
ELEMENTAITE BASIS OEFENINGEN    

“belangrijke hulpmiddelen” 
 

In mijn vrienden en kennissenkring hebben enkele onlangs een pup (erbij) gekregen. Voor de 

meeste is het niet hun eerste hond. Toch begint op zo’n moment alles weer opnieuw. Men is het 

niveau van de oude hond gewend. Als men “zit” of “af” zei deed de hond dat gewoon. Echter de 

pup kent nog niets. Hij moet alles leren, men begint weer van voor af aan, een hele nieuwe 

uitdaging….. 

Ongeacht het doel wat men met de hond voor ogen heeft, de basistraining is en blijft daarbij 

vreselijk belangrijk. Is de basistraining goed en zorgvuldig opgebouwd kan men daar altijd weer 

op terug vallen als er zich problemen voordoen in de vervolgtraining. Bij deze basistraining 

kunnen enkele hulpmiddelen er handig zijn. 

 

De slipketting of het jachtlijntje. 
Momenteel zijn er veel nieuwe methodes, echter nog heel veel mensen hebben een slipketting (foto 1) 

of een jachtlijntje (foto 2). Vandaar dat ik dit middel als eerste wil behandelen. De werking is in 

principe van beide gelijk. Echter niet iedereen is op de hoogte van de juiste toepassing ervan en doet 

de lijn willekeurig om en laat de hond zowel links als rechts lopen waardoor de kans fifty fifty is dat 

de lijn goed om zit. 

 

                             
     Foto 1  De slipketting                                    Foto 2    Het jachtlijntje 

 

Belangrijk bij gebruik van het jachtlijntje is dat men de hond altijd aan dezelfde kant heeft. Meestal is 

dit aan de linkerkant. De belangrijkste reden hiervoor is de werking van de jachtlijn.  

Ervan uitgaand dat de hond links is. We hebben het handvat van de lijn in onze rechterhand, de lijn 

gaat voor ons langs, vervolgens over de nek van de hond en gaat onder de nek van de hond weer terug. 

(foto 3) Dit is de enige juiste wijze als de hond aan de linkerkant is. 

Stel men laat de hond links naast ons meelopen en de hond trekt aan de lijn. Als men dit gedrag wil 

corrigeren kan men een korte stevige ruk aan de lijn geven. Geef voorafgaand altijd eerst het 

stemcommando, helpt dit niet dan meteen daarna de lijncorrectie. Op die manier leert de hond wanneer 

hij het commando niet opvolgt hij zal worden gecorrigeerd. Na verloop van tijd zal enkel het 

stemcommando voldoende zijn. Daarom is de juiste volgorde belangrijk, zal men het andersom doen 

dus eerst een lijncorrectie en dan pas het stemcommando heeft men niets meer om de hond bij het los 

volgen te corrigeren als deze niet reageert op het stemcommando.  

De lijncorrectie geeft men door de lijn even iets naar voor te bewegen waardoor de spanning van de 

lijn is, de lijn hangt dan iets slap. Meteen daarop een korte ruk achterwaarts.  



Na een correctie moet gedragsverandering optreden, gebeurd dat niet is de correctie niet goed geweest. 

Door de korte krachtige ruk zal de lijn aanspannen en op de plek waar het uiteinde middels een 

metalen ring om de lijn vast zit a.h.w. een beet in de nek nabootsen. Als de hond hierop reageert door 

netjes naast ons te komen lopen zal meteen de spanning van de lijn afgaan en zal deze weer los om de 

nek van de hond komen. Zal de hond zonder dat men iets verandert nu aan de rechterkant gaan lopen 

en men doet hetzelfde, zal de lijn bij een korte stevige ruk wel aantrekken, maar bij goed gedrag niet 

meer losser gaan zitten. Dus blijft de lijn de hond constant corrigeren, ook als de hond gewenst gedrag 

vertoont. De kracht van dit soort sliplijnen is dat men, mits goed gebruikt, ongewenst gedrag kan 

corrigeren tot gewenst gedrag door een natuurlijke nabootsing middels een beet in de nek. En dat is 

taal die een hond verstaat. Kortom, kiest men voor een jachtlijntje is het belangrijk de hond altijd aan 

dezelfde kant te hebben en ervoor te zorgen dat de lijn goed omzit. 

Consequentie is in de training van de hond een belangrijk sleutelwoord. 

 

 
Foto 3.  De juiste wijze als de hond links is 

 

De stem en wat voor commando’s. 
Een ander belangrijk hulpmiddel is onze stem. Middels onze stem kunnen wij signalen overbrengen 

waarbij de hond kan horen in welke stemming wij zijn. Zal men “brave hond” heel boos uit spreken, 

zal de hond wat terughoudend zijn. Spreekt men het vrolijk en vriendelijk uit zal de hond opgewekt en 

blij zijn. Met onze stem geven wij de diverse commando’s. 

 Kies voor een commando wat men kort en duidelijk kan uitspreken. Gebruik duidelijke verschillen in 

de commando’s. Zo kan “zit” en “lig” door de i-klank te veel op elkaar lijken wat verwarrend kan zijn 

voor een hond. Men kan dan i.p.v. “lig” het woord “af” gebruiken.  

Daar ik meerdere honden thuis heb geef ik bij veel commando’s eerst de naam van de hond en daarna 

pas het commando. Op die manier leert de hond dat het commando wat ik geef voor hem bedoelt is.  

