
Game             Card

Boundary aanleren
Kies een boundary zoals een matje, deken, bed-
je, handdoek etc. En start met iedere interactie te 
markeren en belonen die je hond maakt met de 
boundary. Ben hier niet heel kritisch in, voetje erop, 
eraan snuffelen, erover heen lopen, allemaal  
belonen! Je wilt snel succes hiermee. 

Gaat je hond na stap 1 gemakkelijk zelf op de 
boundary. Gooi of leg dan steeds een voertje 
naast de boundary op verschillende plekken t.o.v. 
de boundary. Wacht nu of je hond weer terug gaat 
op de boundary. Lok hem niet ! Je wilt hem zelf 
die keuze laten maken. Beloon een paar keer  
achter elkaar als hij er weer op gaat. 

Voeg nu pas vlak voor hij op de boundary gaat een 
cue toe zoals “plaats”. Je kunt ook wijzen naar de 
boundary en dan plaats zeggen. Maar doe dit echt 
pas als je de eerste 3 stappen goed hebt doorlopen.
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Nu je hond er zelf op gaat, ga je hem druppels-
gewijs belonen op de boundary. Leg je voertjes 
op je  boundary neer en voer niet uit je hand. Door 
ze neer te leggen, zal hij sneller in een rustige af 
positie gaan liggen. Geef geen commando voor 
de af.  Hij mag zelf kiezen of hij al dan niet gaat 
liggen, maar je beloont meer als hij het wel doet. 



Game             Card

Cardboard Chaos
Dit spel is een echt optimisme spel ! En omdat je 
dit echt leuk wilt houden, start je dit spel met 1 
lege doos, waar je hond gemakkelijk zijn hoofd in 
kan stoppen. Leg een paar voertjes in de doos en 
geef je hond een cue dat hij ze mag opeten. 

Gaat dit gemakkelijk, dan ga je uitbreiden. Zet 
meerdere dozen van verschillende grootte bij 
elkaar en gooi er een handje voer tussen. Laat je 
hond weer zoeken !  Denk eraan, ging stap 1 nog 
niet eenvoudig, bouw dan rustig op ! 

Is stap 3 geen uitdaging meer, breid je chaos dan 
uit met andere voorwerpen en materialen. Wees 
hier zo creatief in als je zelf wilt, maar blijf goed 
opletten dat je hond het ook leuk blijft vinden :-)
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Als ook meerdere dozen een gemakkelijke  
oefening is voor je hond, kun je dozen gaan  
stapelen of in elkaar duwen. Zo moet je hond 
meer moeite gaan doen en kan er een doos vallen 
als hij er tegen aan duwt. Dit vergt wel een  
optimistische hond :-). Door dozen in elkaar te  
zetten, moet hij echt op zoek naar een oplossing 
om bij het voer te komen. Dus je werkt ook  
meteen aan doorzettingsvermogen. 



Game             Card

Focus op mij
Begin met dit spel te oefenen in een prikkelarme  
omgeving voor snel succes zoals je woonkamer of  
keuken

Leg een voertje op de grond en als je hond het opge-
geten heeft en opkijkt naar jou ( hij hoeft nog niet me-
teen naar je ogen te kijken), markeer je dit met je mar-
keerwoord en beloon je het met weer een voertje op 
de grond te leggen of als hij het heel lastig vond eerst 
meteen te belonen en dan een volgend voertje op de 
grond te leggen. 

Herhaal stap 2, maar nu hij begrijpt dat hij omhoog 
moet gaan kijken, ga je je criteria voor het belonen wat 
strenger maken. Je wilt nu dat hij niet alleen omhoog 
kijkt, maar dat hij je aan probeert te kijken. Dus zijn aan-
dacht mag nu wat duidelijker naar oogcontact gaan. 
Bedenk dat als je nu toch steeds beloond voor alleen 
maar omhoog kijken, hij niet leert dat echt oogcontact 
het meeste oplevert. 

