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INLEIDING

Als ik jou elke keer dat jij op een stoel ging zitten 50 euro gaf,
hoe vaak zou jij dat dan doen? Door jou een goede beloning
te bieden is de kans groot dat je dit gedrag gaat herhalen,
toch?
Dit is precies wat positief trainen doet voor jouw hond. Door
op deze manier met je hond te werken stimuleer je gedrag
dat je wil zien en buig je ongewenst gedrag om naar positief
gedrag. En zo bouw je aan een fijne samenwerking en
duidelijke communicatie. Je hond wordt mentaal
gestimuleerd en jullie band zal blijven groeien.
De clickermethode is hier bij uitstek geschikt voor! Maar wat
houdt die methode dan precies in, wat heb je nodig en hoe
begin je ermee? Dat alles ga ik je in dit e-book vertellen zodat
je daarna direct thuis aan de slag kunt. Ik wens je dan ook
veel lees- en trainplezier!
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WAT IS  EEN CLICKER?

De clicker is een klein apparaatje dat simpelweg het geluid
van een "klik" maakt. Je hebt ze in allerlei soorten en maten
maar uiteindelijk doet iedere clicker hetzelfde.
Oorspronkelijk werd de clicker vooral gebruikt om
zeezoogdieren te trainen maar tegenwoordig wordt deze
methode volop toegepast bij het trainen van honden.
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Misschien vraag je jezelf af waarom je de clickermethode zou
willen gebruiken bij je hond? Ik kan je vertellen dat het een
heel fijne manier is om jouw hond op een snelle en
duidelijke manier dingen aan te leren. Maar hoe werkt het
nou precies?
 
Ken je Ivan Pavlov? Hij was degene die ontdekte dat honden
vaak beginnen te kwijlen op het moment dat ze voedsel
krijgen aangeboden. Hij besloot voor het voeren een geluid
te laten horen. Al snel zag hij dat de honden al begonnen te
kwijlen op het moment dat ze het geluid hoorden, ze wisten
immers wat er daarna kwam! Dat noemen we klassieke
conditionering. De honden hebben het geluid gekoppeld aan
het feit dat ze voer krijgen aangeboden.
Zo werkt het ook met de clicker. Jouw klik wordt altijd
gevolgd door een beloning. De hond leert dat wat hij op dat
moment doet een klik oplevert en dat hij daarmee een
beloning verdient. Zie het als het maken van een foto; je klikt
exact op het moment dat de hond het gedrag vertoont dat jij
wil zien.

DE CLICKERMETHODE
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Met de clicker train je uitsluitend op een positieve manier,
wat geweldig is om een goede band op te bouwen met jouw
hond. Doordat je postief gedrag beloont, zal je hond sneller
geneigd zijn gedrag dat jij wil zien te herhalen.
 
Ook is het veel makkelijker om met de clicker te timen.
Wanneer jouw hond gewenst gedrag laat zien en jij moet nog
een beloning gaan pakken, ben je vaak te laat. De click
betekent nu simpelweg: "Goed gedaan, dit wil ik zien. Wacht
even, je beloning komt eraan."
 
Daarnaast klinkt de clicker altijd hetzelfde. Jouw stem kan de
ene dag heel vrolijk zijn en de volgende dag zit je misschien
wat minder goed in je vel. Jouw "braaf" zal dan toch anders
klinken en je hond vraagt zich misschien af wat hij nu anders
doet dan gisteren.
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En als laatste is de clickermethode een geweldige manier om
je hond zelf na te laten denken. 
Onze honden zijn vaak gefokt om te werken (bv. vee hoeden,
jagen of waken) en weinig honden hebben tegenwoordig een
echte baan meer. Ze hoeven dus niet meer veel na te denken.
Voor een goede mentale gezondheid is het belangrijk dat wij
als hondeneigenaren ze toch die uitdaging bieden.
Bij het aanleren van oefeningen met de clicker laten we de
hond vaak zelf ontdekken wat wij graag willen zien. 
 
Een voorbeeld:
Je wil je hond aanleren om naar zijn mat te gaan op het
commando "plaats". Jouw hond kent het commando nog niet,
dus zal niet weten wat jij bedoelt. Daarom hoef je ook niks te
zeggen maar ga je simpelweg in de buurt van de mat staan.
Ook dan heeft jouw hond nog geen idee dat de bedoeling is
dat hij of zij op de mat gaat liggen. Dit gaan we duidelijk
maken door middel van "shapen", het vormen van gedrag.
Op de volgende pagina vindt je hier een schema van. Dit is
dus slechts een voorbeeld. Iedere hond zal op zijn eigen
manier uit gaan zoeken wat jij wil zien.

