
Controle Unleashed games , advies en 

begeleiding bij probleem gedragingen. 
 

Mat training. Deel 2. 

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 en de hond nog niet heeft geleerd op het vrij woord te wachten 

ruim ik de mat  altijd op na de training. 

Hoe leer ik de hond dat hij erop moet blijven. 

 Fase 1 heeft de hond geleerd, en dat is dat als de mat er ligt het wat oplevert als hij erop gaat. 

 In fase 2 gaan we werken aan langer erop blijven en zodra de hond naar de mat gaat bevestigen 

we dat met een click of een woord en gaan langer voeren op de mat en ik kies ervoor dat ik 

graag heb dat mijn honden gaan liggen en dus voer ik laag en op de mat dus. Als ik laag voer 

neigt de hond te gaan liggen en dat is wat ik wil, relax liggen, voorkeur op een zij maar het is 

geen issue, neem daar de tijd voor. 

 Zodra de hond ligt of zit, want als je hond echt liever zit dan kies je daarvoor voer je een aantal 

voertjes achter elkaar en vervolgens geef je het vrijwoord, voor mij is dat OKE..zodra ik oke geef 

wacht ik heel rustig af, de hond gaat zich bedenken wat je van hem wilt en zodra hij eraf komt, 

ook hier help de hond niet, zodra hij eraf komt beloon je dat meteen, tenslotte doet hij wat je 

wilt. Je geeft een voertjes dus en wacht weer , kijk of je hond weer terug gaat naar de mat. 

 Zodra hij terug gaat,  gaat hetzelfde in dan punt 2 hier. En weer je vrij woord. Herhaal dit een 

paar keer. 

 Als je na een paar keer kunt voorspellen dat de hond na je vrijwoord meteen de mat terug op 

gaat ga je het benoemen, go mat, of plaats , wat je wilt. 

 Met de tijd ga je iets afstand nemen van de mat zodra de hond erop ligt of zit en geef je 

vrijwoord als je op die afstand bent en dan ga je vragen aan de hond, waar is de mat? 

 Dit zodat de hond zijn mat/plaats leert te zoeken en herkennen , dit geeft de hond rust en 

zekerheid, denk zelf hierbij aan een grote luchthaven of groot treinstation, als je precies weet 

waar je naar toe moet loop je zelfverzekerder dan dat je helemaal niet weet waar naar toe te 

lopen. 



 Bij mat games om rust en structuur aan te brengen in drukke honden omgevingen, gebruik ik 2 

matten die ik afhankelijk van de grote van de hond 4 passen uit elkaar leg zodat ik in nood 1,2,3 

game er tussen kan doen. 

 Ik vraag daarbij aan de hond waar is de mat en zodra hij die vind en er naar toe start het game.  

 De hond ligt op mat 1 en ik beloon ik wijs de 2 de mat aan en zeg go mat en daar belonen voor 

de juiste positie en weer terug naar de eerste mat. Indien de niet kan of wil gaan liggen , 

meestal vanwege de onzekerheid dan hoeft dat niet, zodra je goed in het ritme zit lukt het 

meestal wel om te gaan liggen en indien het toch heel moeilijk is dan moet de matten misschien 

een stukje verder weg dan de drukte waar de hond niet in kan ontspannen. 

 

 

Happy traintime. 

 

Karin  

 

 

 

 

 

 

Deze lesstof is voor eigen gebruik en derhalve niet voor andere gebruikers. 