Gaat stap 3 overal in huis heel gemakkelijk, oefen dan 
op andere plekken dan in huis en houdt het spel kort 
en leuk. Zet er geen druk op, want dan verliest het zijn 
waarde. 
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Game             Card

Funder
Test eerst of je hond het op zijn minst een beetje 
leuk vindt om achter een voertje aan te rennen. 
Weet je dit niet zeker, oefen dit dan eerst.  

Ga voor je hond staan met gespreide benen en 
gooi een voertje door je benen naar achteren. Je 
hond mag er achter aan rennen. Draai je op tijd 
om voor je hond weer terug is bij jou zodat je het 
volgende voertje kan gooien. Je wilt dus altijd met 
je gezicht naar je hond kijken als hij door je benen 
gaat. 

Markeer het met je markeerwoord als je hond 
opkijkt na het opeten van het voertje en weer  
richting jou beweegt. Dit geeft een extra boost 
aan zijn motivatie om snel terug te rennen naar 
jou. 

Enthousiasmeer je hond gerust met verbale  
aanmoediging en houd het spel, snel, vloeiend en 
vooral heel erg FUN ! 
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Game             Card

Handtouch
Ga voor je hond staan of zitten en steek je hand 
uit. Wacht tot hij hem met zijn neus aanraakt en 
markeer en beloon door een voertje van je hond 
weg te gooien. Hij moet dan namelijk actief weer 
steeds terugkomen naar jouw hand. Lok niet ! geef 
hem de tijd om zelf na te denken wat je wilt.

Lukt het goed met een kant, wissel dan van hand 
en herhaal stap 1. Tikt hij aan met open bek of 
gaat hij happen, probeer het dan nog een keer.  
Dit kan komen door te hoge opwinding. Als je dit 
toch markeert en beloont, leert je hond dat dit ook 
prima is. Je krijgt immers wat je beloont. Dus ben 
duidelijk in je criteria. 

Voeg nu pas vlak voor hij je hand aanraakt een cue 
toe zoals “touch”. Dit is niet noodzakelijk, omdat het 
uitsteken van je hand al een duidelijke cue is, maar 
kan wel helpen om in de toekomst andere dingen 
gemakkelijker te laten aanraken. Veel plezier ! 
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Als hij beide kanten goed begrijpt, ga dan je hand 
eens op andere plekken aanbieden. Laag bij de 
grond of juist wat hoger zodat hij bijna moet sprin-
gen. Of bijvoorbeeld tussen je benen. Zo kan je 
hem straks heel gemakkelijk naar een bepaalde 
plek sturen :-). 



Game             Card

Magic Hand
Leer je hond eerst om een voertje te vangen,  
terwijl hij stilstaat. Neem hier de tijd voor. Het kan 
soms best wel dagen tot weken duren voor dit 
goed lukt.  

Lukt het gemakkelijk, maak dan van je hand een 
soort kommetje. ( echt doen ! dit is voor je hond  
namelijk een duidelijke cue) en laat tussen je 
vingers door af en toe een voertje vallen. Laat je 
hond hiervoor naast je staan. 

Ga nu een stapje verder en beweeg korte stukjes 
voor en achteruit terwijl je af en toe een voertje 
laat vallen. 

Lukt het nog niet altijd om te vangen, geen pro-
bleem. Maar je zult nu wel meer focus op jouw 
hand hebben. Je mag soms ook best gewoon een 
voertje geven door je hand naar beneden te doen. 

Ga het oefenen op verschillende locaties. Start 
steeds eerst vanuit stilstaan en ga dan pas lopen.   
Je doel is focus op jouw “magic hand” , dus niet 
alles vangen is geen enkel probleem. 
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Game             Card

Nabijheid belonen
Neem je hond aan de lijn mee en begin te lopen. 
Markeer en beloon alle kleine beetjes contact 
naar jou toe. Dus als je hond veel met zijn neus 
op de grond zit en even zijn neus van de grond 
haalt, markeer en beloon, is je hond juist heel erg 
om zich heen aan het kijken, maar draait hij net 
even zijn koppie om naar jou, markeer en beloon 
etc. Ben niet te streng in je criteria in het begin. 
Je wilt je hond immers opzetten voor succes 
want zo leert hij het snelste ! Snel en veel  
succes zorgt ervoor dat je hond nog harder zijn 
best gaat doen. 