DE CLICKERMETHODE
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de hond kijkt naar de
omgeving van de mat
 
de hond kijkt naar de
mat
 
de hond zet een stap
richting de mat
 
de hond zet 2 stappen
richting de mat
 
de hond duwt zijn
neus tegen de mat
 
de hond zet een poot
op de mat
 
de hond zet 2
voorpoten op de mat
 
de hond gaat op de
mat staan
 
de hond gaat op de
mat zitten
 
de hond gaat op de
mat liggen

DE CLICKERMETHODE
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click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon
 
 

click & beloon



Belangrijk is dat jouw hond zelf gaat nadenken. De hond
moet steeds iets meer doen om zijn klik te verdienen. Korte
sessies en herhaling werken het beste. Soms gaat het niet zo
snel als je zou willen of moet je even een stapje terug doen.
De clicker gebruik je om oefeningen aan te leren, als ze
eenmaal bevestigd zijn hoef je niet steeds te klikken. Af en
toe kun je je hond weer scherp maken door met de clicker te
trainen. Maar tussendoor kun je je hond belonen met
complimenten, voer, een speeltje etc. 
Vergeet vooral niet dat er alleen op een positieve manier
getraind wordt dus beloon goed gedrag en negeer ongewenst
gedrag. 

DE CLICKERMETHODE
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WT HEB JE NODIG?
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CLICKER

HOND

BELONINGEN

EVT. VOERTASJE

Wat heb je nou precies nodig om met clickertraining te
beginnen?



Het aanleren van de clicker is eigenlijk heel simpel. Je klikt
met de clicker en geeft je hond een voertje. Het makkelijkste
is als dit zacht voer is zodat je niet hoeft te wachten tot je
hond alle kruimels op heeft gegeten voor je verder kan.
Dit ga je herhalen. Begin maar eens met 20 keer
bijvoorbeeld.
 
Je kunt gaan testen of jouw hond snapt wat de clicker
betekent door te wachten tot hij of zij is afgeleid. Wanneer
jouw hond de andere kant op kijkt klik je een keer. Wanneer
hij of zij omkijkt en naar je toe komt om voer te halen heeft
je hond het begrepen!
 
Bij de ene hond duurt dit langer dan de andere maar blijf
herhalen tot het kwartje is gevallen.
 
Vergeet niet: click is altijd voer! Dus ook als jij een keer per
ongeluk klikt of je timing verkeerd is dan geef je een
beloning.

HET AANLEREN VAN DE CLICKER
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Stapsgewijs ga je dus trainen naar het gedrag wat je wil zien.
In het begin lijkt het nog nergens op, maar de bedoeling is
om dat gedrag om te gaan vormen tot iets dat jij wil zien.
Jouw hond weet nog niet wat de bedoeling is en mag dat op
een leuke manier gaan ontdekken.
Je gaat dus steeds meer vragen van je hond voor dezelfde
beloning. Wanneer jij je klik uitstelt geef je je hond de kans
om een nog mooiere of snellere uitvoering te laten zien of
net dat stapje exta. Probeer hierin een goede balans te vinden
tussen motiveren en belonen en steeds een beetje meer
verwachten want je wil niet dat je hond zijn of haar aandacht
verliest omdat het niks oplevert. Het moet voor beiden
vooral plezier opleveren!
 
Als voorbeeld nemen we de oefening "zit":
Als je rechtshandig bent hou je je clicker rechts en als je
linkshandig bent in je linkerhand. Neem wat lekkers voor je
hond in je vrije hand en laat je hond er aan ruiken.
Breng vervolgens je hand iets omhoog en beweeg hem
langzaam naar voren, vlak over de neus van je hond heen. De
meeste honden zijn net als een wipwap, wanneer de ene kant
omhoog gaat gaat de andere kant naar beneden. Wanneer de
neus omhoog gaat en jouw hond zijn achterste de grond
raakt, dan klik je!
Het is belangrijk dat je daarna een ander voertje pakt om je
hond te belonen. Dat je hond even moet wachten is helemaal
niet erg, jouw hond heeft immers de klik gehoord en weet
dat er wat lekkers aan komt.
 

TRAINEN MET DE CLICKER
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Sommige honden werken net iets anders en blijven
bijvoorbeeld opspringen i.p.v. zitten. Wanneer het niet helpt
om je hand wat lager te houden en langzamer te bewegen, zal
je geduldig moeten zijn. Je gaat simpelweg wachten tot je
hond gaat zitten en klikt en beloont dan. 
 
