
Controle  Unleashed, advies voor thuis en/of op 

locatie, verschillende games combi’s. Voor het 

doel waar je het voor nodig hebt. 
 

 

Reoriënteer. 

We leren de hond om te reoriënteren naar de geleider 

zodat de hond een keus kan maken als jij stil staat om voor 

jou te kiezen zodat de hond de omgeving,  indien te stressvol  voor hem kan loslaten.  

Hoe start je met je training, en we gaan hier uit van een hond die niet trekt aan de lijn. Dus is dat 

überhaupt al een probleem dan werk daar eerst aan  of neem een langere lijn ( 3 mtr) en ga met deze 

oefening aan de slag. Je start  in een omgeving waar geen stress of teveel prikkels zijn. 

 Zorg voor heel lekker voer. Een hond leert niet als het voer niet lekker is, en je hond bepaalt 

welk voer hij/zij lekker vind. Zorg voor voldoende voer en een hond die eten wil. Op een volle 

maag trainen geeft niet het gewenste resultaat. 

 De lijn aan tuigje of halsband bevestigen.  

 Sta in neutrale houding en zodra de hond naar je kijkt, oftewel gewoon aandacht voor je heeft 

ga je een stapje naar achteren en lokt met je vrije hand waar geen lijn in  wordt vastgehouden je 

hond in een zit voor, met een voertje in je hand en beloon de hond.  Die zit voor hoeft niet recht 

en dichtbij en perfect te zijn, gewoon zit voor zodat de rug van de hond wijst naar de omgeving 

achter zich. 

 Geef je hond vrij uit die positie, dus ik noem dat dan Oke, of “we gaan weer verder” .  

 Je beweegt weer 1 a 2 stappen  voorwaarts en stopt, doet een stap achteruit en hond weer 

lokken in de zit voor en belonen als de hond zit. 

 Als je die stap achterwaarts doet sta je daarna zelf stil met je voeten naast elkaar, dus echt 

gewoon zoals je staat en niet zoals je loopt.  En na de beloning zeg je weer , oke of “we gaan 

weer verder”. 

 Na een aantal sessie ga je eens testen of de hond het begrijpt en je loopt een paar passen 

voorwaarts en dan stop je opeens zonder een pas achterwaarts te doen, kijk dan of je hond uit 

zichzelf draait in de zit voor. Als je hond dit dan doet dan snapt je hond het , als je hond het niet 

doet dan zul je die pas naar achteren en hulp nog moeten bieden.  

 Per trainsessie mag je dit minstens 15 x achterelkaar doen. Bij een hond die veel stress ervaart 

uit de omgeving is dit zeker een belangrijke oefening en raad ik het aan om minstens 3 sessies 

per dag te doen.   

 Indien je hond fysiek last heeft van steeds te gaan zitten, een oudere hond of een hond met een 

blessure dan mag je hond ook staan of in een ander geval liggen. Het reoriënteren is van belang 

en ik kies een zit boven staan omdat je hond dan bewuster bezig is met jou en aandacht naar jou 

ipv de omgeving. 



 Zodra je hond deze oefening zonder hulp in stress vrije omgeving beheerst ga je naar buiten , bv 

eerst in je tuin. Oefen het daar dan weer meerdere sessies alvorens naar openbaar terrein te 

gaan. Heb je geen tuin dan kies er bv voor om een plek of tijdstip te zoeken waar je weinig 

prikkels tegen komt.  

 Als het goed getraind is en je gaat wandelen, ga je dan erop oefenen dat je zeer geregeld de 

hond laat reoriënteren zonder dat er prikkels in zijn buurt zijn.  

 Later hou je aan dan voor elke keer dat je reoriënteert met een stress situatie of prikkel die je 

hond niet aan kan staat minstens 2 reoriënteren tegenover zonder prikkel.  

 Als je hond dit als default skill ontwikkelt dan heb je het goed getraind en kunnen jullie samen 

veel stress situaties de baas. 

 

Heel veel train plezier.  

Karin. 

 

Deze uitgave is voor persoonlijk gebruik en derhalve niet verspreid worden.     

 

 

 

 

 

 