Merk je dat hij heel snel contact begint te zoeken,  
dan pas mag je je criteria een klein beetje strenger 
maken en alleen markeren en belonen voor echt 
even opkijken naar jou. Loop een paar passen en 
draai weer om de andere kant op. Dit is een  
oefening die je overal kunt doen en je hebt maar 
een paar meter nodig in principe. 
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Lukt het goed thuis en in nog bekende omgeving, 
ga het dan ook eens uitproberen op korte stukjes 
tijdens je wandelingen. Let op ! Dit is echt veel 
lastiger, dus houdt je oefensessies kort.  
In een veilige omgeving kun je deze oefening ook 
los van de lijn doen. Veel plezier ! 



Game             Card

Orientatiespel
Begin met dit spel te oefenen in een prikkelarme 
omgeving voor snel succes.

Gooi 1 voertje van je vandaan en laat je hond dit 
opeten. Op het moment dat hij zich weer naar jou 
keert, markeer en beloon je als hij bij je komt met 
meerdere voertjes of hogere beloningswaarde 
voer.

Kijkt hij niet meteen op ? Wacht dan ! Lok niet, 
roep niet, praat niet, maar geef hem de tijd om 
zelf te kiezen naar jou te kijken en/of te komen. 

Herhaal dit enkele keren tot je merkt dat hij sneller 
op gaat kijken en naar jou terugkoppelt. Beloon 
ook met stem en voer weer een paar brokjes  
achter elkaar.

Oefen eerst in een prikkelarme omgeving en als 
je hier een snelle reactie krijgt, ga je op allerlei 
plekken oefenen voor een reflexmatige reactie 
overal en altijd ! 
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Game             Card

Tussen
Ga voor je hond staan en gooi een voertje door je 
benen achter je.  
Zorg dat je met je benen gespreid voor je hond 
staat als hij opkijkt van het voertje pakken en houd 
je hand voor je zodat hij geneigd is om tussen je 
benen door  naar voren te lopen. “ Blokkeer”  hem 
dan door hem een voertje te geven als hij in de  
positie tussen je benen is.  

Herhaal dit enkele keren en beloon regelmatig 
langere tijd terwijl hij tussen je benen staat. Je wilt 
die plek immers heel aangenaam maken. 

Start nu met het toevoegen van je cue en wijs 
tussen je benen. Markeer en beloon in de juiste 
positie. Ben niet te kritisch in het begin, maar als hij 
begrijpt dat hij tussen je benen moet gaan staan 
op je stemcommando, markeer en beloon je dat. 
Door na enkele sessies even te wachten met mar-
keren en belonen, kun je triggeren dat hij ook uit 
zichzelf gaat zitten of liggen.  Veel plezier ! 
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Vraag nu pas een zit of af in deze positie. Je wilt 
namelijk graag dat hij eerst waarde hecht aan die 
plek, en niet alleen aan de zit of af.



Game             Card

Up close and personal 
Start dit spel in een rustige omgeving, waar je zelf 
comfortabel op de grond kunt zitten.  

Beweeg nu een voertje over je gestrekte benen 
heen en lok je hond eroverheen. Beloon als hij 
je hand volgt en ga zo langzaam rond en over je 
lichaam heen bewegen. Beloon hem steeds  
tussendoor. Leidt hem om en op je voorzover je 
dat zelf prettig vindt. 

Maak het spel zo leuk en creatief als je zelf wilt en 
kunt. Bijvoorbeeld door hem op je benen te laten 
staan of door te gaan liggen en hem in af positie 
bovenop je te laten gaan.  
Houd rekening met de grootte en het gewicht van 
je hond en je eigen fysieke mogelijkheden !  
 
Alternatief voor zelf op de grond zitten/liggen is 
dat je een krukje gebruikt om op te zitten. 
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Bouw dit spel rustig op en pas als je hond volledig 
ontspannen om en over je benen/lichaam loopt, 
probeer je eens of hij ook onder je benen door 
durft te kruipen. 
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