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Vaak zijn er meerdere signalen zichtbaar voordat de hond daadwerkelijk uitvalt. In dit geval is dat poot heffen, tongelen en fixeren.

  deel 3 

Via cl ick naar Brave hond!

clickeren

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

In de vorige artikelen kwamen de verschillende vormen en beginselen van clickertraining 

aan bod. Veel mensen gebruiken de clicker alleen als hulpmiddel voor het aanleren of 

perfectioneren van oefeningen als Zit en Volg of voor het aanleren van trucjes. Maar er 

kan veel meer mee worden gedaan! 



 hondenmanieren 19

ongewenst gedrag als najagen van fietsers, katten of een-
den, uitvallen naar andere honden, angst voor mensen 
of de dierenarts kun je met behulp van de clicker beter 

ombuigen naar gewenst gedrag. De clicker is echter geen wonder-
middel, alles valt of staat met degene die het hulpmiddel bedient.  
Het kost tijd om ongewenst gedrag te ontwikkelen en helaas 
minstens zoveel tijd om het gedrag om te buigen. Natuurlijk is 
het beter ongewenst gedrag te voorkomen door je hond direct 
gewenst gedrag aan te leren. Maar al te vaak laten wij het eerst – al 
dan niet ongemerkt - volledig uit de hand lopen, voor we beken-
nen dat we hulp nodig hebben. Dat is jammer. Verwacht niet dat 
je met één trainingssessie van het gedrag af bent. Juist met kleine 
stapjes en veel korte trainingssessies bereik je het meeste resultaat 
en soms verassend snel! 
Echter, niemand kan het trainen altijd alleen. Ook ervaren trainers 
laten graag iemand meekijken om op foutjes en blinde vlekken te 
wijzen. Hulp vragen is geen teken van zwakte en bovendien het 
begin van een oplossing. 

I n  k a a r t  b r e n g e n
Voordat je aan de slag gaat, is het handig om eerst het gedrag van 
je hond in kaart te brengen. Hoe ziet het ongewenste gedrag er nu 
echt uit? Kijk vooral naar het gedrag dat je hond laat zien vóór hij 
het ongewenste gedrag vertoont. Een hond die uitvalt naar andere 
honden laat vaak al heel veel tekenen zien. Denk aan stresssig-
nalen zoals tongelen, poot heffen maar ook verstijven, fixeren, 
piepen of grommen, voor hij echt uitvalt. Door het gedrag en de 
aanloop er naar toe in kaart te brengen, is het gemakkelijker om 
een goed stappenplan te maken. Een filmpje maken van het onge-
wenste gedrag bied je de mogelijkheid het gedrag herhaaldelijk te 
bekijken, beeld voor beeld en soms zelfs in slow motion.  

Als een hond uitvalt, wil men vaak dat de hond leert op de eige-
naar te letten. Werkt dat? Een hond die geleerd wordt weg te kij-
ken van iets wat hij misschien wel eng vindt, leert niet met zijn 
angsten om te gaan en leert ook niet hoe hij wel moet reageren. 
Als het niet anders kan, is het een prima oplossing. 
Stel je dat je de hond door middel van training al hebt geleerd 
andere honden rustig te passeren op een afstand van vijf meter. 
Ineens kom je een hond op twee meter afstand tegen. In dat geval 
zou afleiden een goede optie zijn. Zo kun je je redden uit een 
situatie waarin je verwacht dat de hond in het ongewenste gedrag 
zal vervallen, maar die te moeilijk is om nu als trainingsmoment 
te gebruiken. Je loodst de hond door de situatie heen en kunt 
daarna weer verder waar je was gebleven. Valt de hond toch uit in 
deze situatie, ben je weer een stukje terug in je training. Jammer, 
maar geen onoverkomelijk drama. 

a t t e n t I e :  l e k k e r s !
Je kunt de situatie benoemen zodat je de hond op een rustige 
manier kunt waarschuwen: er komt een fiets of hond aan. Als de 
hond dat attentiesignaal kent, zal hij om zich heen kijken en rea-
geren met: ‘Ja gezien, no big deal! Kom maar op met de koekjes!’
Een hap-slik-weg beloning om mee te trainen is het beste, anders 
gaat de hond zodra hij het op heeft, alsnog achter de fietser aan. 
Dit houdt in dat je ook niet lang achter elkaar kunt oefenen.

