Controle Unleashed games , advies en
begeleiding bij probleem gedragingen.
Mat training. Deel 1.
Mat training is noodzakelijk voor de hond om een home te
hebben waar hij altijd naar toe kan gaan om te relaxen,
zowel thuis als hij gestrest is als op een vreemde locatie
waar je je hond mee naar toe neemt. We leren de mat
zodanig aan dat het een geweldige plaats is om te willen
zijn. De waarde van de mat verhogen we enorm.
Ik kies altijd een mat voor de hond die mee neembaar is, vooral voor de hond een fijne mat is om op te
liggen of zijn.
Zolang de mat nog geen grote waarde heeft ruim ik hem altijd op na de training.
Hoe leer ik de mat aan.








Ik heb heerlijk beloonvoer voor de hond en een mat in mijn handen. Roep de hond bij me indien
hij er nog niet is.
Leg de mat zichtbaar voor de hond op de grond en bijna elke hond gaat uit nieuwsgierigheid
naar de mat, indien je hond dit doet geef je hem onmiddellijk een voertje op de mat. Je mag
goed zo zeggen maar je geeft geen opdracht tot naar de mat gaan, zeg dus niks. Als je hond van
de mat af gaat doe je en zeg je niks, laat de hond zelf uitvinden dat hij naar de mat moet gaan,
of beter gezegd mag gaan. Je hond gaat leren, als ik op de mat ga levert me dat iets op.
Je doet dus echt niks, dit is in de eerste fase altijd afwachten en soms moet je geduldig zijn,
maar het is veel beter als de hond dit zelf ontdekt.
Voer telkens als de hond op de mat gaat en indien de hond er langer op blijft kun je bv het
up&down spel gaan spelen op de mat. Maak er een goede beloon sessie van.
Als je klaar bent ruim je de mat altijd op.
De mat training kun je makkelijk ,s avonds doen naast waar je zit. Hoe verslaafder aan de mat
hoe meer we de mat later kunnen inzetten.
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