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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 De baas beloont de hond vaak genoeg en op de juiste 
momenten 

Handling De baas maakt op de juiste manier gebruik van de 
hulpmiddelen (riem etc.) 

Stem gebruik De baas varieert zijn stem genoeg en op de juiste 
momenten 

Spelen Baas en hond spelen een los-vast spel, waarbij de hond 
de commando's in 1 keer uitvoert 

Aandacht 
De hond heeft gedurende 30 seconden aandacht voor de 
baas, zodra de baas daarom vraagt. Hierbij mogen 
hulpmiddelen gebruikt worden 

Wandelen met aandacht 
De hond heeft aandacht voor de baas tijdens een 
wandeling met bochten en afleiding van andere honden 
en mensen, zowel aan de linker- als aan de rechterkant 

Volgen De hond volgt gedurende een kort parcours aan de 
linkerkant van de baas 

Hierkomen De hond komt in een rechte lijn over 20 meter door een 
groep honden enthousiast naar de baas 

Voorzitten 
De hond gaat, na het hierkomen, recht voor de baas 
zitten. Hierbij mogen hulpmiddelen (brok, speeltje, 
handen) gebruikt worden 

Zit De hond gaat in 1 commando zitten en blijft gedurende 
30 sec. zitten, terwijl de baas tegenover de hond staat 

Af De hond gaat in 1 commando liggen en blijft gedurende 
30 sec. liggen, terwijl de baas tegenover de hond staat 

Staan De hond gaat in 1 commando staan, vanuit zit naast de 
baas 

Hand geven De hond zit naast de baas en blijft zitten, terwijl iemand 
de baas een hand geeft 

Naast of Voet De hond gaat in 1 commando aan de linkervoet van de 
baas zitten en heeft daarbij aandacht voor de baas 

Gebit De baas laat het hele gebit van de hond zien, zonder dat 
de hond protesteert 

Vooruit sturen De hond wordt over een afstand van 20 meter gestuurd 
naar een bakje en target, die in een vak geplaatst zijn 

Apporteren De hond is gek op het blok en houdt het blok vast 

Tafel oefening De hond wordt op een tafel getild en gaat op de tafel 
zitten 

Socialisatie oefeningen Naar behoefte en verhouding 
	  


