Controle Unleashed, advies voor thuis en/of op
locatie, verschillende games combinaties. Voor
het doel waar je het voor nodig hebt.
Two target game, te combineren met heb je het
gezien.

Two target game is ritmisch game waarin de hond en
jij in een flow komen en zo beide stress kunnen laten afvloeien en de hond verleidingen die hij/zij als
niet fijn ervaart kan laten passeren door in de flow te zijn en ernaar te mogen kijken indien gewenst.
Ook is dit game makkelijk toepasbaar op straat zonder dat je targets bij je hebt. Maar eerst gaan we
het aanleren in een veilige thuis omgeving.
Neem 2 targets. Ronde schijven, of vierkantjes uit een yoga mat geknipt.( bij de action te koop. )
Leg de target 4 passen uitelkaar. En waarom 4 passen. Zodat in een hele moeilijke situatie of met
opbouwen/aanleren de 1/2/3 er tussen in kunt toepassen. Leg een voertje op het target met hulp
van jou dat je hond het mag pakken, dit bij alleen het eerste voertje. Zodra je hond omhoog terug
kijkt naar jou is dit het signaal dat je mag gaan bewegen en je maakt 3 stappen en bij het volgende
target leg je een voertje op het target zodat de hond dit ziet. Zodra de hond na het opeten ervan
terug reoriënteert ga je naar je eerste target , enz.enz. ga in een ritmische flow en als je hond tijdens
het game naar een verleiding kijkt, sta je stil en vraag je, heb je het gezien? Terug reoriënteren naar
jou en starten naar je target. Dus het naar jou reoriënteren is jou startbutton tot mogen bewegen.
Dit game kun je gerust volhouden tot je hond geheel in een flow zit en je ziet dat hij het zorgeloos
doet. Je haalt hem eruit door verder te gaan met 1/2/3 weg vd targets of all done cue.
Als ik straat ben en dit game wil doen omdat er veel om me heen gebeurd wat mijn hond niet fijn
vind dan vind ik altijd wel een target in moeder natuur.. een bijzondere graspol. Of juist een kale
plek in het gras. Een rare stoeptegel.. een stoeprand. Een oprit grens van een tuin etc. Dat de twee
targets dan geen 4 pas uitelkaar ligt is niet zo een drama want ik het het goed geoefend dus de hond
trekt het laadje wel open.
Have fun. Karin
Deze uitgave is voor eigen gebruik.

