
Mijn Alaskan Malamutes - die ik gek-
scherend altijd ‘De Mallerds’ noem -, 
hebben van nature een vrij zelfstan-

dig karakter. Dat in combinatie met een vleugje 
jachtinstinct en een stevige dosis intolerantie 
naar andere honden, zijn nou niet echt ingredi-
enten voor een ontspannen losloopwandeling 
en een betrouwbaar hierkomen. Van pup af aan 
heb ik extra energie in het commando ‘Hier!’ 
gestoken, maar zodra er maar enige vorm van 
afleiding is, gaat het stel volledig met het com-
mando aan de haal. Dat is niet alleen frustre-
rend, het kan ook nog eens tot gevaarlijke of 
vervelende situaties leiden. Tijd voor actie dus! 
Ik besluit daarom deel te nemen aan de work-
shop Hierkomen! bij Yvette van Veldhuijsen 
van Alert Hondentraining, waar ik kennis maak 
met een aantal interessante eye-openers.

W a a r o m  g a a t  h e t  f o u t ?
Hierkomen op commando is vaak niet goed aangeleerd. Mogelijk 
is er te snel opgebouwd, is er iets misgegaan met de timing, is 
je hond met voer gelokt, of ligt het aan de beloning die uitblijft 
of niet als sterk genoeg wordt ervaren. Het hierkomen levert je 
hond niet voldoende op en de omgevingsprikkels zijn vele malen 
interessanter. Je commando raakt ‘vervuild’  en verliest waarde 
en betrouwbaarheid. Het negeren van het commando werkt zeer 
zelfbelonend wanneer hij de kuierlatten neemt en zijn eigen ver-
tier gaat zoeken. Vaak leert hij dat het commando ‘Hier!’ altijd 
einde van de pret betekent. Soms krijgt een hond zelfs op zijn 
donder als hij uiteindelijk toch bij zijn eigenaar komt. Tot slot is 
onvoldoende fysieke en mentale uitdaging ook een motivatie voor 
je hond om zijn kans te grijpen zodra de riem wordt afgedaan en 
zich eens even flink uit te leven.

Tot zover is deze info voor mij niet echt nieuw, maar zeer zeker 
wel herkenbaar. Vooral het zelfbelonende effect van het negeren 

hier!
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Zo’n snelle Hierkomen wil je het liefst altijd en overal…

Vroeger leerde je een hond te komen door hem te dwingen aan een lange lijn. als 

de hond niet direct reageerde op hier volgde een correctie. Veel honden leerden zo 

gehoorzamen. tenminste, zolang er dreiging was met straf. tegenwoordig kiezen we 

steeds meer voor vriendelijkere methodes, maar dat vergt veel creativiteit. De vrijheid 

lonkt immers en afleiding te over! In plaats van de concurrentie aan te gaan met  

afleidende prikkels kunnen we ze ook gebruiken in de training.
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van het ‘Hier!’. Dat is iets wat bij mij tot grote frustratie kan lei-
den. Door deze info ben ik kritisch naar mijn eigen Mallerds gaan 
kijken en heb ontdekt dat Ikijok van het loslopen erg onrustig en 
opgefokt kan raken. In plaats van rustiger - uitlaatklep om energie 
kwijt te kunnen -, lijkt hij juist erg in adrenaline-kicks te schie-
ten. Die opwinding is ook niet bevorderlijk voor een betrouwbaar 
hierkomen. Maar hoe zet ik al deze wetenswaardigheden om in 
een betrouwbaar hierkomen?

