
Binnenkomen
Tips om in contact binnen te komen

Informatieblad

Vind jouw hond het ook zo leuk om te komen trainen? TOP dat vind ik echt super om te 
horen. Maar ook al vind je hond het mega leuk, het is wel fijn als we in rust en in contact het 
veld kunnen betreden. Daarom heb ik wat tips voor je op papier gezet die je hierbij kunnen 
helpen. Natuurlijk is het belangrijk dat je dit ook thuis gaat oefenen zodat je hond leert wat de 
bedoeling is en je het overal kunt gaan gebruiken. 
Benieuwd? Lees dan snel verder. 

Ongeacht hoe lang jullie hebben moeten rijden naar de trainingsplek en ongeacht of je, je  
hond ervoor nog hebt uitgelaten. Neem eerst de tijd om je hond te laten snuffelen en 
eventueel te laten plassen/poepen (poep dient opgeruimd te worden) langs te groenstrook. 
Let daarbij op dat je de huidige les niet verstoord en als je klasgenoten tegenkomt, geef elkaar 
de ruimte en zorg ervoor dat er geen contact is tussen de honden. 
Dit zeg ik, omdat je anders weer zorgt voor opwinding. En vooral honden die goed met elkaar 
kunnen, zullen dan een andere verwachting krijgen van de les. 
We willen juist dat ze leren contact te houden met de baasjes ook al zijn er andere honden in 
de buurt. 

Het gebruik van een Flexilijn (automatische rollijn) is NIET toegestaan! 

Eerst acclimatiseren

Is het tijd om het veld te betreden? 
Haal dan een speeltje tevoorschijn en 
ga al spelend naar de poort. 
Hier ligt voor jullie een kleed klaar. 
Het het kleed vraag je, je hond te 
gaan liggen en beloon je tussen de 
voorpoten met een brokje. 
Wanneer je contact hebt met je 
hond, geef je een vrij en ga je de 
poort door. Kijk ondertussen welke 
plek vrij is zodat je zonder andere 
cursisten te storen er naar toe kan 
lopen. 

Naar je plek gaan
Er zijn verschillende manieren om met contact naar je plek te gaan. 
Je kunt natuurlijk je speeltje gebruiken. Maar ook een hand touch vragen of een volg
oefening. 
Geef ook nu weer je klasgenoten de ruimte en loop in een boog om de anderen naar je plek 
toe. 
Strooi wat voertjes op de grond zodat je hond even kan gaan zoeken terwijl jij je kleed op de 
stretcher (of grond) legt en je spullen klaar zet. 
Daarna kun je, nog even spelen met je hond, een voedsel circuit doen of tikkertje spelen. 
Blijf wel lekker bezig zodat je hond zich niet gaan vervelen en ongewenst gedrag gaat 
vertonen 

Samenvatting

Niets is fijner dan een hond 
die graag naar de 
hondenschool gaat. 
Dit betekent meestal dat 
de motivatie om te werken 
lekker hoog is. 

Maar we leren onze hond 
wel graag beleefd gedrag 
aan, en daar hoort rustig 
binnenkomen zeker bij. 
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