Training

Belonen, corrigeren en
bekrachtigen
-door Jantine Veldhuyzen-

W

at is een beloning? Heeft corrigeren nut? Wat betekent gedrag bekrachtigen? Wanneer we onze hond trainen belonen en corrigeren we, in meer
of mindere mate, allemaal. Dat hoeft echter helemaal niet te betekenen
dat we de acties die we hem proberen te leren aan het bekrachtigen zijn, met andere woorden er voor te zorgen dat hij dit gewenste gedrag vaker gaat laten zien.

Belonen
Je beloont een hond door hem iets aan
te bieden wat hij heel prettig of lekker
vindt als tegenprestatie voor iets wat
je van hem gevraagd hebt. Het is goed
te beseffen dat een beloning pas een
beloning is op het moment dat de hond
het zo ervaart. Te veel voorjagers gaan
er maar van uit dat een beloning altijd
een voerbeloning moet zijn, dit is voor
veel honden echter niet altijd de fijnste
beloning. Een kennelhond of bijvoorbeeld een hond in een groot gezin die
gedurende de dag weinig aandacht
krijgt, zal wellicht oprechte aandacht en
zoals de Engelstaligen zo mooi zeggen:
‘dog directed speech’ (gericht praten
tegen je hond) als een veel grotere
beloning ervaren dan een brok.
Het komt ook voor dat iets wat een
enorme beloning voor de hond had
kunnen zijn door de voorjager niet als
zodanig wordt herkend en dus niet
wordt ingezet als beloningsmiddel. Zo
kwam er laatst bij mij een voorjaagster
die ach en wee klaagde over de ballenobsessie van haar hond. Ze kon bijna
nergens meer met haar hond wandelen
want als hij maar ergens een bal ontwaarde bij een hond of diens eigenaar
dan was hij weg… Bij deze combinatie
zijn de brokken de deur uitgegaan als
beloningsmiddel en is de bal er voor
in de plaats gekomen……en ineens
werden er sprongen voorwaarts in de
training gemaakt.
Zo was er ook een combinatie die
problemen had met een trekkende
hond. Het ging allemaal best aardig
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maar zodra ze van huis richting bos
vertrokken was er geen houden meer
aan. Ook hier werd de beloning, lekker
vrij rennen in het bos, niet herkend als
hoge motivatie om gewenst gedrag te
laten zien. Zodra de hond echter ging
begrijpen dat de enige en snelste manier om in dat bos te komen was door
netjes volgend aan de lijn te lopen, was
de training van dit onderdeel binnen een week voor
elkaar.
Wij, mensen, vinden niet
onze hele leven lang
hetzelfde leuk of lekker,
zo is het ook bij een hond.
Interesses en smaken
veranderen naarmate we
ouder worden. Blijf daarom
onderzoeken wat in de ogen
van jouw hond als de ultieme
beloning wordt ervaren. Is dat
nu nog wel hetzelfde als vorige
week? Wissel ook eens af, hou
het spannend, lekker of leuk…
Maak ook gebruik van gradaties
in je beloningsmiddelen. Excellente prestaties mogen excellent beloond worden. Zo zijn er
voorjagers die brok en worst bij
zich dragen of een brok en een
bal, de brok als ‘onderhoudsbeloning’ en de worst of bal bij
uitmuntende prestaties of voor
de hond lastige opdrachten die
hij toch correct wist te voltooien.
De brok als salaris, de worst of
bal als bonus!!