D e  j u I s t e  a s s o c I a t I e s  l e r e n  l e g g e n
Als eerste ga ik Ikijok leren om nieuwe associaties te leggen. 
Ik begin met mijn aanwezigheid positief te maken. Elk contact 
(op zijn initiatief, maar ook op die van mij) wordt beloond met 
lekkers. De intelligentie van een Malamute zit nu eenmaal in de 
maag nietwaar?! Daarna ga ik een stapje verder en doe hetzelfde 
trucje met de naam van mijn hond. Ik begin dichtbij, zodat ik 
na het noemen van zijn naam binnen een seconde kan belonen 
met lekkers. Daarna bouw ik de afstand iets op. Ik noem dan 
niet meteen zijn naam, maar vraag eerst zijn aandacht met een 
gek geluidje, of een bepaalde beweging. Zodra ik zijn aandacht 
heb en hij mijn kant op komt, noem ik zijn naam en beloon hem 
weer. Tot slot, voeg ik het commando ‘Hier!’ er aan toe en ga op 
dezelfde wijze te werk. Eerst alles gewoon lekker in de huiska-
mer, in een prikkelarme omgeving. Er is daar weinig afleiding 
dus het levert snel het gewenste effect op. Het wordt bijna een 
soort automatische reactie. Er ontstaat een associatie dat ‘Ikijok 
Hier!’ hem altijd iets lekkers oplevert. Al gauw verhuis ik de 
training naar andere delen in het huis, naar de achtertuin, naar 
een parkeerplaats met weinig prikkels, het trainingsveld, het 
bos, etc. Ik maak het telkens een stapje moeilijker, steeds iets 
meer afleiding, maar blijf wel voorzichtig want ik wil natuurlijk 
zelfbelonend gedrag voorkomen. 

De associatie met het commando ‘Hier!’ moet ook waardevol 
blijven. Ik laat deze zijn waarde behouden door het regelmatig 
‘op te waarderen’. Yvette maakt de vergelijking met je chipknip. 
Om de chipknip zijn werk te laten doen, moet je die regelmatig 
opwaarderen. En zo werkt het ook bij het commando ‘Hier!’. Om 
deze betrouwbaar te houden, kun je die het beste met regelmaat 
belonen.
Een zelfde soort automatische reactie wil ik gaan trainen met het 
pakken van zijn tuig of halsband, zoals je dat doet bij het aanlij-
nen. Tijdens losloopwandelingen schiet ik weleens in de stress, 
omdat ik ineens een andere hond aan zie komen en wil voor-
komen dat hij daarheen rent. Mijn reactie is stressvol en auto-
matisch. Door Yvette werd ik erop gewezen dat zo’n reactie ook 
stress bij Ikijok oproept. Mijn handeling - halsband snel vastpak-
ken - is voor hem het sein dat er iets niet in de haak is en hij 
begint alvast zijn omgeving te scannen en een hoge houding aan 
te nemen, klaar voor de confrontatie! Mijn emotie wegtrainen is 
moeilijk, ook omdat het een automatisme is geworden. Dit heeft 
gewoon tijd nodig. Ik kan wel leren om Ikijok een andere associ-
atie te laten leggen: halsband snel vastpakken levert lekkers op. 
Met deze training ben ik nog niet begonnen, maar ga deze op kort 
termijn zeker oppakken! 

o m g e V I n g  c o n t r o l e r e n
Het motto lijkt dus te zijn dat je zelfbelonend 
gedrag moet voorkomen. Maar wat zijn nu die 
belonende factoren voor je hond? Tijdens de 
cursus krijg ik de opdracht een lijst te maken 
met alle dingen die voor mijn hond belonend 
zijn. Opvallend is dat deze lijst er bij alle cursis-
ten en hun honden anders uitziet. Er zijn hon-
den die net als Ikijok zwemmen als belonend 
ervaren, maar als je hond bang is voor water, 
dan is het plezier van je hond natuurlijk ver te 
zoeken. Ook spelen met een bal staat bij vele 
cursisten op het lijstje. Mijn hond heeft niets 
met ballen: het is dood en niet eetbaar, dus valt 
deze voor Ikijok buiten de definitie van belo-
ning. Met een bal kan ik hem niet motiveren, 

Gedrag en opvoeding

Eerst het lekkers als afleiding gebruiken en daarna mag 
hij het hebben.

