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Hier komen 

 

HIER komen 
lange lijn (3 meter en in later stadium 5 of 10 meter) 
twee soorten voertjes, gewoon en een super lekker voertje bijv Trixie Hondenpate in
een tube
en eventueel het favoriete speeltje van je hond

loop samen dan naar een andere plek 
herhaal de oefening op een kortere afstand
Laat je hond ruiken aan het super lekkere beloningsvoertje en herhaal stap 2

Hierkomen is voor het los kunnen lopen een belangrijke vaardigheid. Het waarborgt de
veiligheid voor de hond, mede weggebruikers en andere honden. Hier komen is een
oefening die je veel en op heel veel verschillende locaties dient te herhalen en beloont
met een super lekker voertje bijv honden pate of met spel bijv samen een trekspel.
Hieronder staan de basis stappen voor het aanleren van het hier komen.

Benodigdheden

Stap 1 
Welk woord ga je gebruiken? kies iets wat kort en vrolijk klinkt. 

Stap 2
Strooi wat (gewone) voertjes op de grond 
terwijl de hond de voertjes opeet, loop jezelf achteruit - je start met 1 meter en wacht
Kijkt de hond naar jou? dan zeg je hier-kom woord op een vrolijke manier loop ook nog
iets verder achter uit, honden lopen namelijk graag achter iets aan wat beweegt.
Zorg voor een open lichaamshouding en gebruik de handtouch als ondersteuning (zie
handout 1)
Beloon uitbundig als je hond bij je is, gebruik je stem en de extra lekkere voertjes
Herhaal 3-4 keer

Belangrijk: 
Reageert je hond niet of langzaam:

Lichaamstaal 

En nu verder..



Stap 3 
Je strooit wat voertjes op de grond, als de hond de voertjes opeet loop rustig achteruit van je hond af.
Zodra je hond de voertjes op heeft, maar nu voordat de hond naar je kijkt zeg je je hier kom woord. Loop zelf
nog een paar passen achteruit, bied ter ondersteuning van het hier komen je open hand aan - de zg hand
touch. Beloon voor hier komen met de super beloning.
 
Oefenen: start in huis, in de tuin, op het balkon, op de stoep bij je voordeur, op een stille parkeerplaats, op een
rustig grasveld, in het park met geen of heel weinig afleiding, in het bos met geen of weinig afleiding, in het park
met afleiding, maar op een grote afstand. Verklein stapje voor stapje de afstand ten opzichte van afleiding. Zorg
voor succes, lukt het hier komen (nog) niet, ga dan terug naar een omgeving met minder afleiding. Herhaling is
de kracht van de oefening. Niet een weekje oefenen maar het gehele hondenleven zul je deze oefening moeten
herhalen en met regelmaat moeten belonen. 

Tip: Lange lijn
Als je hond nog niet helemaal los kan of in de puberteit bananen in zijn oren heeft dan is aan een lange lijn 
 wandelen en oefenen een fijn alternatief. Dan heeft de hond een bewegingsvrijheid van bijvoorbeeld 10 meter
en jij de zekerheid dat je hond niet over de heuvel verdwijnt op zoek naar zijn eigen plezier. Ook aan de lange
lijn kan je hierkomen blijven oefenen. Elke keer als de hond bij je komt dan krijgt hij een mega beloning en mag
hij weer lekker “vrij”. Als je de lange lijn aan een tuig bevestigd, dan kan je de lijn ook los over de grond laten
slepen. Het voordeel is dat je met een lange lijn aan het eind van je wandeling de lijn gewoon op pakt,
langzaam korter maakt en naar huis loopt zonder “hier” te roepen. 

Blijft hier komen een lastige opdracht voor jouw hond? 
Schrijf je dan in voor de HIER KOMEN cursus van Dogtalk.

Heeft jouw hond een betrouwbare HIERRRR dan kan de hond loslopen, houd wel rekening met andere bos of
park gebruikers en lijn je hond aan als dat nodig is of gevraagd wordt.
 

