Nieuwsbrief zomer 2020!
Mijn nieuwsbrieven starten altijd met een paar foto's van recente oppas- en
training honden.

Wil je dat ik ook op jouw viervoeter kom passen? Neem dan op tijd contact met mij
op in verband met planning! Dit geldt uiteraard ook voor trainingen.

Hoe kom je samen met je hond de zomer door?
Als het erg warm is, sla dan eens een wandeling over, loop alleen vroeg in de
ochtend, of laat in de avond wanneer het wat meer afgekoeld is.
Controleer altijd de temperatuur van het asfalt/ondergrond voor je hond. Kan jij je
hand er geen 5 seconden opleggen, dan is het dus ook te warm voor je hond.
Hou een wandeling kort, en niet te intensief. (aporteren, meerennen naast de fiets is
een no go.
Zorg voor voldoende (fris) water, niet ijskoud, dat is ook niet goed.

Spuit je hond niet volledig nat, dit gaat broeien in het vacht, en wordt dus nog
warmer.
Een hond kan zijn warmte kwijt door zijn voetzolen, een koude ondergrond is dus
gewenst. (koelmat bijvoorbeeld)
Laat je hond onder geen enkele voorwaarde even in de auto zitten, even is mogelijk
fataal met dit weer.
Geniet van het warme weer, en laat je hond ook geneiten met deze tips.

Training tip: Aandacht

Zonder aandacht van je hond bereik je vrij weinig, het kan dus op elke leeftijd
en elk ras handig zijn dat je de aandacht van je hond kan krijgen.
De makkelijkste manier is om hiervan een commando te maken.
Dit kan je bijvoorbeeld kijk of let op noemen.
"Kijk" kan dan ook in bijna elke situatie gebruikt worden dat je hond is afgeleid
(of mogelijk afgeleid gaat worden). Je kan hierbij denken dat er bv.
Een andere hond voorbijkomt, een auto of fietser passeert enz.
Uiteraard is het verstandig om dit eerst in een rustige omgeving te oefenen en
langzaam naar iets moeilijkere omgeving.
Een makkelijke omgeving is vaak thuis, hier zijn over het algemeen weinig
prikkels en zal je hond het dus goed kunnen volgen.
Een omgeving met meer prikkels is vaak buiten, hoe meer drukte om zich heen
hoe meer prikkels en hoe lastiger het ook zal zijn voor je hond om op je te
letten.
Zo kan je kijk het beste oefenen!
Om te beginnen ga je zorgen dat ze naar je gezicht willen kijken, dit kan je
doen door te werken met een beloning (snoepje of speeltje zolang jouw hond
het maar leuk genoeg vind).
Je gaat eerst je beloning laten zien, daarna ga je die beloning onder je eigen
kin houden zodat ze naar je gezicht gaan kijken. Het moment dat ze naar je
kijken en je dus contact hebt met ze geef je het commando en beloon je ze,
probeer hierbij zelf ook recht op te staan.
Als je dit een paar keer hebt gedaan en je hond krijgt dit door ga je proberen
om ze wat langer naar je te laten kijken. Zo ga je bijvoorbeeld nu eens 2
seconden wachten voor je de beloning geeft, uiteraard zeg je wel al het

commando op het moment dat ze naar je kijken en niet pas na die 2 seconden.
Een hond associeert een woord met het gene dat hij op dat moment uitvoert, je
wil dus de eerste paar keer dat je dit traint het commando geven als hij het aan
het doen is en niet van tevoren.
Wanneer kan ik het dan van tevoren zeggen?
Probeer maar, geef het commando 1x en wacht even om te kijken of je hond
het begrijpt. Geen reactie? Dan zal hij het nog niet zo goed snappen en kan je
dus beter het commando nog een tijdje geven terwijl hij het uitvoert.
Oké die snappen we, dan nu de uitbreiding. Als je die 2 seconden onder de knie
hebt ga je tijd uitbouwen, dit doe je door elke keer 1 seconde langer te wachten
met belonen.
Als je dat redelijk onder de knie hebt kan je deze oefening buiten gaan
proberen, probeer dan niet meteen alles te verwachten van je hond, buiten zijn
er veel meer prikkels en afleiding en is het dus moeilijker.
Ga buiten weer oefenen met maar 1 of 2 seconden dat hij naar je kijkt en
vanuit daar ga je je tijd weer uitbouwen. Lukt het buiten niet? Dan zal de
afleiding te groot zijn of je beloning niet voldoende zijn. Probeer het dan op
een rustigere plek buiten, bijvoorbeeld een uitlaatveldje of in een bos.
Hoe minder afleiding hoe makkelijker het is om te oefenen. Hoe beter de
oefening gaat hoe meer afleiding je kan gaan opzoeken!
Voor welke honden is deze oefening geschikt? ELKE! Elke training die ik doe
zal ik vaak eerst deze oefening uitleggen, als je geen aandacht hebt van je
hond zal hij (vaak) niet luisteren naar wat je te zeggen hebt, en kan je dus vrij
weinig bereiken.
Alles begint bij de aandacht! Succes met het uitvoeren van deze oefening!

Hulp of oppas nodig? Neem contact op!
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