Correcties
Over wat een correctie nu eigenlijk
betekent zijn de meningen nogal
verdeeld. Ik heb de laatste tijd verschillende keren contact gehad met kynologisch instructeurs en wat me opviel was
dat de insteek van deze instructeurs
toch vaak wat anders is dan de jachthondentrainers. Voor de kynologische
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instructeurs die ik gesproken heb, staat
een correctie gelijk aan het woord straf.
Omdat een hond van straf niets leert is
het toedienen van een correctie ‘uit den
boze’ en wordt het uitgelegd als wreed.
Leer je in de opleiding tot kynologische
instructeur alles over correct belonen,
aandacht voor correct corrigeren is er
nauwelijks en het is zeker geen onderdeel van het leerprogramma.
In mijn inleiding schreef ik dat iedereen
corrigeert. Soms zijn we niet eens bewust dat we corrigeren, maar we doen
het wel. Een uh of ah, een nee, onze
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking,
een lijncorrectie, de hond aanraken
om hem bijvoorbeeld in de gewenste
positie te krijgen, allemaal vormen van
corrigeren.
En hoewel de term ‘positief trainen’,
welke zo’n beetje elke jachthondentrainer bezigt, zou kunnen suggereren
dat deze niet met correcties werkt blijkt
dat er in de praktijk bij de betreffende
jachthondentrainer wel degelijk met
correcties gewerkt wordt!
Corrigeren wordt binnen de jachthondensport namelijk heel anders uitgelegd dan straf. Corrigeren betekent in
onze trainingen vaak het herstellen van
fouten, foutief gedrag ‘terugbrengen’
naar correct gedrag. Corrigeren zoals
een leraar op school ook doet, een rode
streep door een foutief antwoord met
daarnaast (en dat is wel heel erg belangrijk als het om de training van onze
hond gaat) het, door hem geschreven,
juiste antwoord. Op deze manier hopen
we te bereiken dat de volgende keer
dezelfde fout niet meer gemaakt wordt,
dat er geleerd is van de fouten die zijn
gemaakt.

Net als bij belonen kun je ook bij
corrigeren uitgaan
van de stelling: een
correctie is pas een
correctie als de
hond het zo ervaart.
Ik kom weleens
voorjagers tegen die
enorm schreeuwerig
naar hun hond zijn.
De betreffende hond
is daar aan gewend.
Zou deze voorjager
‘nee’ tegen zijn hond
zeggen op de manier waarop ik dat doe
dan is de kans groot dat de hond van
de ‘luide’ voorjager dit niet als een correctie ervaart terwijl het bij mijn hond
wel degelijk als een correctie binnenkomt. Net als bij belonen is er bij het
corrigeren sprake van gradaties in correcties, van de milde ‘nee’ tot pijnlijke
toestanden.

eigenaar weer hetzelfde tafereel…Bekrachtigen zou betekenen dat de hond
wat geleerd heeft van zijn beloning
en de volgende keer dus sneller en/of
eerder komt.
Steeds als je traint met je hond moet
je dat doen met de gedachte “ben ik
alleen maar aan het belonen en/of
corrigeren, of ben ik tevens aan het
bekrachtigen”?
Of je gedrag bekrachtigt hebt, moet je
dus controleren. Dat kan je doen door,
nadat je een oefening hebt gedaan
waarbij je gebruik hebt gemaakt van
een beloning of correctie, deze oefening erna gelijk weer te doen. Gaat het
de tweede keer sneller en/of beter of
niet? Heb ik alleen maar beloond/gecorrigeerd of heb ik bekrachtigd?
In groepstrainingen moet tijd zijn voor
dit proces. Te vaak hoor of zie ik dat er

Bekrachtigen
Gedrag bekrachtigen is wat anders dan
gedrag belonen of corrigeren. Gedrag
bekrachtigen, met behulp van een
beloning of correctie, betekent dat de
frequentie, de duur of de intensiteit van
bepaald gedrag toeneemt.
We kunnen belonen en/of corrigeren,
met als doel dat de hond het voor ons
gewenste gedrag vaker gaat laten zien,
tot we een ons wegen maar als we niet
aan het bekrachtigen zijn dan zal er
weinig voortgang in de training zijn! Te
vaak wordt aangenomen dat we, omdat
we de hond belonen of corrigeren, dit
effect heeft in de training, maar dat is
heel vaak NIET zo!
Ik vind het altijd geweldig om te
aanschouwen, wanneer ik met mijn
honden aan het wandelen ben, welke
capriolen sommige mensen uithalen
om hun hond te laten komen. De hond
snuffelt nog wat, speelt nog wat, rent
nog een rondje terwijl zijn eigenaar
loopt te roepen, misschien wel met wat
lekkers loopt te zwaaien of het op een
lopen zet om te kijken of dat resultaat
geeft. Uiteindelijk komt de hond en
wordt hij beloond. En dat is dan ook
wat het is, een beloning. Is zijn gedrag
bekrachtigd? Naar alle waarschijnlijkheid niet… want morgen zie ik bij deze

