
Controle  Unleashed, advies voor thuis en/of op 

locatie, verschillende games combi’s. Voor het 

doel waar je het voor nodig hebt. 
 

 

Default houding.  

Wat is een default houding of default gedrag. 

Default gedrag is een standaard gedrag dat de hond zelf verkiest boven andere gedragingen. Vaak is een 

default houding onbewust vaak beloond waardoor de hond het als default kiest maar hoe dan ook is het 

heel fijn als jij de default houding of gedrag van je hond herkent zodat je die verder kunt uitwerken of 

gebruiken.  

Ga op je hond letten en kijken in welke omstandigheden je hond welk gedrag laat zien, ik heb het niet 

over negatief gedrag in de zin van uitvallen naar honden. Maar wellicht gaat je hond eerst zitten als 

hij/zij een andere hond ziet. Of kijkt je hond naar jou om je te vertellen , ik zie een hond daar, zie jij hem 

ook? 

Heel vaak laten onze honden ons weten dat er iets is alleen wij zien het niet. 

En dat is waar ik je op wil wijzen in deze les.  

Voorbeeld. Je wandelt op straat en je komt een persoon tegen met een hond. Deze hond blaft tegen 

voorbijgaande honden en jou hond en jij zien die hond. Jou hond beantwoord de andere hond ook met 

terug blaffen/trekken aan de lijn etc. weg je reorienteer  oefening die kun je dan wel vergeten. 

Maar je hond ruikt die hond al veel eerder dan jij hem ziet, dus je hond heeft je waarschijnlijk al 

gewaarschuwd dan die eraan komt.  En dat is dan een default houding en als je dat gaat belonen gaat je 

hond meer van die signalen aan je geven en kun je gedrag veel makkelijker ombuigen naar goed gedrag. 

Stel je weet dat je hond naar je kijkt alvorens die andere hond er is. dan kun je op dat moment een 

oefening inzetten. Of je kunt omdraaien, of een zijstraatje in. Je kunt dan handelen en als je die default 

houding /gedrag gaat belonen dan leer je te communiceren met je hond en inspringen op de behoefte 

van de hond. 

Als je dit spelletje goed beheerst en je eigen maakt dan ga je veel in je hond zien en is nog leuk ook. 

Veel plezier en succes.  

Karin. 

Deze uitgave is voor eigen gebruik en verspreiding ervan is niet toegestaan zonder toestemming. 


