
Controle  Unleashed, advies voor thuis en/of op 

locatie, verschillende games combi’s. Voor het 

doel waar je het voor nodig hebt. Default 

gedraging inzetten als startbutton voor een 

volgend gedrag. 
 

 

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. 

 

Het bovenstaande is de basis info maar als je hond dus een default gedraging heeft en jij die herkent en 

leert zien dus dan kun je die benoemen gaan en gebruiken als startbutton. En wat bedoel ik hiermee? 

Als je hond een default gedrag heeft dan geeft dat aan dat hij dat als eerste uit de la trekt als hij het 



nodig heeft of nodig vind. Als dit gedrag plaats vind kun jij van daaruit verder werken, en is de hond dus 

bereikbaar. Om hier iets duidelijker in te zijn geef ik een voorbeeld met de mat en een voorbeeld op 

straat bv tijdens wandelen oid.  

Voor de meeste honden van mij is de mat zeker een default als de mat er is.  Zodra ik buiten de mat 

klaar leg rennen een paar honden er meteen naar toe zonder iets te vragen. Meestal krijg ik de mat niet 

eens uitgespreid. Als ik reis in de trein en ik leg de mat neer gaat de hond meteen op de mat liggen. 

Zonder te vragen en zonder de hond steeds te moeten belonen. De mat op zichzelf is belonend. 

Waarom zou je hond in je tuin op de mat moeten kun je je afvragen. Een teefje van mijn jaagt op vliegen 

en dit doet ze in een hoog tempo. Warm weer doet er niet toe dan , ze zit in die jaag modes en gaat 

door, je kunt je voorstellen dat dit heel slecht is voor haar. Zoals nu , terwijl ik zit te typen, het is 

bloedheet buiten en dus loopt ze zichzelf buiten zinnen. Maar omdat dit een innerlijke drive is, die niet 

goed is maar dat is er nu eenmaal, wil ze dat graag. Ze haalt er iets uit. Nu ik laat haar op de mat liggen 

en zo nu en dan geef ik haar een break zodat ze heel even mag en tijdens die break vraag ik haar , waar 

is de mat. Dit is een default gedrag dus ze gaat naar die mat. Ik beloon haar even indien nodig en laat 

haar weer heerlijk liggen op de mat. Ik zal haar niet veel laten rond rennen achter die vliegen want ik wil 

dat gedrag uitdoven maar, doordat ze krijgt wat zei graag wil , wordt die mat nog krachtiger. En ik ga 

soms vanaf die mat een rondje tuin met haar doen ipv vliegen jacht. 

Een ander voorbeeld. Een reu van me blaft en rent heen en weer langs een hekwerk naar de 

buurhondjes die hij hoort. Dat wil ik niet. Is gedrag waar ik niet van houd. Ik leg de mat buiten indien we 

allemaal buiten zijn en laat hem op de mat zijn. Waar is de mat vraag ik. Hij behoudt de plaats maar 

soms geef ik hem vrij om naar die buurhondjes te blaffen en of langs de afzetting rennen. De mat wordt 

nog krachtiger omdat hij krijgt wat hij graag wil doen. De mat is zeker een default gedrag. 

Een teefje van me heeft als default gedraging tussen mijn benen staan met haar voorpoten op mijn 

voeten. Dit deed ze in haar pup tijd en beloonde ik en benoemde ik. Als ik op straat loop en ze zit een 

klein wit hondje waar ze geen goede ervaring mee heeft en dit is niet de schuld van het witte hondje , 

dan wil ze daar wel eens een robbetje mee stoeien. Wat ik niet wil en de eigenaar niet wilt. Between is 

een default dus die vraag ik of biedt ze aan en vandaar uit kan ik bv relax op cue vragen of up&down 

gaan doen. De default maakt dat ze bereikbaar is. 

Een ander teefje van me. Plaatste als pup altijd haar heup tegen mijn been. Ik ging dat heel snel 

belonen. En nu hipt ze overal. Ik sta stil en ze plaatst haar heup onmiddellijk tegen mijn been. Ze is 6 jaar 

nu en doet dat nog steeds. Haar hippen is een startbutton naar een volgend gevraagd gedrag of verder 

kunnen lopen.  

Dus werk aan je belangrijke default die voor elke hond anders is. maar wel heel leuk om te herkennen 

en te trainen. 

Veel plezier en succes.  

Karin. 

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