Gedrag en opvoeding

Ongewenst gedrag ontstaat vaak door negatieve associaties. 
Honden, mensen of de dierenarts zijn prikkels die bijvoorbeeld 
angst, stress of onzekerheid opleveren. Dit kan ook bij najagen 
het geval zijn, maar vaak geeft het gewoon een kick, waardoor 
het extreem zelfbelonend  gedrag is. Door deze prikkels te kop-
pelen aan lekkers maak je gebruik van klassieke conditionering. 
Je clickt bij het zien van de prikkel die voor de hond negatief is 
of je benoemt hem gelijk door op een rustige ontspannen manier  
bijvoorbeeld ‘hond’ of ‘fiets’ te zeggen  en geeft hem wat lekkers. 

Door telkens voor minder heftig gedrag te belonen, ben je aan het 
shapen ongeacht of je nu wel of niet de clicker inzet. Ga je van 
de ene trainingsituatie over naar de ander dan moet je vaak weer 
opnieuw je training opbouwen. Dit zie je bijvoorbeeld als je het 
najagen van fietsers eerst in straat X hebt geoefend en dan ook in 
straat Y wilt oefenen. Dat komt omdat een hond situatie gebon-
den leert. In des te meer verschillende situaties je traint, des te 
betrouwbaarder wordt de uitvoering. 
Let op: je bouwt bij het oefenen natuurlijk nooit op naar lang 
ergens naar staren! Een korte blik naar de andere hond is vol-
doende, het mogen ook meerdere korte blikken zijn, maar we 
willen natuurlijk niet lang fixerende blikken er in trainen. Die 
kunnen door de andere partij mogelijk als provocerend gezien 
worden. Door de beloning te geven of te gooien, verbreekt je 
hond zelf het kijken. In het begin ga je voor elk gedrag dat minder 
heftig dan het oorspronkelijke gedrag is, clicken. Later voor een 

Hé baas, clicken!

De reden om direct het attentiesignaal ‘fiets’ in te voeren ipv 
te clicken, is dat de hond,  stel dat hij toch uitvalt de clicker 
kan gaan associëren met uitvalgedrag.  Zeker als de clicker 
nog niet - vaak - is gebruikt in andere trainingssituaties, is dit 
een overweging. In het geval je wel clickt, voeg je later, als je 
betrouwbaar gedrag hebt, het attentiesignaal ‘fiets’ toe aan de 
situatie. Uiteraard dringt een click bij een hond die ervaren 
is met clickertraining beter door dan een woord.  
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Gedrag en opvoeding

op ruime afstand en dan langzaam de afstand te verkleinen. 

D I e r e n a r t s
Ook een bezoek aan de dierenarts is prima te trainen met de clic-
ker. Ook voor honden geldt dat de angst voor het onbekende vaak 
het grootste probleem is. Heb je een hond die bang is bij de die-
renarts dan is het zaak uit te vinden wat die angst oproept. Wordt 
de hond al bang als hij opgetild wordt of pas als de dierenarts 
hem aanraakt? Is de angst gekoppeld aan een bepaalde dieren-
arts (die de hond in het verleden misschien een nare behandeling 
heeft moeten geven) of hij bang voor elk mens in een witte jas? 
Honden maken vaak een negatieve associatie met de geur van het 
ontsmettingsmiddel dat in dierenartspraktijken wordt gebruikt in 
combinatie met bijvoorbeeld mensen in een witte jas. Sommige 
honden zijn alleen bang voor het uitvoeren van een bepaalde han-
deling. Dit is gemakkelijk te trainen. Een hond die bijvoorbeeld 
een bloedonderzoek moet krijgen kun je vooraf trainen. Nog han-
diger is om deze handelingen sowieso met je hond te trainen. Het 
afnemen van bloed bestaat uit de volgende stappen: op de tafel 
staan, poot vastpakken, kloppen op de poot voor het vinden van 
een ader, eventueel wat haar wegscheren, het doorprikken van de 
huid, het laten stromen van het bloed, de naald eruit halen, dicht-
drukken van het wondje en het omdoen van een verbandje. Al 
deze facetten kun je los van elkaar trainen in verschillende omge-
vingen uitgevoerd door verschillende personen. Sommige hande-
lingen heb je misschien al getraind in andere situaties. Het geven 
van een injectie kun je prima oefenen met een pen. 