oefeningen worden gedaan maar dat
het daar dan ook gelijk mee op houdt.
Alle 10 combinaties in een rijtje voor
het kort apport konijn ; of je hond het
nou goed doet of niet, als je ‘beurt’
voorbij is dan is hij voorbij.
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"Er wordt niks bekrachtigd en de hond
ontwikkelt dan ‘correctie-eelt’
Voor mij is dat nutteloos trainen. Als
er hiaten in dat kort apport zitten dan
vereist het dat die ene combinatie deze
oefening misschien wel vier keer, steeds
met aanpassingen in beloning c.q. correcties en communicatie, moet uitvoeren net zolang totdat je ziet dat bepaald
gewenst gedrag in meer of mindere
mate bekrachtigd is.
Doe je dat niet dan gaat dat korte apport de volgende keer echt niet beter,
dan is het weer hetzelfde getob en
wederom is je beurt voorbij.
Het is goed te beseffen dat als je de
hond iets wil leren dat dit het beste
lukt in een prikkelarme omgeving.
Hoe minder ‘ruis op de lijn’ hoe sneller de hond leert. Ik ben daarom een
enorme voorstander van het werken
in en rondom huis, vroeger werd dat
‘huiskamerdressuur’ genoemd. Ben je
in staat om deze prikkelarme omgeving
gewenst gedrag al sterk te bekrachtigen dan is de kans dat het gedrag in
een wat prikkelrijkere omgeving ook
getoond wordt. We weten dat de hond
contextgebonden leert, we weten dat
hoe meer externe prikkels er aanwezig
zijn, hoe lastiger leren wordt maar toch
scheelt het heel veel als gedrag sterk
bekrachtigd is thuis!
Positief bekrachtigen
Wanneer je op een positieve manier
bekrachtigt dan maak je gebruik van
een beloning, wederom een beloning
is pas een beloning als de hond het zo
ervaart, om er zo voor te zorgen dat de
hond bereid is het door jou gevraagde
gedrag vaker te laten zien. ‘Wauw',
denkt de hond, 'dat stukje kaas was lekkerrrr, ik heb begrepen dat ik dit stukje
kaas heb verkregen door dat ik ging
zitten, de volgende keer ga ik weer snel
zitten als mijn voorjager de klank zit
uitspreekt’……bekrachtiging!
Mijn Dirk heb ik in zijn leerproces heel
veel positief bekrachtigd met de bal,
de bal is voor hem een object waar hij
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werkelijk nooit genoeg van krijgt en ik
heb daar dankbaar gebruik van gemaakt. Probeer je te bekrachtigen met
voer stel je dan wel de vraag of je aan
het bekrachtigen of belonen bent.
Er zijn honden, en binnen sommige rassen komt dit meer voor dan bij anderen,
waarbij die voerbeloning helemaal niet
zo goed werkt. Niet omdat die honden
niet gek zijn op voer (dan is het vrij
logisch dat voer niet werkt) maar omdat
ze TE voergericht zijn. Er zijn honden
die zo gefixeerd zijn op voer dat hun
‘luik’ leren in één klap dicht slaat als
het ‘luik’ eten open gaat. Daar worden
ze zo opgewonden van, laten misschien wel allerlei gedragingen zien en
worden tussendoor beloond omdat die
gevraagde ‘zit’ er toevallig ook tussen
zat maar maken, door hun opgewondenheid over het verkrijgen van het
voer, geen connectie meer tussen hun
gedrag en de verkregen beloning. Nogmaals het luik leren zit dicht, er wordt
geen gedrag bekrachtigd!
Iedere trainer zal zijn ergernissen hebben, bij mij is dat (onder andere) het
lopen op de hand. De hond die weet
dat er in de hand een brok zit en hij
volgt die hand. Deze actie lijkt in niks
op een hond die is bekrachtigd op het
commando ‘volg’, over vier jaar loop je
nog steeds met je brok in je hand en is
die er niet, volgt de hond ook niet meer.
Dit heeft uiteraard niks met de hond te
maken maar met de voorjager die zijn
hond gebrekkig opleidt. Hou jezelf niet
voor de gek. Stel jezelf steeds de vraag
ben ik aan het bekrachtigen of aan het
belonen en in dit geval zelfs aan het
lokken.
Negatief bekrachtigen
Bekrachtig je de hond negatief dan
leer je hem dat hij een correctie kan
vermijden door bepaald gedrag te laten
zien. Dit noem je vermijdingsleren. Een
lijncorrectie is hier een goed voorbeeld
van. Maakt de hond een verband tussen
trekken en op dat moment even een