Als men een nieuwe oefening wil leren kan men bij het uitvoeren ervan de hond helpen en 

tegelijkertijd het bijbehorende commando enkele malen herhalen Daardoor zal de hond de link gaan 

leggen dat bij dat commando die bepaalde uitvoering hoort. Wanneer men er zeker van is dat de hond 

het commando eenmaal begrijpt is het belangrijk het commando niet onnodig te herhalen. Dit doet 

men vaak onbewust. Als een automatisme herhaald men een commando als de hond het niet direct 

doet. Vaak ziet men hondenbezitter vele malen een commando geven. De hond heeft het eerste 

commando drommelsgoed gehoord maar bepaald zelf wanneer hij het nodig vindt om het op te volgen. 

Door meerdere commando’s te geven en de hond te laten bepalen wanneer hij het tijd vindt om te 

gehoorzamen ondermijnd men zijn eigen leiderspositie. Wanneer ik overtuigd ben dat de hond een 



commando snapt geef ik slechts 1 keer het commando, weigert de hond het op te volgen, geef ik geen 

tweede commando maar help ik hem om het uit te voeren. Vooral een jonge hond die snel afgeleid is, 

zal in het begin nog veel hulp nodig hebben. 

Het geven van meerdere commando’s kan men heel mooi waarnemen bij de dirigeerproef. Er zijn niet 

veel honden die op het eerst stopfluitsignaal direct gaan zitten. Men hoort veel voorjagers een tweede, 

derde of zelfs vierde fluitsignaal geven. Sommige honden luisteren ook daar niet naar en pas als de 

voorjager kwaad “zit” schreeuwt weet de hond dat het nu echt menens is. Dit is een pure trainingsfout! 

Men stond toe dat de hond dwars door het eerste fluitsignaal liep waardoor het voor de hond gewoonte 

werd. Tot slot hoort de hond aan de stem dat het nu menens is, hij weet “luister ik nu niet komt de baas 

naar mij toe en krijg ik er van langs”. 

 

Commando geven op het juiste moment. 
Veel mensen geven op het verkeerde moment een commando.Wees zorgvuldig met je commando’s. 

Geef een commando wanneer men redelijk zeker dat de hond het op zal volgen. 

VOORBEELD: Stel men komt met de pup/hond op het uitlaatveldje waar allemaal andere honden 

spelen. Wanneer men de hond los doet en vrij geeft zal deze vrijwel zeker direct naar de andere 

honden gaan om mee te spelen. Vaak hebben honden een favoriet waar ze het liefst mee dollen. Als 

men op dat moment de hond terug roept is de kans nihil dat de hond dan komt. Men geeft een 

commando, waarvan men eigenlijk vooraf al weet dat de hond het niet op zal volgen. Echter laat men 

de hond een poosje lekker uitdollen en men loopt vervolgens richting de spelende honden, haalt een 

papieren zakje met brokjes uit de zak, zal de hond aandacht voor ons (ritselende zakje) hebben. Als 

men dan de hond roept zal de kans dat hij komt vele malen groter zijn dan in de eerste situatie. Als de 

hond komt geef hem dan een brokje en laat hem daarna weer lekker verder spelen. Op die manier zal 1 

commando voldoende zijn en ondermijnd men het eigen gezag niet. Wees daarom zorgvuldig met het 

geven van commando’s. 

 

Tennisballetjes en iets lekkers. 
Tennisballetjes kan men gebruiken in de training waarbij men de hond spelenderwijs oefeningen 

aanleert zonder dat de hond in de gaten heeft dat hij iets leert. Zorg dat men meerdere tennisballetjes 

heeft.  

Men kan onder dwang een hond iets leren, maar de kans dat de hond het leuk vindt is dan erg klein. 

Daarom kan men beter proberen een methode te bedenken waarbij de hond de oefening doet omdat hij 

het zelf graag wil en het leuk vind. Belangrijk hierin is fantasierijk trainen en proberen te voorkomen 

dat iets fout gaat. Met andere woorden vooraf bedenken wat er mis zou kunnen gaan en daar rekening 

mee houden. 

Een beloning in de vorm van iets lekkers werkt bij veel honden heel goed. Men kan een brokje, een 

stukje worst of kaas nemen. Zorg er in elk geval voor dat het iets is wat de hond lekker vindt en bereid 

is er iets voor te doen. Neem de stukjes niet te groot, zelf gebruik ik brokjes die de hond in een hap 

weg kan werken. 

 

Methodes. 
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, echter hoe meer methodes ik ken, des te groter is mijn 

trukendoos als ik problemen tegen kom in de training. 

Elementaire oefeningen vormen de basis van elke hondentraining. Als deze goed wordt aangeleerd kan 

men daar altijd weer op terug vallen bij problemen. Ook bij deze basisoefeningen vind ik het 

belangrijk ze onder allerlei omstandigheden aan te leren en te laten uitvoeren. 

Echter men is snel geneigd dit enigszins te verwaarlozen om maar zo gauw mogelijk met het “echte” 

werk te kunnen beginnen. Men vindt het apporteren, waterwerk, verloren zoeken enz veel belangrijker, 

maar ook hier ligt de elementaire gehoorzaamheid aan ten grondslag, als die er goed in zit heeft men 

een hele grote stap in de juiste richting gezet om vanuit verder te werken. 

 

Heeft men belangstelling in een vervolgreeks met elementaire basisoefeningen als volgen, zitten, 

komen, afliggen ed. laat dit dan weten bij de redactie. 