Voor sommige honden kan alles een afleiding én beloning zijn.
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maar met voer, zwemmen, graven, loslopen, 
spelen met (bekende) andere honden, of wat 
kauwmateriaal wel. Ook is beloningsmateriaal 
context gebonden. Een hond die net gegeten 
heeft, zal een stukje hondenworst minder als 
belonend ervaren, dan wanneer hij nog een 
lege maag heeft. Goede beloningen vinden 
voor je viervoeter vereist creativiteit! 

a f l e I D I n g  I s  t e V e n s  b e l o n I n g
Een eye-opener voor mij is dat je een prikkel 
die de hond afleid ook als beloning kunt inzet-
ten - het zogenoemde premack principe. De 
aanwezigheid van een andere hond kan in eer-
ste instantie dus afleiding opleveren, maar bij 
gewenst gedrag (bijv. hierkomen) als beloning 
worden ingezet. 

Om de beloningen waardevol te houden en zelfbelonend gedrag 
te voorkomen, is het belangrijk dat je controle hebt over de 
beloningen en dus de omgeving van je hond. Een lange lijn kan 
daarbij een handig hulpmiddel zijn. Ook het in scène zetten van 
bepaalde situaties komt het aanleren van hierkomen met aflei-
ding ten goede. Tijdens de cursus wordt geoefend met eten als 
afleiding. Er ligt vers vlees op een krukje en ik loop met Ikijok 
op het krukje af. Ikijok ziet het lekkers liggen en de verleiding is 
natuurlijk groot om daar op af te rennen en het lekkers te pak-
ken. Maar de lijn houdt dat tegen, hij kan er niet bij…. Geen suc-
ces dus… Opnieuw loop ik met Ikijok op het krukje met vlees 
af en als we vlak in de buurt zijn, loop ik van het krukje weg en 
roep ‘Hier!’. Ikijok reageert automatisch, draait zich om en loopt 
in een rechte lijn naar mij toe, weg van het krukje met lekkers. 
Ik beloon hem met een stukje hondenworst, geef hem het com-
mando ‘Pak maar!’ en ren samen met hem naar het krukje toe 
om het vlees te pakken. Hij ontvangt dus eerst een beloning bij 
mij, dat onmiddellijk gevolgd wordt door de datgene dat hij zo 
graag wilde hebben: het vlees op het krukje. Het vlees is dus 
ook beloning geworden. Zo oefenen we verschillende situaties. 
Ik oefen met een bak water (als ik merk dat hij daar graag naar 
toe wil om te drinken) en ik oefen met het begroeten van andere 
honden. Hierkomen levert hem dus niet op dat hij weg wordt 
gehouden van de afleidende prikkel, maar dat hij er juist naar 
toe mag. 

t o t  s l o t
Met een positief gevoel kijk ik terug op deze cursus. Ik heb 
geleerd Ikijok beter te laten reageren op zijn naam en het com-
mando ‘Hier!’. Het is al meer een automatische reactie aan het 
worden. Mijn aanwezigheid wordt leuker, het loslopen wordt 
meer ontspannen en onze relatie verbetert. Ik leer creatief om te 
gaan met beloningen en kritischer te kijken naar de inzet ervan. 
Mooi bijkomend voordeel is dat ik ontdek dat het ook positief 
werkt op zijn zelfbeheersing. Beloningen uit de omgeving zet ik 
nu ook in bij rustiger en minder onstuimig gedrag. Ontmoetingen 
met andere honden ben ik onder commando aan het zetten. Het 
is de bedoeling dat hij er alleen heen mag als ik toestemming geef. 
Ikijok begint nu te begrijpen dat ‘Hier!’ niet altijd weggaan van 
die leuke prikkel betekent. Als hij losloopt ben ik meer relaxt - 
het heeft mijn zelfvertrouwen vergroot. 
Met de resultaten die ik tot nu toe al bereikt heb, ben ik heel 
tevreden, al moet ik dit alles heel rustig uit gaan bouwen en blij-
ven onderhouden. Na het volgen van deze cursus en het schrijven 
van dit artikel hebben we wel iets leuks verdiend: ik denk dat ik 
‘De Mallerds’ maar even lekker in het duin laat loslopen! n

Gedrag en opvoeding

Na een goede Hier, het lekkers weggooien en weer opnieuw koppelen aan Hier.

Ligt het er? Ja! Pffff moeilijk hoor!

Eerst even naar de baas en dan mag ik naar het lekkers…