onaangenaam gevoel in zijn nek te
krijgen of, want dat is ook een correctie,
een ferme NEE dan zal hij, als hij negatief bekrachtigd wordt, vaker aan een
ontspannen lijn lopen.
Dit proces van het leren lopen aan een
ontspannen lijn zal nog veel sneller
gaan wanneer je, als hij het gewenste
gedrag vertoont, hem hier voor positief
weet te bekrachtigen. Dit trekken aan
de lijn NIET, dat lopen aan een ontspannen lijn WEL!
Net zoals bij belonen, corrigeren heel
veel voorjagers zonder dat er bekrachtigd wordt. De hond denkt bij een
beloning zonder dat dit een bekrachtiging is: ‘geen idee waarom ik dit voertje
krijg’ zo is dat ook met corrigeren. Hij
‘moet’ immers steeds gecorrigeerd
worden maar hij gaat het gedrag waar
hij volgens zijn voorjager op gecorrigeerd wordt niet vermijden…het wordt
niet bekrachtigd! En dat kan best ver
gaan, honden die om de twee meter
een lijncorrectie krijgen en er verandert
niets….het enige wat de hond leert
is dat het gesjor aan zijn nek er zeker
‘gewoon’ bij hoort. Honden die aan
kop en kont op de plaats worden gezet
waar de zitfluit heeft geklonken en de
volgende keer rennen ze weer door als
ze het zitsignaal horen. Er wordt niks
bekrachtigd en de hond ontwikkelt dan
‘correctie-eelt’.
Voer geven als er niks geleerd wordt
kan niet zo bijzonder veel kwaad, met
corrigeren is dat een ander verhaal. En
nu is Nederland, naar mijn idee, een
beetje doorgeslagen naar het idee dat
alles maakbaar is met enkel positief
bekrachtigen. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er zoveel
gecorrigeerd werd zonder dat er bekrachtiging plaatsvond en dat kon ver
gaan en heel onaangenaam worden en
dat vonden we zielig……en terecht…
en nu willen we dat niet meer.
Een veelgehoord argument van de
tegenstanders van negatief bekrachtigen is dat de hond ‘uit angst’ dan maar
bepaalde gedragingen laat zien. Onzin!
Ik rij op de snelweg niet te hard omdat
ik gewoon geen bekeuring wil, dat
raakt me in de portemonnee en daar
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heb ik geen zin in. Ik zit daar heus niet
te bibberen in de auto en angstig de
juiste snelheid aan te houden. Ik weet
dat de consequentie op te hard rijden
een bekeuring is en die wil ik graag
vermijden, klaar, niets meer of niets
minder!
Het wordt een ander verhaal wanneer
ik mijn kind een klap voor zijn hoofd
geef als hij/zij thuis komt. Dat kind
heeft geen idee dat ik dat doe omdat
ik wil dat hij zijn voeten op de mat
veegt of zijn schoenen uittrekt maar
dat heb ik hem niet verteld. Het zal niet
lang duren voordat mijn kind angstig
binnenkomt. Geen andere plaats om
te overnachten en te eten dus hij moet
wel naar binnen maar hoe zal mama
reageren? Want soms krijgt hij die klap
namelijk niet, dat was toen hij zijn
schoenen bij de voordeur had uitgedaan, maar hij was zich niet bewust van
het feit dat het uitblijven van de klap
daarmee te maken had want dan had
hij het allang gedaan. Dan creëer je
angst.
Hoeveel honden komen niet afwachtend en gedrukt naar hun voorjager?
Het enige wat ze weten is dat er een
kans is dat ze niet vriendelijk worden
ontvangen of nog erger, een flinke
correctie krijgen, maar ze hebben geen
idee dat door het tonen van bepaald
gedrag dit vermeden had kunnen worden. Geloof me, ze zouden het doen!
Deze honden worden gecorrigeerd
maar niet bekrachtigd en op deze manier worden ze angstig!
Effectief
Ben je in staat een hond te bekrachtigen voor gewenst gedrag en heb je alle
stadia van leren doorlopen dan behoeft
dit gedrag enkel en alleen nog wat onderhoud. Het is zulk ingesleten gedrag
geworden, een zogenaamde gewoonte,
dat de hond noch beloond, noch gecorrigeerd hoeft te worden om het gedrag
hoog frequent en juist te vertonen.
Wanneer ik mijn hond fluit, komt hij en
dat wil heus niet zeggen dat ik hem dan
niet even laat weten dat ik hem lief vind
maar ik heb dat niet meer nodig om de
kans tot komen te vergroten.
Ben je in staat gedrag te bekrachtigen
dan kun je je hond zeer snel laten leren.
Ervaren voorjagers die enorme stappen

