke onbreekbare band met je hond, dat wil jij toch ook !
Dit is voor iedereen haalbaar met enkele eenvoudige oefeningen
die zorgen voor een sterke band en een super focus op jou als
baas. Door veel met je hond te spelen, te knuffelen, te trainen en hem te belonen voor allerlei dingen die ook jij leuk vindt,
creeer je een positieve relatie en een hond die heel graag bij jou
is.
Door de negatieve interacties die je hebt met je hond zoals
straffen, boos of gefrustreerd worden te verminderen of zelfs
helemaal achterwege te laten, groeit het vertrouwen dat je hond
in jou heeft en zul je merken dat hij steeds meer positief gedrag
gaat vertonen, zonder dat je daar heel hard voor hoeft 		
te werken.

Focus voor
een
			
sterke relatie!
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Natuurlijk zullen er zo af en toe tijden zijn dat
het even niet gaat zoals je graag zou willen,
			
maar door meer positieve dan
Als je hond leert dat oogcontact
met
			
negatieve interacties met je hond te 		
jou maken hem heel 			
veel oplevert,
hebben, tellen de negatieve niet meer
zal hij het steeds vaker
gaan
doen
.
			
zo zwaar.
Dit is een belangrijke				
oefening want
op het moment dat hij oogcontact
			
Een van de spellen die helpen bij het
maakt, heb je zijn aandacht. En dat
			
versterken van de band met je hond is
is nou net wat je nodig hebt als je
het focus op mij spel.
samen aan het 			
werk wilt.
			
Dit is heel eenvoudig te spelen, door
Werk hier veel aan zodat
oogcontact
simpelweg alle oogcontact dat je hond
maken een prioriteit			
wordt voor je
			
hond en een van zijn favoriete
dingen met je maakt te belonen. Dit kan je de
			
hele dag door eigenlijk spelen, maar als 		
om te doen
!
		
je het echt even wilt oefenen, ga dan op 		
een rustige plek zitten of staan en leg een voertje
voor je op de grond. Laat je hond het opeten en op het
moment dat hij opkijkt voor meer, markeer je dit met een clicker of clickerwoord en beloon je . Hoe vaker je dit beloont, hoe
sneller je hond oogcontact zal zoeken. Veel plezier !
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A change can
create short term
discomfort

and long term

happiness
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2. Pionspel
Voor dit spel heb je alleen een plastic pionnetje nodig (vaak te koop bij de
action of een speelgoedwinkel) waar de snuit van je hond in past en een
deel van zijn dagelijkse voer. Bij dit spel ga je alle interactie die je hond
heeft met de pion belonen. Dus als dat betekent eerst er alleen maar naar
kijken, prima, beloon dat, tikt hij de pion aan, super! , belonen, durft hij
zelfs zijn snoet er helemaal in te steken, dan is het natuurlijk helemaal
geweldig, want dat is je doel. Ga niet te snel en beloon alle kleine stapjes in
de goede richting. Lukt het met de pion, dan kun je de pion vervangen door
allerlei andere voorwerpen, zoals een bakje, een lege bloempot, een halsband, en zelfs een muilkorf.

Waarom
het pionspel:
Het zorgt voor optimisme
Het bouwt aan zelfvertrouwen
Het geeft je hond de benodigde
vaardigheden om op een positieve
manier te leren een van de volgende hulpmiddelen te dragen:
a. Een muilkorf
b. Een tuig
c. Een halti
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Don’t limit your

challenges
challenge
your limits
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3. Tussen

Deze oefening is zo sterk dat je hem goed op moet bouwen om er een stabiele
oefening van te maken. Je gaat hem dus heel goed shapen, door stap voor stap
alles in de goede richting te belonen tot je steeds dichter bij je uiteindelijke
doel komt; dat je hond tussen je benen zit op commando.

1) Dit doe je door te beginnen met voor je hond te
gaan staan en een voertje achter je op de grond
		
te leggen, op het moment dat hij het op heeft,
		
zal hij naar voren komen voor meer en
- Het verlaagt opwinding
		
beloon je tussen je benen. Ga hier mee
		
plek voor je door tot je hond steeds tussen je benen
- Je creeert snel een veilige
		
komt voor de beloning.
hond
2) Je kunt een beetje opwinding toevoegen
- je kunt het gebruiken als een verplaats			
door je hond eerst even tegen te houden
bare plaats, waar je hond gefocussed
blijft
			
als hij naar voren wil komen en dan
en zich prettig voelt in een 			pas
spannende
te belonen.
3) Bouw stabiliteit op door in snel
omgeving.
		
