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HIER en AANDACHT
Het commando hier aanleren
Het ‘hier’ commando moet door een hond voor 100% worden opgevolgd in verschillende (moeilijke)
situaties voordat een hond los uitgelaten kan worden.
De ‘hier-oefening’ trainen doe je vanuit huis op de korte duidelijke manier: 1x naam, 1x commando,
gevolgd door beloning (yes! + lekkers). Je begint door met een lekker voertje in je hand je hond
naar je toe te lokken. Zodra je hond jouw kant op loopt, zeg je ‘hier’ en geeft het voertje als je hond
dichtbij je is.
Klinkt heel simpel natuurlijk en als het goed is, gaat deze oefening al snel perfect in de huiskamer
en vervolgens in de tuin. Maar zorg dat je het in die omgeving ook echt fantastisch leuk maakt.
Doe gek, geef iets ontzettend lekkers of gooi als extra motivatie een heel leuk speeltje achter je
zodra hij jouw richting op komt en bijna bij je is waarna je vervolgens samen verder speelt.
Train de hier-oefening buiten alleen los op een omheind veld zonder honden. Is deze mogelijkheid
er niet, train hem dan met een lange lijn. Anders is er teveel kans op mislukking.
Als het hier komen er binnen èn buiten zonder afleiding echt goed in zit, zowel aangelijnd als los,
begin je met het oefenen met afleiding. Beginnend met een interessante afleiding op grote afstand,
roep je je hond bij je zodra hij bijvoorbeeld een hond ver weg ziet lopen. Jij bent, zeker op zo’n
afstand, namelijk altijd leuker dan een andere hond op grote afstand. Als dit succesvol is, bouw je
de oefening op door de afstand tot de hond te verkleinen voordat je je hond bij je roept.
De regel die je nooit mag vergeten is: kom je een aangelijnde hond tegen, lijn je ook je eigen
hond aan.
Speel verstoppertje! Als hij los (indien mogelijk) loopt en hij even niet op jou let, hurk je achter een
boom of struik en roept heel hoog en kort ‘hier!’. Als hij je heeft gevonden is het natuurlijk feest. Als
hij aangelijnd loopt (aan een wat langere lijn) wordt verstoppertje spelen natuurlijk erg lastig. Aan
een lange speurlijn lukt het wel lopend op een pad met begroeiing.
Wat ook erg sterk als een hier commando kan werken, is het omdraaien en de andere kant
oplopen. Dus zonder iets te zeggen! Je hond zal jou ongetwijfeld volgen en dus naar je toe komen.
Dit doe je op het moment dat hij jou ‘checkt’ bij het zien van een andere hond. Hij kijkt even naar
jou om en zodra je dat ziet, zegt jouw lichaamstaal d.m.v. het weglopen dat hij bij je moet komen.
Dit kun je ook doen tijdens een gewone wandeling als hij even niet oplet. Draait hij zich vervolgens
om naar jou en ziet dat jij zonder iets te zeggen de andere kant op bent gelopen (let op
veiligheid!), zal hij achter je aan galopperen. Wat je creëert is een hond die oplettender wordt op
jou.
De aandacht van je hond vasthouden
Dit doe je niet door ervoor te blijven ‘werken’ wat vaak geadviseerd wordt (de hele tijd praten,
lokken en gek doen zodat je hond naar je kijkt). Wat je wel doet is de aandacht die hij uit zichzelf
geeft, altijd belonen! Dus als je hond naar je kijkt tijdens de wandeling, krijgt hij altijd een voer- of
stembeloning.
Zorg dat je altijd iets lekkers bij je hebt of, wederom, een speeltje. Zodra hij dan zijn aandacht
ergens anders op wil vestigen, kan hij niet meer even snel een brokje aannemen, maar wordt door
jou sterk afgeleid om samen met jou verder te spelen.
Ook kun je het commando ‘kijk’ aanleren. Dit doe je door voor je hond te staan en te laten zien
dat je een voertje hebt. Haal het voertje naar boven tot onder je kin terwijl je hond je aankijkt.
Geef tegelijk het commando ‘kijk’. Bouw de tijd uit van 3 seconden naar 6 seconden, naar 10
seconden enz. De concentratieboog van een hond is in het begin vaak klein, dus overvraag hem
niet.

