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Jong clickeren geleerd is oud gedaan…

  deel 2 

Freeshape clickertraining

clickeren oF clickeren

Tekst: Yvette van Veldhuijsen, www.alerthondentraining.nl. Foto’s: ruerdtsje douma, www.maiai.nl

In het vorige artikel kwam het begin van clickeren aanbod. De verschillende vormen 

van clickertraining, timing,  hoe maak je een trainingsplan, beloningsfrequentie, criteria 

en de waarde van een beloning. Nu gaan we een stapje verder. We gaan commando’s 

toevoegen, waarom heten deze bij clickertraining anders en waarom raken sommige 

honden zo hyper van het clickeren. 
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H e t  c o m m a N D o  t o e v o e g e N ,  v e r v u I l D e 
c o m m a N D o ’ s
Hebben we ons dier zo ver dat hij de gewenste oefening goed laat 
zien, dan pas komt er een commando aan te pas. We roepen dus 
niet eindeloos ‘af’, ‘af’, ‘af’ terwijl de hond blijft staan. Soms ‘zie’ je 
gewoon een groot vraagteken boven zijn hoofd. Je ziet hem den-
ken: ‘als ik wist wat je bedoelde dan deed ik het direct’. Omdat 
het commando bij het freeshapen pas om de hoek komt als de 
hond de oefening al beheerst, krijg je een betrouwbare uitvoering 
van het commando in plaats van een doet-ie-het-of-doet-ie-het-
niet. Als dit het geval is - de hond gaat bij het commando ‘af’ de 
ene keer zitten de andere keer liggen - dan spreken clickeraars 
over een vervuild commando. Wil je echt een betrouwbaar com-
mando dan kun je beter opnieuw beginnen met een ander woord 
voor het gedrag liggen. Dit probleem komen we  vaak bij het 
commando voor liggen tegen, maar nog veel vaker bij het com-
mando ‘Hier’. Kent u een hond die dit altijd doet? Niet? Dat ligt 
niet aan de hond maar aan de eigenaar die  ‘Hier’ roept om het 
moment dat hij eigenlijk zeker weet dat de hond niet komt. ‘Hier’ 
roepen terwijl de hond al komt, vinden veel mensen nog gek. Hij 
komt toch al. 
Ook hier geldt, bouw het commando systematisch op en probeer 
foute uitvoeringen te voorkomen in de aanleerfase. Niet alleen de 
afstand moet opgebouwd worden, maar ook de omstandigheden. 
Die kunnen soms dusdanig storend zijn dat de hond zo afgeleid 
wordt dat hij het commando simpelweg niet kán opvolgen. Bouw 
je het commando netjes systematisch op, dan kan de hond onder 
steeds moeilijkere omstandigheden het commando uitvoeren.. 
Voor het hierkomen is het handig om een huis, tuin en keuken 
commando te hebben wat ongetwijfeld wel eens mis gaat en een 
commando wat onder gecontroleerde omstandigheden systema-
tisch gaat oefenen. Dat is na lange tijd oefenen je betrouwbare 
hierkom-commando.

H o e l a N g  t r a I N e N ?
Ook daar wordt verschillend over gedacht. Ik ben voorstander 
van korte sessies met een vooraf bepaalde tijdsduur. Zet gewoon 
de kookwekker of de wekker op je mobiel. Er zijn mensen die 
willen stoppen op het hoogtepunt. Maar wat is het hoogtepunt? 
Dat weet je pas als je er voorbij bent. Het gevaar is dan dat men 
maar doorgaat. Ook het geven van x aantal beloningen kan de ene 
keer zo gebeurd zijn, de andere keer langer duren. Ik begin vaak 
met sessies van één minuut, dan even pauze, spelen, knuffelen 
etcetera en dan weer een sessie. Dit een aantal keren achter elkaar 
en/of meerdere keren per dag. Dit is vele malen effectiever dan 
een keer per dag een half uur achter elkaar oefenen. Zowel wij als 
de hond kunnen in het begin niet zo lang geconcentreerd blijven. 
Je kunt concentratie natuurlijk wel opbouwen. 

