
 
 

Hier komen - Welkom  
Welkom!
Leuk dat je je hebt ingeschreven voor de cursus Hierkomen en de bijbehorende
hand-outs. In deze hand-outs kun je de oefeningen rustig terug lezen en geven
we je algemene tips. 

Praktisch:
Wil je de volgende spullen meebrengen naar de les
-             Een gewone lijn en een lange lijn, 5 of 10 meter
-             Veel kleine beloningsvoertjes die je hond (super) lekker vind. 
Het handigst is om deze voertjes in een beloningstasje te hebben, dan kun je de
voertjes gemakkelijk pakken en snel belonen.

Tip: In de Dogtalk bus hebben wij een kleurig assortiment aan lange lijnen,
beloningstasje en hondenfluitjes, tevens verkopen we diverse smaken
beloningsvoertjes van het merk Best Buddy. De voertjes zijn zacht dus gemakkelijk
op te eten en je kunt ze gemakkelijk klein maken zonder dat ze kruimelen. 

Opdracht: thuis 2x 5 minuten per dag OEFENEN!
Trainen is een kwestie van geduld en herhaling, neem iedere dag 2 keer 5
minuten de tijd om de oefeningen die je tijdens deze cursus leert te herhalen. Je
start in een prikkelarme omgeving, bijv huiskamer, hal, keuken, balkon of tuin. Dan
oefen je tijdens een wandeling in een rustige omgeving en langzaam maak je de
stap naar een omgeving met meer prikkels. Let wel, bij iedere verandering in
omgeving begin je weer met kleine stapjes, op korte afstand en super lekkere
voertjes. Zorg ervoor dat jij en je hond succes hebben. Lukt het vandaag niet?
dan ga je terug naar een omgeving met minder prikkels en anders morgen weer
proberen.

HIERRRRR!
Hier komen is een moeilijke opdracht voor een hond en voor de begeleider vaak
een belangrijke gehoorzaamheid oefening. Je wilt dat je hond hier komt in
situaties die onveilig zijn voor de hond of anderen, je wilt naar huis of je ziet een
aangelijnde hond en je wilt je eigen hond ook aanlijnen of bij je houden. 
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Je hond wil echter lekker snuffelen, spelen of toch nog even die andere hond
ontmoeten of gezellig mee rennen met die jogger in het park. De beloning die
jij als begeleider geeft voor een HIER verzoek moet dus opwegen tegen de
omgevingsprikkels. 

Wat is een beloning? 
Heel simpel gezegd is een beloning datgene, waardoor het gedrag van een
hond in die situatie toeneemt. 
Een koekje als hij gaat zitten bijvoorbeeld, maar ook: de postbode die
weggaat als de hond gaat blaffen. Als een hond bepaald gedrag méér
gaat vertonen, dan wordt hij er blijkbaar voor beloond! En doet een hond
bepaald gedrag niet, ondanks de worst voor zijn neus? Dan is de
 worst blijkbaar géén beloning. 
Wat een goede beloning is hangt van de hond, de omgeving en de
omstandigheden en de begeleider. Sommige honden doen alles voor voer,
andere honden werken liever voor een speeltje. 

Welke beloningen zijn er? 
Wat een beloning is, kan dus per hond, per situatie en per omgeving
verschillen. Hieronder staan verschillende vormen van beloningen. Je kunt
deze ook afwisselen.
Voer - Stemgebruik - Trekspelletjes - Aandacht bijv.aaien / knuffelen. (Let op;
niet iedere hond vind dit altijd fijn, zeker niet als er meer opwinding is) -
Balspelletje/apporteren- Zoekspelletjes; snuffelen of hersenwerk -
 Samen rennen

Gedurende de HIERKOM cursus gaan we samen ontdekken wat voor jouw
hond een super beloning is waarvoor hij graag bij je komt. Heb je vragen
tijdens de cursus, of over de hand outs die je ontvangt, neem contact op met
Dogtalk via info@Dogtalk.nl

Veel plezier tijdens de cursus
Team Dogtalk.


