
Bekijk onze video die je per e-
mail toegestuurd hebt gekregen.

Volg het stappenplan en print de
worksheets.

Neem de training op met video.

Deel jouw ervaring en video in de
facebookgroup en krijg feedback.

Verhoog de moeilijkheidsgraad +
uitdaging voor jou en jouw hond.
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"de juiste keuze"

traingingsspel

Challenge jouw hond en zorg voor dat jullie samen de beste resultaten gaan
behalen met de "de juiste keuze" training, die de basis zal vormen voor elke
volgende oefening. Versterk jullie band en speel samen de leukste spelletjes die
je in korte tijd kunt aanleren. 



MAIL met #1: video tip

DIERBEWUST WORKSHEET

De LEUKSTE nummer #1 TRAININGSTIP die je
op een leuke en speelse manier laat zien HOE
JE ELKE HOND in 3 minuten - zonder enige
dwang - zelf de juiste KEUZES kunt laten
maken, die je graag zou willen zien... 
- zelfs als je alles al hebt geprobeerd bij jouw
hond maar niets tot nu toe heeft gewerkt.
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DIERBEWUST WORKSHEET

Positieve training is alles 
wat je nodig hebt

Hoge beloning

Start aan de riem
en leg je arm op je knie

Wacht en beloon 
alleen de juiste keuze

Het start allemaal met positieve training. Jij beloont de hond voor de juiste
keuzes die er worden gemaakt. De hond ziet iets en kan met het juiste gedrag
de beloning verdienen. Je inspireert de hond om voor elkaar te krijgen wat hij wil
door het juiste gedrag te laten zien. Hij wordt beloond voor het gecontroleerde
gedrag.

Hoge beloning. Het is belangrijk dat je hond iets kan verdienen dat hij heel
graag wil. Iets waar hij erg graag voor wil werken omdat hij het zo leuk/lekker
vindt. Denk aan kaasblokjes, gerookte kip, of zelfs een stukje rosbief. 

Maak het een stapje moeilijk zodra
de hond de juiste keuzes blijft maken

Start aan de riem.  Leg je arm op je knie en zorg dat je hand lager is dan de
kop van je hond. Leg de beloning in je hand en zodra je hond het eraf wil
pakken sluit je jouw hand met zijn beloning. 

Wacht totdat de hond de juiste keuze maakt. In dit geval betekent dat, dat je
net zo lang wacht totdat de hond achteruit gaat en rustig gaat zitten. De hond
laat zien dat hij netjes kan wachten. De hond wordt direct beloond voor het
maken van de juiste keuze. De hond leert (spelenderwijs) geduldig te zijn en dat
hij moet wachten voordat hij krijgt wat hij wil. Controleer niet de hond, maar
alleen de uitkomst van zijn keuze door deze te belonen.

Verhoog de uitdaging. Zodra je hond dit spel doorkrijgt, wat al na enkele
minuten kan zijn, ga je door met je training. Als dit goed gaat, ga je het niveau
van uitdaging vergroten door het moeilijker voor hem te maken om de juiste
keuze te maken. Dit breid je steeds verder uit. 



3 handige tips

DIERBEWUST WORKSHEET

TIP 1

TIP 2

TIP 3

Gebruik alleen positieve training door middel van
beloning. Er is genoeg wetenschap die aantoont

dat een dier het snelste leert door beloning.

Zorg dat je de uitkomst controleert, door je hond
de juiste keuzes te laten maken in plaats van je

hond te vertellen wat hij 'moet' doen.

Neem er de tijd voor en zorg dat jullie beide
plezier maken. Het is een leuk spel wat je samen

kunt spelen. Dit vergroot jullie band



CHECKLIST 
BENODIGDHEDEN

RIEM:

HOGE BELONING:

TELEFOON + CAMERA:

PLEZIER:

STOPWATCH:

PRIKKELARME
OMGEVING:

2 MINUTEN PER DAG:



MEET JE VOORUITGANG 
EN HOUD HET 
DAGELIJKS BIJ

DAG 1:

DAG 2:

DAG 3:

DAG 4:

DAG 5:

DAG 6:

DAG 7:


