
 
 

Hier komen - les 1  
Leuk dat jullie er waren bij de eerste les van de cursus hier komen. Als je de
komende weken tussendoor oefent ga je werken aan een goede hier. De hand-
out helpt je om nog beter resultaat te halen en als naslagwerk.

Voor deze week hebben we een aantal opdrachten die je de komende lessen
gaan helpen om op een leuke en ontspannen manier een betrouwbare hier te
ontwikkelen. Heb je vragen? Stel ze gerust!

Opdracht 1
Welk (nieuw) woord ga je gebruiken als commando/ signaalwoord voor het
hierkomen? Dit kan “hieeerrrr” zijn of een nog niet bekend woord wat je alleen
gebruikt als je de hond bij je wilt roepen.

Opdracht 2
Speel ”Name Game” elke dag binnen en buiten in verschillende omstandigheden
en omgevingen. Begin in een omgeving met weinig afleiding en werk naar een
omgeving of tijdstip met meer afleiding. Zorg voor succes! Lukt het niet? Maak de
afstand tussen jou en je hond korter of ga terug naar een omgeving met minder
afleiding of probeer het op een later tijdstip weer.

Name Game:
Doel: reageren op je naam is leuk
Nodig: veel kleine voertjes
Je zegt de naam van je hond; reageert deze? komt hij naar je toe?; je reageert blij en
geeft 5 tot 10 kleine voertjes. Je gooit een voertje een eindje van je af, de hond loopt van
je weg en eet het voertje op. Je zegt de naam, hond komt naar je toe je geeft weer 5-10
kleine voertjes. Herhaal dit enkele malen en rond de oefening af

Opdracht 3
Wat is de lekkerste en leukste beloning voor je hond?
Experimenteer met verschillende soorten beloning voertjes en maak een top 5
van voertjes waar je hond super graag voor wilt werken. Bedenk ook
verschillende manieren waarop je die voertjes aan kan bieden en welk spel of
met welk speeltje je hond graag met jou speelt.
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Voertjes top 5 

1...................................................... 
2.................................................... 
3.................................................... 
4.................................................... 
5....................................................

Op welke verschillende manieren kun je de voertjes aanbieden?
1..........................................................

2........................................................
3........................................................
4........................................................

Wat zijn de favoriete speeltjes - spelletjes van je hond?
1..........................................................

2........................................................
3........................................................
4........................................................

Het risico van geen beloning of een saaie beloning voor je hond is dat hij
minder graag bij je komt of alleen als er niks anders leuks in de buurt is. Je
wilt juist dat hij onder alle omstandigheden bij je komt en je hebt buiten nou
eenmaal meer concurrentie dan binnen!

Succes! 
team Dogtalk
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