
Controle Unleashed games , voor structuur, 

regelmaat en vertrouwen. 
Basis programma. 

1-2-3 game. 

Het 1-2-3 game geeft de hond structuur en vertrouwen in 

wat jij doet en  dat samen brengt, voorspelbaarheid in het 

game in de situatie rond de hond en het moment. 

Een game waar je langs zware verleidingen die de hond 

onzekerheid brengen kunt inzetten om langs te komen zonder stress voor de hond. 

 Neem goed beloon voer en zorg voor voldoende voertjes. Voer is pas goed als de hond het graag 

eet.  

 Start achterwaarts te met stappen en zet 1 pas en tel hard op 1, zet nog een pas en tel hardop 2, 

zet de derde pas en tel hardop tot 3 en geef na de drie onmiddellijk het voertje aan de hond. Je 

mag een handvol vast hebben, als je volle hand maar niet voor de neus van de hond is als zijn 

lokker. 

 Ga een aantal keer door op deze manier tot je denk of ziet dat de hond snapt dat drie voer 

betekent 

 Draai dan zodanig in dat je naast je hond komt en jullie dezelfde kant opkijken en begin meteen 

te stappen en tel 1-2-3 en voer, zodra je hond te ver naar voor gaat ga je onmiddellijk weer 

achterwaarts lopen en blijf tellen en maak 3 passen telkens. Je hond gaat leren dat hij niet aan je 

voorbij mag gaan. Wissel af met achteruit lopen en naast de hond lopen. 

 Een goed ritme daarin zal zeker het leer proces ondersteunen. 

 Deze oefening moet goed gekend alvorens men de oefening gaat inzetten bij moeilijke situaties.  

 Voor sommige honden geldt dat ze graag voortdurend een reset nodig hebben, maw , ze willen 

even rust door hun hoofd weg te draaien , bij deze honden leg je bij 3 het voer op de grond 

naast je , je hond mag het opeten en je wacht tot hij terug reoriënteert naar jou, maw terug kijkt 

naar je zonder dat je daar om vraagt. Terug kijken is als  het ware het signaal dat hij weer verder 

kan. Geef de hond die tijd, het is niet voor niks dat hij moet resetten, dat hij dat nodig heeft. 

Denk eraan dat je communiceert met je hond. 

Deze oefening staat met stip op nr 1 voor mensen die met hun hond langs moeilijke situaties moeten 

lopen, hou de hond echter niet voor de gek en voer altijd bij 3. 

 

Happy traintime. 
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