
Opspringen  
afleren 
In 3 eenvoudige stappen 



Ze springen om aandacht 
Onze honden willen ons niet  
 “pesten”, maar ze willen gewoon 
ontzettend graag contact. 

Dat honden opspringen heeft  
in eerste instantie als doel dat ze je mondhoeken willen 
likken. Dit is voor je hond namelijk een signaal om aan te 
geven dat hij jou als baas ziet en vooral alleen maar ge-
zellig leuke dingen wil doen samen. Vaak mondt dit gedrag 
echter uit in overmatig springen en niet alleen tegen de 
baas, maar ook tegen al het bezoek dat in huis komt. 

Zolang je dit niet als een probleem ervaart, is er ook geen 
probleem en hoef je het ook niet op te lossen. Echter vind je 
het vervelend en wil je er iets aan doen, dan is dit korte Ebook 
een prima handvat om ermee aan te slag te gaan. Er zijn drie 
stappen die je kunt nemen om je hond te leren dat met vier 
voetjes op de grond staan voor hem en voor jou een betere 
optie is. 



Stap 1 
NegereN  
vaN gedrag
Deze oplossing werkt prima als je 
vanaf een bepaald moment NOOIT 
meer je hond aanhaalt, wegduwt, 
of aandacht geeft als hij opspringt. 
Echter het uitvoeren van alleen 
maar deze stap is meestal niet 
haalbaar.  
 
Nadelen van alleen deze stap  
uitvoeren: 
1. Als je gaat stoppen met aandacht geven 
van het springen, zal het in de meeste 
gevallen eerst erger worden. Dit komt 
doordat je hond zich afvraagt waarom hij 
geen succes meer heeft en hij gaat dan 
eerst nog harder proberen om te krijgen 
wat hij wilt. Pas als hij doorkrijgt dat het 
geen zin heeft, zal het gedrag vermin-
deren. Omdat dit gebeurt denken mensen 
vaak dat het niet werkt en stoppen ze te 
snel met volhouden van het negeren. 
2. Nooit betekent dan ook echt nooit, want 
op het moment dat je één van de vijftig 
keer toch toegeeft ( of het bezoek doet 
dat) dan ben je variabel aan het belonen. 

Dit is voor je hond een teken dat als hij 
maar lang genoeg volhoudt, hij toch een 
keer succes heeft. Vergelijk het maar 
met een gokkast. Als je er NOOIT een 
keer op zou winnen, dan stopt je vanzelf 
met geld erin stoppen, maar omdat er 
steeds een kleine kans is dat die jackpot 
komt, wordt er dan toch doorgegokt. 
3. Je hond is zo groot of sterk dat neg-
eren geen optie is. Hij springt je om 
en dat kun je niet negeren, want dat is 
fysiek niet haalbaar. 
4. Sommige honden zijn erg hardleers 
en doen er erg lang over om te stoppen 
met dit gedrag. Hierdoor duurt het soms 
maanden voor het gedrag echt  stopt. 
 
Voordelen van alleen deze stap  
uitvoeren :  
1.  Het kost je relatief weinig inspanning
2. Je hoeft je hond niet actief ander ge-
drag aan te leren
3. Je hoeft niet te belonen of te straffen, 
maar je hond leert eenvoudig dat zijn 
gedrag niks meer oplevert waardoor het 
langzaam zal uitdoven. 

“

“
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JE WORDT ALS HET WARE  
EEN GOKKAST VOOR JE  
HOND ALS JE SOMS TOCH 
AANDACHT GEEFT. 



STAP 2 
LEER JE HOND ZITTEN 
VOOR JE HEM AAIT.

Omdat het opspringen hem nu iets oplevert, heeft je 
hond niet meteen de behoefte om dit niet meer te doen. 
Door hem een alternatief aan te bieden en dat te gaan 
belonen met aandacht, leert hij dat iets anders hem het-
zelfde en zelfs nog meer op kan leveren.  

Je gaat je hond leren dat hij moet zitten voor je hem aan-
haalt. Belangrijk hierbij is dat je hond wel al heel goed op 
Je stemcommando gaat zitten. ( lukt dit nog niet, dan ga 
je hier eerst aan werken, voordat je het opspringen gaat 
aanpakken). Je vraagt eerst een zit als je hond naar je 
toe komt voor aandacht. Dit ga je ook belonen  met een 
voertje of een favoriet speeltje en daarna kun je je hond 
aanhalen. Let op ! als hij weer begint te springen, draai je 
je om en loop je weg. Belangrijk bij deze methode is dat 
ook weer iedereen waar je hond naar toe gaat voor aan-
dacht dezelfde routine volgt en niemand hem toch aan-
dacht geeft als hij springt. Het beste werkt deze methode 
als je hem combineert met het negeren van het gedrag.  
 
Je negeert dus het opspringen, maar tegenlijk vertel je 
hem wat hij wél moet doen om aandacht te krijgen. Dit 
werkt meestal veel sneller en effectiever dan alleen maar 
negeren. Is je hond een fervent springer en springt hij 
niet alleen op bij begroeten, ga dan voor elke interactie 
die hij met je wil hebben eerst een zit vragen. Hiermee 
leert hij dat hij best wel aandacht etc. kan krijgen, maar 
dat hij er eerst voor moet zitten. En aangezien zitten en 
springen niet tegenlijk kunnen worden uitgevoerd, leert 
hij dus minder en op den duur niet meer springen.  Bov-
endien leert hij dat het voorspelbaar is wat er van hem 
verwacht wordt en dat werkt het gewenste gedrag zeker 
in de hand. 
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STAP 3  
MANAGEMENT
Voorkom zoveel mogelijk in je trainingsfase dat hij het 
gedrag kan uitvoeren. Herhalen van gedrag versterkt het 
immers enorm. Dus zet je hond achter een traphekje, in 
de bench of in een andere ruimte als er bezoek binnen-
komt. Leer hem dan als het bezoek eenmaal binnen is om 
rustig te begroeten door rustig te zitten. Gebruik hier-
voor eventueel een lijn.  
 
Let op: doe dit pas als het gemakkelijk gaat bij jou zelf en 
alle gezinsleden. Bezoek is vaak nog erg opwindend en in 
de aanleerfase is het voor je hond dan vaak nog heel  
lastig om na te denken wat hij ook al weer moest doen.  
 
Dus laat hem niet steeds in de fout gaan maar oefen het 
eerst goed binnen het gezin en ga pas verder met bezoek 
als je die fase goed hebt afgerond.  
 
Het is voor je bezoek  soms net zo moeilijk om te doen 
wat jij vraagt als dat voor je hondis.  Geef ze dan ook 
duidelijke instructies en denk je dat je bezoek dat niet 
kan of wil, laat je hond dan niet kennismaken. 

Geef je hond niet de kans om  
het opspringgedrag steeds  
weer te herhalen. 

“

“
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Het 3 stappenplan Om opspringgedrag af te leren, krijg je het 
beste resultaat als je alledrie de  
stappen volgt.   
 
1) Je beloont het huidige gedrag niet meer; 
2)  Je biedt je hond een alternatief; 
3) en je stopt herhaling.  
 
Vergeet niet dat het afleren van  
opspringen altijd tijd zal kosten omdat het 
heel erg zelfbelonend is voor je hond. Dus 
geduld is hier een schone zaak !  

Geduld bij afleren ongewenst 
gedrag is de moeite waard ! 
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Negeren van het gedrag

Aanleren zit voor aandacht

Management
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