H u s b a n D r y
Buitengewoon handig is het om je hond te leren zijn kin op je 
hand of een voorwerp te leggen. Als de hond staat en met de kin 
op je hand rust waarbij het hoofd iets lager is dan de ruglijn, ont-
spant de hond. Zomaar een voorbeeld van een oefening uit de 
husbandrytraining (gezondheidstraining). Deze gezondheidstrai-
ningen worden in dierentuinen al jaren met succes toegepast maar 
bij honden helaas nog vrij weinig. Op die manier kun je je hond 
leren om ontspannen een enting te ondergaan. Ook de hond die 
op een show zijn tandjes moet laten zien waarbij een vreemde 
– bijvoorbeeld de keurmeester - aan zijn bek zit, geef je zo een 
stukje steun. De verzorging van je hond zal een stuk makkelijker 
gaan als je de hond in dezelfde positie stil kunt laten staan. De 
ervaring is dat honden die moeite hebben met borstelen, tempe-
raturen, de staart knippen of een controle van de voetzooltjes zich 
zo wel laten behandelen. Zoals het verhaal van de Border Collie 
die zonder verdoving was gehecht aan zijn poot. Deze hond wilde 
absoluut niet meer dat je aan zijn poten zat. Door de clickertrai-
ning is nu geen enkel probleem meer. Veel trainingsplezier! n

kort kijken naar, en ben je nog verder opgeschoten dan beloon je 
alleen af en toe het ontspannen kijken naar een fietser of andere 
hond. 

D e  u I t V o e r I n g
Hoe zit dat nu in de praktijk? Bij het najagen van fietsers, katten 
of wat dan ook, komt de hond op een gegeven moment in de 
jachtmodus. Zodra de hond de fiets ziet, click je of zeg je ‘fiets’ en 
geef je de hond wat lekkers. Een hond die volledig gefocust is op 
fietsers zal misschien in het begin zelfs voor een groot stuk run-
derlong of kaas zijn focus niet willen verleggen. Gooi dan het lek-
kers voor hem op de grond of rustig tegen hem aan. Ook al eet hij 
de beloning niet, hij merkt het wel op! Al het gedrag, dat minder 
heftig is dan de voorgaande sessie ga je clicken en belonen. Zorg 
dat je de hond aan de lijn hebt zodat je het zelfbelonende effect 
van het inzetten van de jacht kan voorkomen. 
Doordat je direct voor het minder heftig begin van het najaag-
gedrag clickt, zal de heftige najagen verminderen en op den duur 
zal de hond niet meer najagen en zelfs de fietsers gaan aanwijzen: 
‘Hey baas, zag je dat? Een fiets! Lekkers! Mjammie, jammie!’ Je 
verandert zo niet alleen zijn gedrag, ook zijn emotie bij het zien 
van de fiets wordt totaal anders. Dat is het verschil met het geven 
van een correctie. Een hond die vol frustratie zit omdat hij wel wil 
najagen, maar telkens op z’n kop krijgt, wordt een zenuwachtig 
wrak. Bij het shapen krijg je juist een blije hond!

H o n D e n
Ook het uitvallen naar andere honden is prima te verhelpen mid-
dels deze methode. Op het moment dat je hond een andere hond 
ziet, zeg je dus ‘hond’ en geef je je hond wat lekkers. Nu click of 
zeg je ‘hond’ voor bijvoorbeeld  wel fixeren en grommen maar 
nog op de plaats blijven. Het is het meest effectief om te beginnen 

Door de hond te leren op commando zijn hoofd zo te houden, leert hij verzorgende handelingen op een ontspannen wijze toe te laten.

Een langskomende fietser triggert de jachtdrift niet (meer).