H y p e r D e p I e p e r 
c l I c k e r H o N D e N
Clicker je veel gedragingen zonder deze onder commando te zet-
ten dan zie je regelmatig honden die, zodra ze de clicker zien, 
helemaal hyperdepiep zijn en als een bezetene alle oefenin-
gen laten zien in de hoop dat de goede er bij zit. Dit levert veel 
stress op omdat de hond langdurig niet weet wat de bedoeling 

Gedrag en opvoeding

is. Bij iedere vorm van leren komt een stukje stress en frustratie 
om de hoek kijken, maar dit moet wel behapbaar blijven voor 
de hond. Hij moet snel een hint krijgen door een click voor het 
juiste gedrag. Daar kan hij op voortborduren. Als gedrag onder 
commando staat, ga je spontane oefeningen niet meer belonen. 
Alleen de oefeningen die volgen op het commando ga je belonen. 
Ook kunnen andere oorzaken voor te veel stress een rol spelen 
zoals niet goed timen van je click, onduidelijk zijn door het han-
teren van verschillende criteria of een te moeilijke omgeving. Als 
je hond niet gemotiveerd is om mee te werken, gaat er iets niet 
goed. Probeer uit te vogelen wat er storend werkt in plaats van de 
‘rothond’ uit te foeteren omdat hij het niet doet. Het is vaak geen 
onwil van de hond maar stress. 
Hoe plak je nu het commando/ de cue er aan? 
Als de hond de oefening vlot laat zien dan kun je net voor of bij 
de aanzet tot het gewenste gedrag op een rustige manier het com-
mando geven. In clickertermen vaak een cue genoemd. Waarmee 
men duidelijk wil maken dat het een verzoek is om iets te doen 
en geen commando in de zin van je móet. Vind je het timen van 
het commando nog lastig dan kun je eventueel beginnen met het 
commando te geven tijdens de uitvoering en dan steeds iets eer-
der. Een cue geven waarbij we verzoeken om een uitvoering, wil 
niet zeggen dat het al dan niet uitvoeren vrije keuze is. Bij goed 
systematisch trainen, zien je dat de hond blij is dat hij weer iets 
mág doen en het daarom vlot en met plezier doet. 

c o m m a N D o  b e H e e r s I N g
Heb je de cue er aan toegevoegd dan kun je kijken of de hond het 
echt op cue uitvoert of dat hij de situatie doorziet en gaat antici-
peren. Bij veel eigenaren komt na ‘zit’, ‘af’ als volgend cue. Veel 
honden weten dat en ook al zeg je na de zitoefening ‘fietsbel’, gaat 
de hond braaf liggen. Hij heeft bepaalde patronen leren ontdek-
ken. Erg knap, maar niet altijd even handig Trainingstechnisch is 
de cue voor de ligoefening dan de voorafgaande cue: de zitoefe-
ning. 
Ook bij de GG oefening ‘voorkomen’ zie je honden een paar tel-
len voor zitten en op eigen beweging naar de voet gaan. Kennelijk 

Vooruit sturen is niet zo moeilijk als men denkt.
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elke keer voor je te belonen. De hond zal daar straks gaan hape-
ren. Door de ene keer na eenvierde rondje, de andere keer na één 
rondje of na anderhalf rondje te belonen, zal de hond leren door 
te gaan tot de click zonder op een vast punt elke keer te haperen.