 

Spelen



Afwisseling van rollen; ik jaag jou na, jij jaagt mij na.
Aanpassing in snelheid of grootte, een snelle hond gaat langzamer rennen en een grotere hond gaat liggen
zodat een kleinere hond er beter bij kan
Pauze momenten, soms van slechts enkele seconden waarna ze weer verder spelen.
Algemeen het hondenlijf, oren en staart zijn ontspannen en los, ze genieten van het samen bezig zijn 

Lichaamstaal
Honden communiceren met elkaar, en met ons middels hun lichaamstaal, dit is voor ons soms onzichtbaar door
de snelheid waarmee het gebeurt, toch kun je door te kijken naar de stand van de oren, staart en de (stijfheid)
rug al veel (leren) zien. 
Niet alle honden zijn enthousiast bij het zien van hun soortgenoten en het is aan ons om te zorgen dat hond
hond ontmoetingen goed verlopen. Hieronder enkele wetenswaardigheden om op te letten als je een andere
hond tegenkomt of bij het spel tussen honden.

Wat is een goede en beleefde begroeting tussen honden? A-B of C

                                                                         Afbeelding:facebook vanmaanenloca

Bij een beleefde begroeting tussen honden vindt het benaderen plaats in de vorm van een boogje. De ene hond
maakt hierbij een wat grotere boog dan de andere hond, zo lopen ze in een boog naar elkaar toe. Ze kijken
elkaar niet direct in de ogen, soms draaien ze zelfs de kop wat opzij of er wordt nog wat gesnuffeld aan een
grasspriet of zelfs geplast alvorens ze elkaar besnuffelen, eerst even aan de bek en daarna aan elkaars
achterwerk. Pas daarna nadat besluiten de honden wat de volgende stap wordt, doorlopen of spelen. Het goede
antwoord is dus C

Wat als je hond gaat liggen zodra er een andere hond in zicht komt? 
Waarom je hond gaat liggen kan vele oorzaken hebben. De ene is afwachtend of juist angstig naar andere
honden, de ander gebruikt juist de tactiek om een explosief spel in te leiden of een (over)enthousiaste
begroeting te doen. Er zijn dus allerlei verschillende redenen om dit in te zetten. Wat er daarna gebeurt, hangt
natuurlijk helemaal af van de andere hond. Want hoe leuk vond hij deze hinderlaag? Iedere situatie is anders,
maar wat vooral belangrijk is, is om je te realiseren dat er bij dit soort ontmoetingen veel ‘spanning’ is. Gaan
liggen is dus vaak een teken van spanning bij de hond die gaat liggen, maar het zal ook zeker spanning
opbouwen bij de tegemoetkomende hond. Wil je tips hoe om te gaan met je liggende hond, neem dan contact
op en we geven ook prive lessen.

Samen spelen, waar moet je op letten.
Laat het ze zelf maar uitzoeken” is bij sociaal contact en spel tussen honden niet de stelregel. Wanneer je hond
bijvoorbeeld onzeker of gespannen wordt van het contact met een andere hond en je negeert dit, kan dat nare
gevolgen hebben. Je hond kan van zich af gaan bijten, angstig worden of contact met honden als nare ervaring
opslaan.

Hoe herken je gelijkwaardig spel

Spelen



Heb je een kleine hond? 
Het is altijd leuk als de honden gelijkwaardig 
zijn in hun spel.
Niet alleen in gewicht maar ook in spelsoort.
Let dus goed op met wie je kleine hond speelt.
Kijk goed naar de lichaamstaal van beide honden
Haal je hond op tijd uit de situatie 
indien het spel of de grootte van de honden niet gelijkwaardig is
Bescherm je kleine hond, want spelen is leuk maar niet altijd.

Tip: Playdates
Bij dogtalk worden playdates georganiseerd. Honden kunnen samen zijn en onder begeleiding leer je veel
over de lichaamstaal van je hond. 
Hou de website van Dogtalk en socials in de gaten voor de data van playdates.

En nu verder?
Na de basis 1 cursus kun je basis 2 en 3 volgen, met plezier samen werken met je hond met vertrouwen en
aandacht voor elkaar. Daarnaast organiseren we regelmatig workshops zoals sport en spel, agility,
impulscontrole, speuren en detectie. Kijk op onze website of meld je aan voor onze nieuwsbrief? Je
ontvangt dan elke maand een overzicht met de activiteiten, acties en weetjes. Zo ben je altijd als eerste op
de hoogte van de nieuwe lessen.

Graag tot ziens 
Team Dogtalk
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