Controle Unleashed games , voor structuur,
regelmaat en vertrouwen.
Chair game,
Voor honden die moeite hebben met een groep in te gaan,
bv op wedstrijden, of in een cursus groep.
Een stoel en voer en je hond. Meer is niet nodig.
Omdat je op wedstrijden vaak je eigen stoel bij je hebt is
dat de meest logische stoel die je neemt en anders voldoet
iets anders ook wel.










Je plaatst de stoel oid aan de kant waar de hond zich happy voelt.
Je gaat waarde hechten aan de stoel door 1 voor 1 een voertje erop te leggen wat de hond mag
opeten, voer echt een 6 tal voertjes en stop dan, de hond zal naar je kijken, reoriënteren dus en
dat is het signaal voor jou dat je een paar passen richting het veldje kunt lopen, ga niet te ver en
kies een plek waar geen concentratie van honden is, bouw dat langzaam op. Daar op die plek leg
je een voertje op de grond voor de hond en je wacht totdat hij terug reoriënteert naar jou en
dan mag je terug bij de stoel.
Bij de stoel leg je 1 voertje in de stoel en weer wacht je daarna tot de hond reoriënteert en dan
pas loop je de groep in. Kies de plek tot waar je loopt zorgvuldig. Daar weer voer op de grond
en weer reoriënteren alvorens terug gaan.
Hou een goed ritme aan en werk gestaag door tot je complete relaxed en kunnen werken met je
ziet.
Ga altijd terug naar de stoel, dat is de reset, dat heeft de hond nodig. Soms blijft een hond even
kijken naar de omgeving , dan is de hond er dus niet klaar voor om terug te gaan, blijf geduldig.
Mocht de hond fixeren gaan dan was de stap veel te groot en haal je hond eruit en ga je de
andere richting uit werken. Maar ideaal gezien mag dit niet gebeuren.
Een stop inlassen en even helemaal weg of in de bench mag altijd zodat er nog een sessie
gestart kan worden.

Happy train time.
Karin.
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