Blijf dit herhalen in sessies van maximaal 10 minuten en
jouw hond zal al snel snappen wat de bedoeling is. Reageer
enthousiast wanneer hij of zij het goed doet, complimentjes
zijn namelijk ook heel belangrijk!

TRAINEN MET DE CLICKER
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Wanneer je dit gaat herhalen gaat jouw hond snappen wat de
bedoeling is zonder dat je nog maar een commando gegeven
hebt. Dit commando kun je gaan aanleren door "zit!" te gaan
zeggen, exact wanneer jouw hond zijn of haar billen de
grond raken. Gevolgd door een klik en de beloning
natuurlijk!
 
Vervolgens kun je verder gaan trainen door geen voer meer
in je hand te houden wanneer je de neus omhoog breng.
 
Als dit goed gaat ga je de beweging met je hand steeds kleiner
maken tot die helemaal niet meer nodig is.
 
Vervolgens kun je nog gaan trainen voor een steeds snellere
uitvoering. Of misschien wil je je hond wel naast je been
hebben i.p.v. voor je? Dan ga je je hond dus laten bedenken
op welke plek hij moet zitten om die klik te verdienen.

TRAINEN MET DE CLICKER
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Laat de hond
ruiken dat je voer
in je hand hebt

Breng je hand
omhoog en vlak
over de neus naar
achteren

Klik wanneer
jouw hond zijn
achterste de
grond raakt en
beloon met een
ander voertje
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De clicker is eindeloos toepasbaar op allerlei oefeningen. Het
belangrijkste is dat jij je hond zelf laat nadenken, hem helpt
door gedrag te shapen en klikt wanneer jouw hond het bij het
juiste eind heeft. Wees positief en enthousiast! 
Ik wens jullie veel plezier met het ondekken wat er allemaal
mogelijk is met de clicker!

TRAINEN MET DE CLICKER
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Hopelijk heb ik je met dit boek een aanzet kunnen geven tot
wat er allemaal mogelijk is met de clicker en positief trainen.
Wil je graag verder gaan trainen met je hond, met of zonder
clicker? Bekijk dan het aanbod van E-hondenschool op de
website eens:
www.e-hondenschool.nl
 
Wil je op de hoogte blijven van alles wat E-hondenschool te
bieden heeft? Volg ons dan op Social Media!
 

TRAINEN MET DE CLICKER
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https://www.instagram.com/ehondenschool/?igshid=5spmn7462oir
https://www.facebook.com/E-hondenschoolnl-103477047794757/


Mijn naam is Marloes van der Velden, 32 jaar en geboren en
getogen in Noord Brabant. Mijn passie voor honden begon al
op jonge leeftijd en na met alle honden in de buurt te hebben
gewandeld kreeg ik, na lang zeuren, op mijn twaalfde mijn
eerste hond. King, een ontzettend eigenwijze maar
leergierige spaniel. 
Op mijn 16e wist ik dan ook al dat ik van met honden werken
mijn beroep wilde maken en begon ik aan de opleiding
Diermanagment. Op mijn 17e vloog ik voor het eerst naar de
USA met 6 politiehonden in het ruim en op mijn 19e trainde
ik blindengeleidehonden in Ierland. In dat jaar behaalde ik
ook mijn diploma tot Kynologisch Instructeur bij de Martin
Gaus Academie. 
Ook kreeg ik er nog een maatje bij, mijn Berner Sennen
Noah, die twaalf jaar lang mij steun en toeverlaat zou
worden.

ABOUT

E-HONDENSCHOOL15



In de jaren erna ben ik mijn kennis gaan uitbreiden op het
gebied van honden, onder andere als dierenartsassistente,
voedingsdeskundige en trainer van asielhonden.
 
Noah en King zijn er inmiddels niet meer maar gelukkig heb
ik een nieuw vriendinnetje gevonden in mijn Duitse herder
Oni. 
 
E-hondenschool is uiteindelijk mijn manier geworden om bij
te dragen aan kennis over honden en hun gedrag, en
coaching en positieve training beschikbaar te maken voor
iedereen. Op www.e-hondenschool.nl vind je gratis video's
en artikelen over honden. Maar ook voor online cursussen of
coaching op maat kun je er terecht.
 
Heb jij nog vragen naar aanleiding van dit e-book? Ik
beantwoord ze graag via info@e-hondenschool.nl.
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E-HONDENSCHOOL
D é  o n l i n e  h o n d e n s c h o o l

S t a y
p a w s i t i v e !




