
 
 

Hier komen - les 3  

Het gaat een keer gebeuren dat je naar je hond grijpt bij het hier komen. Dit
kan gebeuren als je zelf in paniek bent door een gevaarlijke situatie, of omdat
je even gefrustreerd bent door iets wat is gebeurd. 

Om te voorkomen dat je hond zich kapot schrikt van een hand die in volle
vaart op zijn kop af komt is het raadzaam om te oefenen dat het oke is als er
een hand naar de halsband of tuigje gaat. 

Als je de hond bij je geroepen hebt kan je hem tijdens het belonen zachtjes
aan zijn halsband of tuigje vasthouden. Hoe vaker je dit oefent hoe normaler
je hond het vindt dat zijn halsband of tuig vast gepakt wordt.

Wat ook heel menselijk is, maar niet meehelpt aan een stabiele HIER is
mopperen op je hond of boos worden als hij even niet doet wat je wilt.
Het bij jou zijn of bij jou komen moet juist heel leuk zijn voor je hond en als jij
dan boos bent of moppert op je hond is dat voor hem geen stimulans om
vaker bij je te komen.  

Als je hond niet meteen bij je komt of via een enorme omweg eindelijk zijn weg
vindt naar jou, zeg dan: “dank je wel dat je gekomen bent” maar dit is dan
geen beloning waard. Zijn beloning krijgt hij alleen als hij meteen naar jou toe
komt!
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Opdracht: 
Oefen het hier komen regelmatig tijdens je wandelingen. 
Als de hond meteen naar je toe komt, beloon je de hond met de
ene hand en pak je zachtjes met je andere hand zijn halsband of
tuigje vast. Daarna geef je de hond weer "vrij".

Hoe vaker je dit oefent hoe normaler je hond het vindt dat zijn
halsband of tuig vast gepakt wordt. Deze oefening is ook belangrijk
om ervoor te zorgen dat de hond er niet vandoor gaat als je hem
aan wilt lijnen. Dan ga je namelijk ook met je hand naar zijn halsband
of tuig.

Tip: In plaats van de beloning uit je hand geven, kan je ook een
aantal voertjes voor je voeten op de grond gooien. Daar is hij even
mee bezig en dan kan jij “je hond aanlijnen” of, tijdens het oefenen
net doen alsof. 

Het is belangrijk om deze oefeningen te blijven herhalen en daarna
direct weer vrij  te geven zodat de hond niet de link maakt "voertjes
op de grond betekent einde van de losloop pret" 
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