g o e D  t r a I N e N  I s  v o o r a l  k I j k e N
Goed trainen is vooral kijken: waarom doet de hond dit? Niet: 
waarom doet hij het niet, want als hij iets gewenst niet doet, 
doet hij iets anders wel!  Door je daarop te focussen, kun je vaak 
zelf uitvogelen waarom de hond gedrag X laat zien in plaats van 
het door jou gewenste gedrag Y. Een filmcamera en de oefening 
opnemen en terugkijken kan daarbij erg behulpzaam zijn. Van de 
kippenclickertraining staan veel filmpjes op Youtube om de deel-
nemers terug te kunnen laten kijken. Bijvoorbeeld: waarom loopt 
hij bij het vierkantje weg in plaats van er naar toe te gaan? Click 
ik wel op het juiste moment? Vindt de kip de beloning de moeite 
waard? Wordt de kip soms geroepen door de andere kippen? Een 
goede manier om je trainingsvaardigheden te verbeteren, is trai-
ningsfilmpjes te bekijken en te analyseren wat gaat hier goed, wat 
doet het dier anders dan de bedoeling is, hoe komt dat en hoe 
zou je dat kunnen oplossen? Feedback, controle achteraf is altijd 
nodig. Je trainingsplan kan een prima plan zijn, alleen niet voor 
dit dier of bij deze omstandigheden. Door terug te kijken, kun je 
deze storingen herkennen en oplossen door je trainingsplan aan 
te passen. Vasthouden aan een plan dat niet werkt zonder dat er 
ook maar iets veranderd, is niet zinvol. Een halfjaar bezig zijn met 
een hond te leren liggen, is erg vasthoudend van de geleider, maar 
niet erg zinvol. Bovendien enorm frustrerend voor zowel geleider 
en hond. 
Trainen is gewoontegedrag aanleren. Gewoontes aanleren of ver-
anderen lukt helaas niet binnen een dag.  n

In het volgende nummer: het gebruik van de clicker bij probleem-
gedrag zoals uitvallen naar fietsers. 

een vast ritueel en dus eigenlijk een trainingsfoutje. Dit patroon 
kun je doorbreken door na het voorkomen een keer naast de 
hond te stappen en dan verder te gaan of ‘voet’ en ‘naast’ beide te 
gebruiken. Dit kan ook ontstaan als voorkomen niet meer wordt 
beloond, maar voet wel. De hond kiest er dan voor om snel naar 
de plek te gaan waar wel wat te halen valt. Logisch toch? Ook kun 
je een cue eens geven in een andere houding. Doet hij het ook als 
je de cue liggen geeft? Of zittend? 

W a a r  g e e f  I k  D e  b e l o N I N g ?
We zijn vaak gewend om de hond zijn beloning in zijn bek te 
geven. Echter door hiermee te spelen kun je de training effectie-
ver maken. Als voorbeeld, de cue ‘terug plaats’. Van ‘vroeger’ her-
inner ik me allerlei doosjes die er bij moesten met lekkers en een 
lange trainingstijd want het is een moeilijke oefening, zo werd 
gezegd. We begonnen met de riem op vijf meter afstand (dat von-
den we dichtbij) en stuurden de hond terug, vaak werd er dan 
meegelopen naar het doosje om daar wat uit te geven. Inmiddels 
weten we dat het anders en beter kan. Ik leer dit een hond vrij 
eenvoudig aan door te clicken voor het naar de riem gaan op hele 
korte afstand. Elke beweging richting de riem beloon ik. Ik gooi 
daarbij de koekjes over de riem heen. Grote kans dat hij daarna 
omdraait en een of meer passen richting de riem gaat. Click! Zo 
hou je meer dynamiek in de trainingssessie. 
Bij veel oefeningen geef ik het koekje, soms gooi ik het weg. Soms 
gooi ik het naar de hond toe of laat ik het vallen. Wil je de hond 
mooi laten opkijken bij het voor zitten kun je dat vrij makkelijk 
freeshapend voor elkaar krijgen, maar als de beloning ook nog 
eens van boven komt gaat het nog sneller. Met name Bob Bailey 
werkt hier erg veel mee. Er zijn ook mensen die dit onzin en/of 
onnodig vinden; ook binnen het clickeren zijn vele stromingen. 
Soms is het verstandig om niet elke keer op het zelfde punt te 
belonen. Bijvoorbeeld bij de canine freestyle oefening waarbij de 
hond rondjes om je heen moet lopen is het belangrijk om niet 

Steeds de beloning van een andere plaats laten komen, zorgt voor een attente hond.


