	
  

Club GG-C
Relatie Baas-Hond

De relatie tussen baas en hond is duidelijk en
goed

Gedrag hond t.o.v. andere honden

De hond valt niet uit naar andere honden

Belonen
Handling
Stem gebruik
Spelen
Aandachtsoefening
Wandelen met aandacht I
Wandelen met aandacht II

Volgen

Zit tijdens volgen
Hierkomen

Zit

Af
Staan
Staan
Betasten
Hand geven

	
  

De baas beloont de hond vaak genoeg en op de
juiste momenten
De baas maakt op de juiste manier gebruik van
de hulpmiddelen (riem etc.)
De baas varieert zijn stem genoeg en op de juiste
momenten
Baas en hond spelen een los-vast spel, waarbij de
hond de commando's in 1 keer uitvoert
De hond heeft gedurende 30 seconden aandacht
voor de baas, zodra de baas daarom vraagt.
Hierbij mag alleen de stem gebruikt worden
De hond heeft aandacht voor de baas tijdens een
wandeling om de wachtende groep heen, afstand
2 meter
De hond heeft aandacht voor de baas, gedurende
een kort parcours, zowel aan de rechter- als aan
de linkerkant
De hond legt samen met een baas een kort
parcours af, waarin pionnen ne bollen liggen.
Daarbij worden wendingen, keertwendingen en
tempowisselingen gemaakt
De hond gaat vlot en in 1 commando zitten,
terwijl de baas zachtjes doorloopt
De hond komt in een rechte lijn enthousiast naar
de baas toegerend over een afstand van ca 30
meter en gaat vervolgens recht voor de baas
zitten
De hond gaat in 1 commando zitten en blijft
gedurende 1 minuut zitten, terwijl de baas op 5
meter afstand staat
De hond gaat in 1 commando liggen, terwijl de
baas rechtop blijft staan en blijft gedurende 1
minuut liggen, terwijl de baas op 10 meter
afstand staat
De baas laat de hond in 1 commando staan,
vanuit zit naast de baas
De hond blijft gedurende 1- seconden staan,
terwijl de baas schuin voor de hond staat
De trainer betast de hond, terwijl deze naast de
baas staat. De hond blijft, eventueel met hulp,
staan
De hond zit naast de baas en blijft zitten, terwijl
iemand de baas een hand geeft

	
  
Naast of Voet
Gebit
Vooruit sturen

	
  

	
  

De baas laat de hond links naast hem zitten.
Gedurende de uitvoering heeft de hond aandacht
voor de baas
De baas laat het hele gebit van de hond zien,
zonder dat de hond protesteert
M.b.v. het vooruitstuurbakje wordt de hond over
30 meter vooruit gestuurd, draait zich om en
blijft bij het bakje wachten op de baas

Vak sturen

De baas stuurt de hond naar het vak met target.
De hond blijft bij het target wachten op de baas
en staat hierbij richting de baas

Apporteren

De baas gooit het apporteervoorwerp weg en de
hond haalt het op commando op en brengt het
bij de baas, zonder te kauwen.

Paaloefening

De hond wordt op de juiste wijze aan een paal
gebonden en de baas gaat uit het zicht van de
hond. De hond blijft rustig

Socialisatie oefeningen

Naar behoefte en verhouding

