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Spelregels bij het leren 
 
Op het moment dat u uw hond iets wilt leren, begint 
u met conditioneren. Hieronder wordt een aantal 
spelregels genoemd om dit proces zo goed mogelijk 
te laten verlopen. 
 
Motivatie 
Zorg dat u en de hond uitgerust zijn voor u aan de 
oefeningen begint. Als u een slechte bui heeft door 
bijvoorbeeld een onplezierige werkdag is het niet 
verstandig om direct met de hond te gaan trainen. 
De kans dat u het op de hond afreageert is groot. 
Bij het aanleren van nieuw gedrag maken we 
gebruik van onze stem en een beloning (spel, voer). 
Het is duidelijk dat een hond die zojuist een bak 
eten achter de kiezen heeft, veel minder te 
motiveren is met voer dan een hongerige hond. 
Datzelfde geldt voor beweging: een hond die een 
lange boswandeling heeft gemaakt wil liever slapen, 
terwijl een fi tte hond ‘in’ is voor actie met de baas. 
Vergeet niet dat ook de motivatie van de baas 
meespeelt. 
 
Timing 
Het tijdstip van belonen is enorm belangrijk. Volgt 
de beloning te lang nadat de hond het gewenste 
gedrag liet zien, dan legt hij het verband met het 
gedrag niet meer. Of hij legt verband met het 
verkeerde gedrag. Bijvoorbeeld: de baas geeft het 
commando ‘zit’, de hond gaat direct zitten. Maar 
terwijl de baas op zoek is naar een beloningsbrokje, 
blaft de hond naar een andere hond, de baas heeft 
het brokje gevonden en geeft het aan de hond, 
waardoor deze het brokje ervaart als beloning voor 
het blaffen! Op deze manier wordt nogal wat 
ongewenst gedrag door de baas zelf aangeleerd. 
Beloon precies op het moment dat de hond het 
gewenste gedrag vertoont. 
 
Soort beloning 
Zoek naar een beloning die past bij uw hond! 
Samen met de onderstaande soorten beloning 
gebruikt u altijd uw stem! De meeste honden lusten 

graag ‘iets lekkers’. Voer is immers een eerste 
levensbehoefte, dus een hoge beloning en heel 
handig bij het aanleren van nieuw gedrag. Sommige 
honden moet je motiveren met iets anders dan de 
droge brokken die ze altijd krijgen. Dit afwisselen 
verhoogt de werklust. Beloningsbrokjes werken het 
best als ze van klein formaat zijn. Het moet een 
hap-slik-weg brokje zijn, anders raakt de hond de 
draad van de oefening kwijt door langdurig kauwen. 
De baas moet in verband met goede timing het voer 
paraat hebben, een heuptasje kan hierbij een 
handig hulpmiddel zijn. Zoek ook eens naar een 
‘andere beloning’, u als baas weet immers wat hij 
leuk vindt. Spelen met de baas en een knuffel zijn 
ook goede vormen van beloning. Maar denk ook 
eens aan zwemmen of even lekker achter een 
balletje aan! Het beste is om alles eens af te 
wisselen. Zo houd je het voor de hond spannend. 
 
Variabel belonen 
Bij het werken met voer is het belangrijk snel te 
beginnen met het afbouwen ervan. Dit voorkomt dat 
u straks een hond hebt die alleen maar een 
commando opvolgt als u iets lekkers in uw hand 
hebt. Op het moment dat de hond een nieuw gedrag 
of een commando beheerst, gaat u variabel 
belonen. Dat houdt in dat u een goede prestatie 
soms wel beloont met iets lekkers en soms niet. 
Doe dit niet volgens een vast schema, want dan 
leert hij tellen. Ga van lieverlee alleen de prestaties 
die eruit springen met voer belonen – eis steeds wat 
meer van uw hond. 
 
Herhaling en opbouw 
Een hond is een gewoontedier, oefeningen die 
regelmatig herhaald worden blijven steeds beter 
hangen. Denk wel na over de opbouw van het 
aanleren: kleine stapjes, steeds wat moeilijker, niet 
in één keer teveel van uw hond eisen. 

 
 
 

Samenvattend: 
• Oefen op het goede moment. 
• Soort beloning en timing zijn belangrijk. 
• Zorg voor een goede opbouw en ga variabel belonen. 