in de training van hun jonge hond maken in tegenstelling tot die onervaren
voorjager die het zelf nog niet goed begrijpt en vanuit die onervarenheid zijn
hond probeert wat te leren. Hij beloont,
wellicht corrigeert en traint zich ongans
en nog gaat de training van zijn hond
veel langzamer dan van die ervaren
voorjager die ook nog eens uitspreekt
dat hij nauwelijks traint met zijn hond.

is mooi want daarom kan je ze al zoveel
leren als ze nog zo klein zijn maar het is
niet zo mooi als er gedrag bekrachtigd
wordt wat je helemaal niet wilt. Daarom
zijn de verstandige voorjagers altijd zo
voorzichtig met hun pups als het om situaties of, bijvoorbeeld, de toenadering
van andere honden gaat. Bekrachtiging
gaat razendsnel.

Dat zijn de voorjagers die heel effectief
en dus bekrachtigend trainen met hun
hond. Een hond die goed en sterk bekrachtigd is op bepaald gedrag zal heus
wel eens een andere keuze maken dan
het tonen van dit gedrag als het hem
gevraagd wordt. Het is goed je te beseffen dat reeds bekrachtigd gedrag heus
wel eens een reminder nodig heeft
maar dat dit nooit in die mate hoeft als
toen de daadwerkelijke bekrachtiging
plaatsvond.
Voorbeeld 1:
De hond heeft geleerd een (flinke)
lijncorrectie te vermijden door ontspannen aan de lijn te lopen. Toch komt het
wel eens voor dat de hond toch dreigt
te gaan trekken, niet vaak, het gedrag is
immers goed bekrachtigd, maar soms,
bijna altijd door een prikkel in zijn
omgeving. Wanneer je op dat moment
slechts een klein ‘tikje’ met de lijn geeft,
herstelt de hond onmiddellijk en loopt
weer met een ontspannen lijn en handhaaft dit gedrag ook langdurig.
Voorbeeld 2:
Een hond heeft geleerd zeer snel in te
komen met behulp van een bal als motivator. Soms komt hij wat langzamer
in. Slechts het naar de rug zien gaan
van de hand van de voorjager (de bal
kwam altijd uit het dummievest tijdens
het bekrachtigen) is al voldoende om
de hond weer sneller te laten inkomen
en hij handhaaft dit gedrag langdurig.
Is gedrag reeds bekrachtigd dan heb je
dus geen ‘drastische’ middelen meer nodig om de hond af en toe te herinneren
aan het reeds geleerde.
Fout bekrachtigen
Soms bekrachtigen we onbewust,
gedrag wat we helemaal niet willen bekrachtigen. Of wordt gedrag door iets
of iemand anders bekrachtigd. Pups zijn
heel gevoelig voor bekrachtiging. Dat

