
Houd wat lekkers in 1 hand en laat de hond ruiken
Houd het lekkers op hart hoogte voor je borst. De hond zal verwachtingsvol naar de
hand met het lekkers kijken. Beloon met je stem, en geef het voertje in de bek van
de hond. Herhaal dit 5 keer.
Strek daarna je arm opzij, WACHT totdat de hond naar jou kijkt, Goed zo! en
beloon met het lekkers, let erop dat je je voerhand via de borst naar je hond brengt.
Herhaal dit 5 keer met dezelfde hand Herhaal dit 5 keer met je andere hand 

Als de hond je steeds sneller en langer begint aan te kijken geef dan op het
moment dat de hond naar je kijkt het commando KIJK EENS! (op een vrolijke toon)
en beloon!

Verplaats dan het commando naar voren, dus voordat hij je aankijkt, zodra hij kijkt
Beloon met je stem en geef je het lekkere voertje

Herhalen op diverse plekken, thuis en buiten, eerst zonder afleiding dan met
afleiding

De omgeving is een constante bron van beloning voor je hond. Er is altijd wel wat te
ruiken, te horen of te zien. Het is daarom belangrijk om je hond te leren dat aandacht
voor jou een nog grotere beloning geeft. Aandacht voor jou is namelijk de basis voor
een succesvolle training en opvoeding van je hond.

In deze hand-out vind je basis aandachtsoefeningen, tips voor tijdens het wandelen en
basis oefeningen die we tijdens de basis 1 cursus oefenen en gebruiken. 

Kijk eens 
De hond kijkt op verzoek naar de begeleider, dit kan heel handig zijn in een situatie
waarop je de aandacht van je hond wilt hebben.

Stap 1 zonder commando

 Herhaal dit 2-3 keer per dag

Stap 2 toevoegen commando

Stap 2 b; commando naar voren

Herhalen

H A N D - O U T  B A S I S  C U R S U S  1  

 

Aandacht

 

Kijk eens   

Hand cue  

Check in 



Hand Cue
Honden communiceren met hun lichaam en lezen ook gemakkelijk onze lichaamstaal waarbij kleine nuances in
bijv. de stand van onze handen en of armen al een andere betekenis kan hebben. In deze hand cue oefening
leren we de hond dat het komen naar, of volgen van een open hand die je zichtbaar naast je lichaam houdt iets
positiefs is.
De oefening is de basis voor volgen, voet, vooruit sturen en zelfs voor hier komen. 

Stap 1 
Je zit op een (laag) krukje, je hond heeft aandacht voor jou.
Je strekt je open hand, palm naar voren naast je knie waarbij je de hand op neushoogte houdt.
Grote kans dat je (nieuwsgierige) hond aan je handpalm snuffelt - zeg direct je beloningswoord en geef iets
lekkers waarbij je het voertje aanbied vanuit de palm van je geopende hand. Herhaal 5x 
Herhaal dan met je andere hand 
Neem een korte pauze - gooi een voertje op de grond en laat je hond dat zoeken en opeten. 

Stap 2
Ga staan, bied je open hand aan; komt je hond naar je hand, beloon met je stem en een voertje herhaal 5x met
beide handen.

Stap 3
Sta nu op en biedt je hand aan - komt de hond naar je hand toe - beloon
Gooi een voertje van je weg, wacht tot de hond deze heeft opgegeten, naar je toe draait voor meer, biedt weer
je hand aan, zodra je hond naar je toe komt beloon je met je stem en met iets lekkers.
Je kunt deze oefening uitbreiden door zelf achteruit te blijven lopen met je geopende hand duidelijk zichtbaar,
loopt je hond je hand achterna? beloon met je stem en na een paar passen met een voertje. Je kunt de afstand
en route uitbreiden.

Tip: heeft je hond (nog) geen interesse voor je geopende hand, wrijf dan een snoepje over je hand of steek een
kleine voertjes achter je duim en palm van je hand.

NB: de hond komt naar de hand, niet de hand naar de hond. Komt de hond (nog) niet dan oefenen in een
omgeving met minder prikkels of een lekkerder beloning

Check in - tijdens een wandeling
Je hond zal tijdens een wandeling regelmatig naar je kijken, dit kan een draai van zijn hoofd zijn, of gewoon een
schuine blik naar achteren of opzij. Een hond heeft een ander gezichtsveld dan wij dus een check in hoeft niet
gepaard te gaan met een draai van de kop. Het is voor jou als eigenaar dus opletten want als je hond even
contact met je maakt, beloon je dat moment direct met je stem. Je geeft dan aan, ik heb je gezien! Hoe vaker je
beloont voor zo’n kort moment van check-in hoe vaker je hond dit uit zich zelf zal blijven doen. 
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