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Puppycursus Dogbasics 
 
De hond heeft een veel beter gehoor dan de mens. Daardoor is het niet nodig om 
tegen de hond te schreeuwen of commando’s te roepen. 
Commando’s die cursief gedrukt zijn worden op hoge en vriendelijke toon 
uitgesproken. Commando’s die daarnaast ook vet gedrukt en onderstreept zijn 
daarentegen met diepe stem en gebiedend (onvriendelijk). 
 
Het moment van belonen is bepalend voor het snel leren van een oefening. 
Daarnaast is het belangrijk dat je alle oefeningen blijft herhalen. Eerst met een 
snoepje als beloning en later met spel, een aai of een vriendelijk Goed zo als 
beloning. 
 
1. Let op: de aandacht voor de baas die rechtop blijft staan. De hond moet je 

aankijken en opletten. Belonen met een klein hondensnoepje 
2. Los: een speeltje loslaten door te belonen met een snoepje 
3. Zit: snoepje over het hoofd van de hond naar achteren verplaatsen. Geven als de hond 

gaat zitten en hem daarbij prijzen door Goed zo te zeggen 
4. Nee: driemaal een snoepje geven tussen duim en wijsvinger. Daarna mag de hond het 

snoepje NIET van de vlakke hand pakken. Als de hond dit toch wil doen op vermanende 
toon Nee zeggen en het snoepje snel weggrissen 

5. Kom: bij voorkeur met twee personen. De een houdt de hond vast aan de halsband. De 
ander loopt weg met de riem. Op afstand roept degene die weggelopen is Kom of de 
“naam van de hond” Kom. Als de hond aankomt rennen onder de kin de halsband 
vastpakken en belonen met een snoepje. Daarna de hond aanlijnen. Als het niet meteen 
lukt dan de afstand verkleinen 

6. Aan de lijn lopen: De lijn heeft bij voorkeur een lengte van 2 meter. Geen oprollijn 
gebruiken, dat geeft geen duidelijk gevoel voor de plaats van de hond. De hond hoort 
links naast de baas te lopen. De riem in de rechterhand vasthouden. In de linkerhand 
een snoepje en de hond mee laten lopen, met zijn neus achter het snoepje. Als het 
goed gaat prijzen en af en toe belonen. Als hij hard trekt meteen stil gaan staan. Met 
beide handen voor je borst de riem stevig vasthouden. Als de hond volhard in het 
trekken loop je de andere kant op. Zo merkt hij dat hij zijn doel niet bereikt als hij hard 
trekt. Het is van belang dat je steeds stevig doorloopt, waardoor hij niet de gelegenheid 
heeft om andere activiteiten te ondernemen. Goed aan de lijn lopen is een moeilijke 
oefening voor de jonge hond. Deze oefening komt in de vervolgcursus terug. Wees nu 
dus niet te streng 

7. Blijf: Aandacht vragen met het commando Let op. Daarna Blijf en tegelijkertijd met de 
rechterhand omhoog een duidelijk stopteken geven. Met de rechtervoet op dezelfde 
plaats met de linkervoet een stap terug zetten en Blijf herhalen. Je mag de hond hierbij 
niet langdurig in zijn ogen aankijken, dat is voor de hond bedreigend. Als de hond dit 
goed beheerst de afstand vergroten en verder weglopen bij de hond 

8. Tandjes kijken: Het is erg belangrijk dat de hond zijn gebit laat controleren. Dat moet hij 
straks bij een eventuele keuring zonder problemen laten doen. Oefen dit een paar keer 
per week, bijvoorbeeld ’s avonds wanneer hij rustig is. De bek hoeft nog niet geopend te 
worden. Bij het uitspreken van Tandjes kijken kun je een hand onder de kin houden en 
met de andere hand over de neus aaien. Daarna, als de hond rustig is, ga je verder en 
open je de lippen aan de voorzijde zodat je de onder- en boventandjes kunt zien. 
Daarna doe je dit ook aan de linkerzijde en aan de rechterzijde van het gebit. Steeds 
herhaal je Tandjes kijken. En natuurlijk Goed zo als het echt goed gaat! 

9. Af: Bij het commando Af dient de hond op zijn buik te gaan liggen. Dit kun je hem 
aanleveren door aandacht te vragen met Let op. Daarna Zit. Vanuit de zithouding een 
snoepje voor zijn neus naar beneden bewegen tot op de grond. Vervolgens het snoepje 
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langzaam iets naar voren bewegen zodat de hond zicht strekt. Pas op: niet te ver, want 
dan gaat de hond zich verplaatsen en lopen om het snoepje te volgen. Pas als de hond 
met zijn buik plat op de grond ligt zeg je Af en beloon je hem met een snoepje en prijs je 
hem met een aai en met Goed zo! Sommige honden gaan wel met hun borst op de 
grond maar blijven op hun achterpoten staan. Dat is niet goed. Je kunt dit afleren door 
op je rechter knie te gaan zitten, de linker been naar voren te strekken en een brug te 
maken. Vervolgens lok je de hond onder het linkerbeen, met een snoepje. Je drukt je 
linkerbeen langzaam naar beneden als de hond er onder ligt en lokt hem verder met het 
snoepje. Als hij helemaal Af ligt, met de druk van je linkerbeen, zeg je Af en beloon je de 
hond met het snoepje 

10. Loopoefening aan de riem. Laat de hond aan de riem links naast je lopen. Riem in 
de rechterhand voor de borst. Als de aandacht van je hond afdwaalt dan gebruik je je 
linkerhand met iets lekkers om de hond vooruit te lokken. Je loopt ondertussen stevig 
door. Als de hond weer meeloopt kan je linkerhand ook weer voor de borst. Tijdens het 
lopen verander je ven richting. Je loopt een vierkant en een acht. Je moet de aandacht 
van de hond vasthouden met (het lekkers in) je linkerhand. Dit lopen onderbreek je met 
de Zit- en met de Af–oefening 

11. Loopoefening zonder riem. Laat de hond los naast je lopen. Als de aandacht van je 
hond afdwaalt dan gebruik je je linkerhand met iets lekkers om de hond vooruit te 
lokken. Je loopt ondertussen stevig door. Als de hond weer meeloopt kan je linkerhand 
ook weer voor de borst. Tijdens het lopen verander je van richting. Je loopt een vierkant 
en een acht. Je moet de aandacht van de hond vasthouden met (het lekkers in) je 
linkerhand. Dit lopen onderbreek je met de Zit- en met de Af–oefening 

 
 
 
 

 


