Hondenclub De Rakkers.
Alle nieuwkomers krijgen, alvorens men in de groep aansluit, een kennismakingsles.
Tijdens deze les wordt u aangeleerd welke halsband u best gebruikt, hoe u deze aanbrengt
en hoe u ermee moet omgaan. Eveneens worden u de basisbeginselen bijgebracht.
Met deze brochure trachten wij u bij te staan zodat u thuis kan terugvallen op hetgeen u
tijdens de kennismakingsles heeft geleerd.
De leiband

Al te vaak zien wij mensen toekomen met de zogenaamde
oprollijn. Met zulke leiband kan je op een hondenclub niets
doen. Het is onmogelijk een juiste correctie uit te voeren
met deze leibanden. Vandaar dat wij deze ook verbieden
tijdens de trainingen.
De nylon en/of lederen riemen zijn de juiste riemen om te
bevestigen aan de geschikte halsband. De nylon leibanden
zijn op onze club te koop. Voor de kleinere honden kan je
eveneens best beroep doen op een dierenspeciaalzaak.

De halsband.
Halsbanden zijn te koop in alle vormen en maten. Voor de training raden wij een slipketting
aan, maar verplichten hem niet. De ketting bieden we te koop aan op de club. Deze laat toe
om kort en efficiënt te corrigeren, wat sneller tot resultaat leidt. Later wordt voornamelijk los
getraind. De slipketting kan zowel linksals rechts omgedaan worden. Loopt de
hond aan de linkerkant van de geleider,
maak dan een “p” van de slipketting en
hang hem over de nek van de hond. Loopt
de hond aan de rechterkant dan moet hij in
een “q” om. Zit de ketting juist om dan zal
hij na een correctie terug afglijden. Zit hij
verkeerd dan slaat hij vast na 1 keer
corrigeren en moet hij omgedraaid
worden. (Zie foto). Om het schuren van de
ketting tegen te gaan kan men een veter
door de schakels rijgen.

De basisbeginselen.
Zorgen voor aandacht
Een hond zonder aandacht voor de baas, kan geen goed luisterende hond zijn en dan
mag u ook niet verlangen dat het goed gaat. Een gegeven "commando" zal dan
genegeerd worden. Bij veel voorkomen zal dit commando zelfs negatief gaan werken!
Vandaar dat het belangrijk is, telkens u iets verlangt van de hond, u eerst zijn naam
noemt, gevolgd door hetgeen u verlangt van de hond (volg, zit, liggen enz… )
Het volgen aan de leiband
De eerste oefening is het “volgen aan de leiband”. U zegt eerst de naam van de hond
gevolgd door het commando “VOLG”. U vertrekt ook steeds met uw linkervoet.Bij
alles waarbij de hond moet volgen, vertrekt u met uw linkervoet. Moet de hond
achterblijven, dan vertrekt u met uw rechtervoet. Let hierbij op de losse lijn. Volgen
aan de leiband betekent niet vóór en ook niet achter maar pal naast de linkerknie van
de geleider lopen en dit met een losse leiband. Loopt de hond voor u, dan corrigeert u
deze met het commando “DICHT”, hetzelfde geldt als de hond achterblijft.
De rechtsomkeer (de hond loopt links)
Bij de rechtsomkeer draait u van de hond weg en u loopt terug vanwaar u bent
gekomen. Noem zijn naam en geef het commando “RECHTSOMKEER” gevolgd
door kleine rukjes zodat de hond u volgt.
De linksomkeer (de hond loopt links)
Bij de linksomkeer draait u naar de hond toe en u loopt terug vanwaar u bent
gekomen. Noem zijn naam en geef het commando “LINKSOMKEER” en u zet uw
linkerbeen voor de hond waarna de hond zal stoppen en draaien.
De keer (de hond loopt links)
Oefen dit in stilstand. Noem de naam van de hond, gevolgd door het commando
“KEER”, u lost de leiband aan de kant van de hond, draait naar de hond, trekt de hond
achter u door, wisselt de leiband van hand en neemt de leiband terug met beide
handen vast.
Commando Zit
De volgende houding is de zit-oefening. We beginnen altijd met de hond aangelijnd
aan de linkerzijde van ons. Noem de naam van de hond en geef het commando "ZIT",
gelijk gevolgd door de riem omhoog te trekken. Dit herhalen we tweemaal. Bij de
derde maal helpen we de hond door zijn kruis zachtjes naar beneden te drukken. Door
deze situatie, raakt de hond uit zijn balans en zal hij wel moeten gaan zitten. Door nu
continu het commando "ZIT" te herhalen, zal op een gegeven moment de hond
begrijpen dat hij moet gaan zitten en kan de hulp achterwege blijven. Voert de hond
het commando uit, wordt steeds beloond. Op puppyleeftijd is dit zelfs al snel te leren!
Hier kan ook met snoepjes worden gewerkt.
Commando Liggen
1) Net als alle oefeningen start ook deze oefening met het vragen van aandacht van de
hond. Noem eerst de naam van de hond gevolgd door het commando “LIGGEN”. u
trekt hierbij de leiband naar beneden. Dit doen we tweemaal en bij de derdemaal
helpen we de hond door eventueel zijn voorpoten onder hem uit te halen. Deze
oefening kan ook in het begin met behulp van een koekje of een speeltje aangeleerd