"Vragen” is een voorbeeld van bekrachtigd gedrag waar we niet zo blij mee
zijn. We hebben dat er onbewust er
zelf in getraind. Het is heus niet zo erg
wanneer je hond een keer vraagt, het
wordt vervelend wanneer het bekrachtigd gedrag is, het vragen op zich. De
hond is nog niet weg of draait al om en
vraagt en wel keer op keer. Heel lastig
foutief bekrachtigd gedrag!
Sommige honden zijn bekrachtigd
op ‘belonen staat gelijk aan vrij’. De
voorjager kan nog geen klein complimentje uitdelen, een snoepje aan de
hond geven of de hond gaat gelijk over
op het doen van zijn eigen ding ; hij zet
zichzelf gelijk in de ‘vrij’-stand. Geloof
me, we hebben het hem zelf aangeleerd. Verkeerd bekrachtigd gedrag is
niet fijn want deze voorjagers ‘durven’
hun hond niet eens meer te belonen
en wat blijft er dan nog over ? Alleen
maar corrigeren. En zo zijn er nog vele
voorbeelden te bedenken, denk maar
eens goed na over het gedrag van jouw
hond en waar je wellicht gedrag foutief
bekrachtigd hebt.
Sterke bekrachtigers
Wanneer gedrag (in één keer, want dat
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Stel, je hebt met veel liefde en
geduld en kleine stapjes, de hond
proberen duidelijk te maken dat
een helper in de buurt van een apport niets is om bang van te zijn.
Uiteindelijk gaat dit best goed.
En toch kan een kleine, maar in
de hond toch bedreigende, stap
van een helper richting de hond
tijdens een apporteeropdracht genoeg zijn om weer ‘terug bij af’ te
zijn en de hond weigert wederom
te werken met een helper in de
buurt.
kan) heel sterk bekrachtigd wordt, dan
zit het zo verankerd in ons mens of dier
dat we daar, wellicht ons leven lang niet
meer vanaf komen.
Schrik is wellicht de sterkste bekrachtiger op gedrag. Hoewel bijvoorbeeld de
e-collar door velen synoniem staat aan
pijn denk ik dat het -vooral op de lage
standen- bij de hond veel meer een
schrikreactie geeft dan een pijnreactie.
Voorbeelden van instant sterk (ongewenst) bekrachtigd gedrag kan bijvoorbeeld een helper in de dekking zijn. De
hond kan, terwijl hij geconcentreerd
verloren loopt te zoeken, enorm schrikken van die persoon. Of nog erger, die
helper die altijd maar gewoon ergens
stond, benadert hem nu ineens heel
negatief (omdat de helper vindt dat hij
wat ‘fout’ doet) en hij schrikt zich kapot.
En ineens weigert hij nog te werken
wanneer er personen in de buurt van
een apport zijn, acuut sterk bekrachtigd
gedrag.
Een hond die altijd perfect slepen laat
zien en een keer, tijdens het lopen van
een sleep, tegen schrikdraad loopt.
De hond weigert nog slepen te lopen
omdat de connectie: sleep staat gelijk
aan schrik/pijn is gemaakt en dit enorm
bekrachtigd is.
Het is daarom heel belangrijk te beseffen wanneer je bezig bent gedrag te bekrachtigen dat dit bekrachtigde gedrag
niet zomaar uit te wissen is. Dit vergt
een heel traject en dan nog kan een
kleine reminder, zoals ik heb uitgelegd
onder de kop ‘Effectief” er voor zorgen
dat het bekrachtigde gedrag weer in
volle hevigheid terugkeert.
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Bovenstaand allemaal voorbeelden waar het mis is gegaan. Maar als je
dus in staat bent sterk te bekrachtigen
op gewenst gedrag dan raak je dat gewenste gedrag ook slecht kwijt en dat is
natuurlijk alleen maar positief!!
Sociale bekrachtigingen
Er is nog heel veel meer te schrijven
over bekrachtiging, maar waar ik mee
wil afsluiten is het sociaal bekrachtigen.
Heb ik het eerder gehad over bijvoorbeeld voer of een lijncorrectie, in ieder
geval bekrachtigers die niet zoveel met
onze communicatie met de hond te
maken hebben, in deze afsluiter wil ik
de nadruk leggen op hoe wij in staat
zijn de hond te bekrachtigen en hoe
belangrijk onze rol in de training van de
hond is.
Ik sprak eens een oudere voorjaagster
die vertelde over haar jeugd: ‘Jantine,
ik had vroeger alles wat mijn hartje
begeerde, goed was nog niet goed
genoeg als het om kleding, spullen of
eten ging, maar ik heb een rotjeugd
gehad want het was vreselijk thuis, de
sfeer was koud. Ik was altijd en immer
bij een vriendinnetje die leefde in een
groot gezin, we zaten daar op de grond
met enkel een bak pelpinda’s en ik
voelde de liefde en warmte, daar wilde
ik zijn’! Haar ouders waren misschien in
de veronderstelling dat dit kind ‘alles
had wat haar hartje begeerde’ maar ze
sloegen de plank volledig mis.
Zo kan je je hond misschien wel
toestoppen met de duurste voerbeloningen maar wellicht sla je de plank volledig mis wanneer je niet in staat bent
tot oprechte aandacht, vriendelijkheid
en waardering.

