Clickertraining
Wat en waarom clickertraining?
De clicker is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om
de hond zonder dwang op te voeden en te trainen.
Het is zeer geschikt om het ongewenste gedrag van
je hond (bijv. blaffen naar andere honden of heel
druk gedrag naar visite) om te zetten in gewenst
gedrag (kijken naar de baas, gaan liggen op je
plaats of in de bench). Met de clicker ben je bezig
met het aanleren van gewenst gedrag i.p.v. te
corrigeren voor ongewenst gedrag. Op internet zijn
mooie filmpjes te vinden van dieren die door middel
van clickertraining hebben geleerd hun medicijnen
in te nemen, op een weegschaal te stappen etc. Als
je voor het eerst gaat werken met de clicker moet je
echt even wennen aan deze trainingsmethode. Als
je de methode eenmaal doorhebt, is het een
ontzettend fijne en prettige manier om met je hond
te werken. De meeste honden vinden het werken
met de clicker ook erg leuk. Niet alleen omdat er
wordt gewerkt met voer maar ook omdat je op een
positieve manier met hem bezig bent!
Het aanleren van de clicker
Het aanleren van de clicker gebeurt in een aantal
stappen. Bij de eerste stap ga je je hond aanleren
dat het geluid van de clicker voorspelt dat er een
beloning volgt. Bijna alle honden vinden voedsel
lekker. Ga op zoek naar iets wat jouw hond lekker
vindt. Je maakt het clickgeluid en geeft de hond
direct iets lekkers. Dit herhaal je zo’n vijf keer achter
elkaar. Dan click je opnieuw, maar wacht even met
het voedsel. Kijkt je hond vol verwachting op? Dan
heeft hij de link gelegd. Soms moet je meerdere
dagen oefenen voordat dit lukt.
Het trainen met de clicker
De volgende stap in het werken met de clicker is dat
we de hond leren dat we iets van hem verwachten
voordat hij de click krijgt. Hij moet nu gaan werken
voor de click en leren dat elke stap in de goede
richting hem een click oplevert (denk aan het
spelletje ‘warm-koud’ van kinderfeestjes). Samen
met de trainer bepaal je voor welke oefening of
handeling je gaat clicken (bijv. voor het kijken naar
de baas of voor een slappe lijn bij het wandelen).
Elk gedrag dat enigszins de goede kant op gaat
wordt beloond met een click, steeds een klein stapje
verder. Je kan de hond met het clicksignaal precies
op het juiste moment laten weten: ‘Je bent op de
goede weg.’
Waar let je op bij clickertraining?
• Na de click bied je het voedsel in piepkleine
stukjes aan, anders is de hond te lang bezig met
kauwen en raakt hij de draad van de oefening kwijt.
Voor sommige honden werkt het goed het type
beloningsbrokjes af te wisselen (in één
trainingssessie wissel je de brokjes dan af met
bijvoorbeeld stukjes kaas of worst).

• Raak je hond niet aan; het is de bedoeling dat hij
zelf leert wat hij moet doen om de click te krijgen.
Duw of lok je hem, dan leert hij minder snel.
• De hond moet zich kunnen concentreren op wat je
van hem wilt. Praat daarom zo min mogelijk. Dit
leidt af.
• Click op het juiste moment, precies op het moment
waarop hij het gedrag laat zien dat je wil of het
eerste stapje naar gewenst gedrag. Een keer
verkeerd clicken is geen ramp, maar het kost extra
tijd en kan verwarring veroorzaken.
• Click altijd één keer, vaker clicken werkt
verwarrend en heeft dus geen zin. Wel kun je bij
een superprestatie het volgende doen: je clickt op
het juiste moment om de superprestatie te belonen.
Na de click kun je de hond deze keer niet 1 maar
bijvoorbeeld 2 of 3 brokjes geven. Deze brokjes
geef je dan niet tegelijk, maar achter elkaar. Zoals
we al zeiden: dat doe je natuurlijk alleen als de hond
een superprestatie heeft neergezet.
• Gebruik de clicker niet om de aandacht van de
hond te krijgen of om de hond bij je te krijgen.
Door dat te doen ontkracht je dit hulpmiddel!
• De oefening of het gedrag krijgt pas een naam/
commando als de hond het een aantal keer
achterelkaar zonder aarzelen heeft laten zien.
Spreek de commando’s rustig uit.
• Beheerst de hond bepaald gedrag (bijv.
commando), dan bouw je de clicker af (die is
immers alleen voor het aanleren). Dat betekent dat
de hond nu langer het gewenste gedrag laat zien
voordat je clickt. Deze tijd bouw je steeds verder uit.
Ook ga je nu wisselend belonen. Dus soms - één op
de vijf keer – een voertje geven, zonder dat de hond
weet of het de eerste, derde of vierde keer zal zijn.
Je kunt het voertje afwisselen met een aai of een
spelletje. De hond weet dat er iets fijns komt, maar
wat en wanneer......?
• Leer de clicker aan
• Bouw het gewenste gedrag stap voor stap op.
• Voeg het commando toe.
• Beloon afwisselend als de hond het commando
beheerst en bouw af.
• Gebruik de clicker niet om aandacht te krijgen!
Tenslotte:
Heb geduld en blijf rustig, want soms moet je
tijdens het oefenen even een stapje terug. Doe dit
ook als je merkt dat de hond het niet meer begrijpt.
Oefen niet te lang: liever drie keer per dag 10
minuten dan een keer een half uur (uiteraard hangt
dit van de type oefening af. In een aantal gevallen
kan het juist wel nuttig zijn langer achter elkaar te
trainen. Als dat in jouw geval aan de orde is zal de
trainer dit met jou bespreken). Als je het goed
aanpakt, krijg je een hond die veel meer aandacht
voor je heeft en graag iets voor je doet.

De clicker is een fantastisch hulpmiddel, maar zeker geen tovermiddel!

