
Blaffen op commando 

  

Een hond die ongecontroleerd blaft kan je leren op commando te laten blaffen en 

vervolgens leren stil te zijn op commando. Maar hoe leer je het aan?  

 

A. Leren blaffen op commando:  

De training start binnenshuis waar er zo weinig mogelijk prikkels zijn. Neem het speeltje 

en ga met je rug naar de hond staan. De hond zal het speeltje willen hebben en een 

geluid maken, misschien zal hij piepen, misschien zal hij blaffen. Hij zal reageren op één 

of andere manier als hij het speeltje wil hebben, doet hij dat niet dan moet je een ander 

speeltje nemen. Op het moment dat hij een geluid maakt draai je je om je gooit het 

speeltje weg. Herhaal dit een paar keer, tot je hond doorheeft wat de bedoeling is, dat 

geluid maken betekent dat hij het speeltje krijgt.  

 

Daarna kan je een stapje verder gaan. Stel vervolgens het moment van omdraaien uit 

zodat je hond langer geluid moet maken voor je het speeltje gooit, hij moet dus meer 

zijn best doen om zijn speeltje te krijgen.  

 

Wanneer je zeker weet dat de hond altijd zal blaffen als je met speeltje in de hand de 

hond de rug toedraait dan kan je daar een commando aan koppelen. Als commando zeg 

je "luid" of "woef", om het even wat, maar gebruik geen commando die lijkt op een ander 

commando (denk maar aan "blaf", lijkt goed op "af"). 

Je doet het zo: speeltje pakken, commando geven, omdraaien, de hond blaft, weer 

omdraaien en de hond krijgt speeltje. Lukt dit goed dan kan je proberen het commando 

te geven en niet meer omdraaien.  

 

B. Stil zijn op commando:  

Wanneer je hond op commando gaat blaffen en je geeft het speeltje dan zal hij stil zijn 

wanneer hij het speeltje in zijn bek heeft. Hang daar ook een commando aan bv. "stil" of 

"stop", wederom gebruik je een commando die niet lijkt op een commando die je al 

gebruikt. 

Je gaat als volgt tewerk: Je heeft het commando om te blaffen, daarna gooi je het 

speeltje en vlak voor hij het vangt geef je het commando om te zwijgen. Als hij eenmaal 

de commando's beheerst kan je de beloning afbouwen, hij krijgt dan niet meer altijd het 

speeltje maar slechts af en toe. Uiteindelijk is het resultaat van de "Luid" of de "Stil", dat 

het normale commando's zijn net als "Zit" of "Volg".  

 

Verder kan je ook het aantal prikkels opvoeren tijdens het uitvoeren van de commando's.  

 