worden.
2) Dan brengt u de hand (met het koekje of speeltje) omlaag onder het commando
"LIGGEN". De hond zal dan zijn hoofd omlaag brengen en achter het koekje of
speeltje willen aangaan.
3) De hand brengt u steeds verder naar de grond en eventueel kan de andere hand op
de rug van de hond worden gelegd om zachte druk uit te oefenen opdat de hond
omlaag gaat. In de beginfase herhaalt u nogmaals het commando "LIGGEN" zodat de
hond begrijpt wat u van hem verlangt.
4) Uiteindelijk zal de hond liggen en beloont u hem voor de oefening.
Zoals bij elke oefening geldt ook hier: altijd belonen!
Commando Recht
Net als alle oefeningen start ook deze oefening met het vragen van aandacht van de
hond. U noemt eerst de naam van de hond waarna U het commando “RECHT” geeft. U
trekt de leiband naar voren. Dit doen we ook tweemaal en het derde maal helpen we de
hond. U kan de hond helpen door met uw linkerarm de hond onder zijn buik te nemen
en hem zo lichtjes op te tillen of u kan terwijl u het commando uitspreekt u
linkervoet voorzichtig onder zijn buik duwen waarna u het commando “RECHT”
noemt. Vaak is een lichte aanraking met de voet reeds voldoende om de hond te doen
rechtkomen. Een derde manier om de hond in recht te helpen is, dat u 1 stap vooruit
zet en het commando uitspreekt. De hond denkt dan dat u terug zal gaan wandelen
met hem.
Ook hier geldt steeds belonen!
Commando Voorzit
Ook hier weer zorgen om de aandacht van de hond. Terwijl u een kleine volgoefening
uitvoert, noemt u de hond zijn naam gevolgd door het commando “VOORZIT”
Terwijl u het commando uitspreekt, stopt u met de volgoefening, u doet één stap
naar achteren en trekt de hond lichtjes naar u toe zodat deze mooi recht voor u komt
te zitten. Nadien belonen.
Commando Voet
De hond zal links naast u komen te zitten, vanaf een positie recht voor u.
1) Bij aanvang van de oefening zit de hond recht voor u. Dan vraagt u zijn aandacht
(eventueel met een koekje) en het uitspreken van zijn naam. Dan geeft u het
commando "VOET".
2) Wanneer u het commando gegeven heeft, geeft u een rukje naar rechts aan de
leiband en zet u enkele pasjes naar voren terwijl u de hond achter u doorleidt, de
riem overneemt en hem links zachtjes naar u toe trekt tot naast uw linkerbeen.
3) Wanneer de hond aan uw linkerzijde uitkomt, geeft u hem het commando “VOET”
en beloont hem voor de oefening.
Deze bovenstaande oefeningen worden tijdens de kenningsmakingsles uitgebreid uitgelegd.
In de puppyles worden deze oefeningen verder aangeleerd samen met nog bijkomende
oefeningen zoals: voedselweigering, lawaai en beweging, apport, voorstellen van de hond
enz.
Verder wensen wij u veel succes met uw viervoeter.
Het bestuur en de instructeurs van HDR
www.de-rakkers.be

