
Controle  Unleashed, advies voor thuis en/of op 

locatie, verschillende games combinaties. Voor 

het doel waar je het voor nodig hebt. 
 

 

Go sniff on cue. Oftewel ga maar snuffelen.  

Snuffelen is voor veel een default gedrag wat hun ook 

rustig maakt en zichzelf reset. Hoe cool is het als we de 

hond dit goed op cue kunnen leren. Omdat het namelijk al een eigen gedraging is kan het heel 

krachtig zijn, het aangeleerde cue.  

Ideaal gezien train je dit op het gras. Liever nog hoger gras dan mooi glad gemaaid. Maar het kan 

overal getraind.  

Laat de hond op de mat zijn als je met deze oefening thuis begint. Voer desnoods de hond op de 

mat en leg met een licht bewegende horizontale hand wat voertjes in het gras. Je hond heeft je iets 

zien doen , mogelijkerwijs die bewegende hand. Wat later een nonverbaal cue kan worden. Geef je 

hond een release cue in de vorm van ga maar snuffelen. Of go sniff. Je hond heeft je iets zien doen 

dus gaat op die plek snuffelen want hij ziet immers niks. Echter hij wordt meteen beloond voor zijn 

snuffelen want er ligt voer. Bevestig dat snuffelen meteen met een yes. Of clicker of goed zo. Breng 

je hond terug naar de mat als hij klaar lijkt. En herhaal dit maar op een ander plekje. Probeer goed te 

zien of je hond alle voertjes gevonden heeft en benoem dan het einde ervan. Voor mij is dat all 

done. Als ik het echter eerder wil stoppen dan ga ik met een voertje naar de neus van de hond en 

zeg all done en haal de neus zo omhoog. Dit leer ik zo aan omdat als ik de hond op straat het go sniff 

cue geef en er komt bv een andere hond dichtbij dan wil ik het ook kunnen opheffen. Als ik het thuis 

geoefend heb ga ik de straat op ermee en ga ik het daar oefenen. Ik wandel met de hond en vlak 

voor ik wil oefenen gooi ik wat voertjes in de berm of hoge gras , ik draai me om wijs de hond de 

plek met die horizontaal bewegende hand en zeg go sniff.. de hond vind voertjes dus wordt 

wederom beloond ervoor. Na een aantal sessies als je denkt dat je hond het snapt, geef je de hond 

eens een go sniff cue en je hebt geen voer gestrooid. Tenslotte ruiken ze altijd wel iets, ze lezen de 

krant buiten. Je hond snuffelt en je beloond dat met goed zo…laat horen dat je er blij mee bent en 

desnoods click je met een clicker of een yes en geeft de hond een voertje uit de hand. Na een korte 

snuffel sessie , all done. Voertje geven en klaar. Nu snuffelt je hond natuurlijk vaker op een 

wandeling maar hou je aan de regels. Ze beloond alleen als jij go sniff heb gezegd.  Het gaat om het 

cue aanleren. Snuffelen is een default gedrag bij vele. Mijn honden, groenendaelers snuffelen heel 

weinig. Mijn teefje snuffelt op 30 km wandelen , 3x  en dat is als haar zus heeft geplast en ze erover 

wil gaan. Echter sommige rassen snuffelen heel veel. En juist die honden alleen belonen als ze het 

op cue doen. Je cue moet krachtig kunnen worden.  

Have fun. Karin  

Deze uitgave is voor eigen gebruik.  



 

 

 

 

 

 


