
 
 

Hier komen - les 2  

Om jou heen voertjes naar beneden gooien, dus naast je voeten. Als je
hond heel goed kan vangen dat is dat een leuke variatie!

Hierkomspelletje; je gooit een voertje van jou weg en de hond mag daar
heen rennen om dat te pakken. Stimuleer je hond om daarna weer naar jou
te komen want jij hebt nog veeeeeeel meer lekkers om een spelletje mee te
spelen! Als hij weer naar jou toe komt dan ben je heel blij en enthousiast en
gooit weer een voertje in een andere richting. Dit blijf je herhalen tot je hand
met voertjes op is. Let op dat je pas je voertje weg gooit als de hond bij
JOU is!

Hoe leuker het is in de buurt van jou (of jouw benen) hoe liever jouw hond daar
wil zijn! Hiervoor zijn hele leuke spelletjes die ervoor zorgen dat de hond vaker
voor jou gaat kiezen.

Spelletjes om te spelen

Als je het hierkomen thuis/buiten gaat oefenen, let dan goed op waar je de
hond zijn beloning geeft. Om ervoor te zorgen dat de hond dicht bij jou komt is
het handig als je dicht bij je knie de beloning geeft. Een handigheidje is om je
hand of pols tegen je been aan te houden op de hoogte van de hond z’n kop.
Het is heel goed om de hond te stimuleren om naar jou toe te blijven komen als
hij onderweg is. Let hierbij wel op dat je niet het "hier" kom woord blijft herhalen!
Het hier kom woord wil je juist maar 1x hoeven roepen. Als hij eenmaal
onderweg is mag je natuurlijk wel vertellen hoe geweldig hij is en hoe mooi en
hoe super en alles wat je verder nog meer kan bedenken om de hond te
stimuleren naar jou te blijven komen!
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