tempo meerdere voertjes te geven tussen
- Je kunt honden die er niet van houden
		
je benen.
zich te laten betasten eenvoudig
4) Ga nu pas proberen een zit toe te voegen
in positie krijgen.		
als je hond tussen je benen staat. Geef het zit
commando of shape het door iedere keer dat je
hond zijn gewicht iets naar achteren verplaatst te
markeren en belonen. Beloon veel en snel ook in deze
fase.
5) Pas als je hond deze positie steeds aanbiedt als je hem
tussen laat komen, ga je proberen om hem van diverse
kanten van jou in de juiste positie te laten komen.
Je gooit een voertje links of rechts van je en laat hem nadenken
waar hij daarna heen moet en beloont natuurlijk als hij tussen je benen komt.
Varieer hier in en maak het niet té snel té moeilijk. Beloon ook nog regelmatig
voor eenvoudig van achteren komen.
6) Pas als je helemaal tevreden bent met zijn uitvoering van tussen, ga je het
commando toevoegen ( tussen, midden, center) net voordat je hond in positie
komt en beloon je weer snel en vaak ! En heb samen plezier in dit spel!

Waarom Tussen
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4. Oriëntatie
spel
Het orientatie spel creeërt:
o Een hond met super focus
o Het zorgt voor meer zelfvertrouwen
in een afleidende omgeving
o Het zorgt voor een automatische terugkom reactie
tijdens een wandeling

Onze honden willen van nature graag interactie hebben met allerlei afleidingen om ons heen onafhankelijk van ons als baas. Dit zorgt er voor dat we het
vaak moeilijk vinden om ze los te laten lopen in een
omgeving waar alllerlei afleidingen te vinden zijn. We
vertrouwen er dan niet genoeg op dat onze hond meteen terug zal komen indien nodig.
Het oriëntatie spel is precies voor dit doel bedacht.
Zodat je hond leert om reflexmatig zich weer naar jou
terug te richten.
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Oriëntatie
Spel

Hoe speel je het:

Stap 1 : Begin altijd in een prikkelarme omgeving om je
hond de mogelijkheid te geven om veel succes te
hebben.
Stap 2 : Gooi een voertje van jou vandaan, dit kan
gewoon zijn eigen brok zijn. Dus gebruik een deel van
zijn eten voor dit spel. Het hoeft echt niet een hoge
waarde beloning te zijn.
Stap 3: Als je hond het voertje op heeft, zal hij hoogstwaarschijnlijk opkijken naar jou of er nog iets komt.
Markeer dat moment van opkijken met een woord zoals
“yes” of gebruik je clicker om het te markeren.
Als hij niet meteen opkijkt geef hem dan de tijd om weer
contact met jou te zoeken, ga niet lokken met geluid
maken of iets dergelijks. Duurt het echt heel lang, speel
het spel dan eerst vast aan de lijn, zodat hij niet ver weg
kan.
Stap 4: Nadat je het markeerwoord hebt gezegd of je
clicker hebt gebruikt, gooi je weer een voertje weg en
herhaal je de eerste drie stappen. Doe dit met ongeveer
10-15 voertjes en stop dan.

Bonus Spel:

Rennen en
Oriëntatie Spel
Super spel voor focus, stabiliteit, plezier, super basis
voor recall en apporteren... Het is gewoon een super
leuk spel voor jou en je hond, maar... let op blijf binnen
jou en je hond zijn fysieke grenzen.
Stap 1 : Leg een voertje op de grond.
Stap 2 : Terwijl je hond het voertje opeet, ren je heel
hard de andere kant op.
Stap 3: Zodra je hond opkijkt naar jou en naar je
toe rent, markeer je dit weer met “yes” of je clicker .
Stap 4: Als hij bij je is, leg je weer een voertje op de
grond en ren je weer weg !
Stap 5: Herhaal zo vaak als je zelf aankunt, maar let ook
op de fysieke grens van je hond. Als je iets meer tijd wilt
om weg te kunnen rennen, leg dan een paar voertjes op
de grond voor je wegrent.
Veel plezier met dit spel, je hond zal het geweldig
vinden.

Stap 5: Oefen dit als het heel goed gaat op allerlei
plekken, moeilijk en makkelijk zodat het voor je hond
een reflex gaat worden om naar jou terug te komen.
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Werken met korte spellen is een groot onderdeel van training bij
Dogs Talk Hondentraining en Gedrag, dit zorgt voor Rust, Focus en Plezier !

