"Laat dat" aanleren
Men kent het wel, men gaat wandelen met de hond langs de straat en voor je het weet
heeft hij papier, plastic, etc. in zijn bek. Je doet er goed aan dit zo snel mogelijk af te
leren, en dit doe je dan met het "laat dat" of "foei" commando.
Hoe leer je het aan?
·
Hou een snoepje in je hand en maak een vuist.
Laat je hond aan je vuist ruiken, hij zal met zijn snuit of poot proberen het te
pakken te krijgen. Hou je vuist stil en wacht tot hij zijn poging opgeeft.
Haalt je hond zijn poot en/of snuit weg dan geef je het lekkers.
Doe dit een paar keer tot je hond al uit zichzelf wacht of zelfs gaat zitten tot hij
het lekkers krijgt.
·

Nu je hond weet wat de bedoeling is kan je er een commando aan koppelen.
Een commando leer je aan door het commandowoord net voor het gewenste
gedrag uit te spreken. In dit geval zeg je "laat dat" of "foei" en laat je gesloten
vuist met lekkers erin zien waarop je hond als het goed is reageert met rustig
afwachten. Het moet dus vaak worden uitgesproken voor de hond het zal leren
kennen.

·

Als je hond zover is dat hij rustig afwacht moet je de oefening wat moeilijker
gaan maken. Alleen rustig wachten is niet meer genoeg, je wacht tot je hond je
kort aankijkt voor je het lekkers geeft.
Sommige honden vinden het moeilijk om je gelijk aan te kijken, dus zul je het
stilletjes aan moeten opbouwen, dit betekent, eerst belonen voor het wegkijken
van de hand, voor het langer wegkijken, voor blik in je richting.

·

Als dit allemaal goed gaat moet je nu werken met je hand een beetje open, dit
leidt hoogstwaarschijnlijk dat je hond weer zal proberen het voer te pakken te
krijgen, sluit dan weer je hand en wacht af tot hij stopt. Je bouwt het dus
stelselmatig op tot je hond rustig blijft, ook met je hand open.

·

Een stapje verder is het snoepje op de grond te leggen. Wees wel snel, wil je
hond de snoep pakken zet dan vlug je voet erop.

·

Uiteindelijk ga je zover dat wanneer je "laat dat" (of ander gekozen
commando) zegt dat je een snoepje op de grond laat vallen zonder dat je hond
het pakt.
Verder doe je de oefeningen in de tuin, langs de straat, etc, als dat alles goed
gaat dan kan je "laat dat" goed in de praktijk gebruiken.

Wanneer je hond iets van straat wil pakken en jij zegt het commando en hij gehoorzaamt
beloon hem dan enthousiast.