Een cursist ‘beschuldigde’ mij eens van
het doordrenkt zijn met hondenkoek
wanneer er weer eens een hond was
die in mijn handen zo makkelijk allerlei,
door mij gevraagde, gedragingen liet
zien. Maar het was niet juist wat ze zei
want als ik training geef draag ik niet
eens een brokje bij me.
Het is niet dat brokje, het is niet dat
tikje op de lijn wat het hem werkelijk
‘doet’ wanneer ik een hond train, het is
mijn gave tot sociaal te bekrachtigen.
Mijn stembeloning, het lichamelijk
contact, de vriendelijke communicatie,
daar wil de hond meer van. Dat voelt
fijn en ik leer hem dat hij daar meer van
kan krijgen door middel van het tonen
van het gedrag wat ik van hem vraag.
Even wat knorrig, ontstemd, ineens niet
meer zo vriendelijk, andere gezichtsuitdrukking, lichaamshouding wanneer hij
iets niet doet wat ik van hem vraag en
waarvan ik zeker weet dat hij dat wel
begrijpt. Nee, dat wil hij niet en hij past
zijn gedrag razendsnel aan om daarna
de waardering, die hij als zo fijn ervaart
weer te krijgen. … bekrachtiging gaat
razendsnel!
Het sociale aspect van training, veel te
vaak vergeten, wordt niet eens meer
meegenomen in de opleidingen. Zo
jammer want het is een enorm krachtig middel. Wanneer ik vroeger op de
dressuurwedstrijden een goed resultaat
haalde en mijn vader zou me vijf gulden
in de handen hebben gestopt, zonder
een woord van waardering, dan zou ik
zwaar teleurgesteld zijn geweest. Maar
zijn woorden dat hij trots op me was,
zijn lichaamshouding, zijn gezichtsuitdrukking als hij naar me keek wanneer
ik uit de ring kwam, dat deed het hem,
dat maakte me gelukkig, daar wilde ik
meer van!
En voor de hond is dat niet veel anders.
Train niet alleen je hond, train ook je
zelf wanneer je sociale vaardigheden
niet zo sterk zijn. Hoe sterker sociaal
vaardig je bent in je omgang naar de
hond, hoe groter de kans dat je in staat
bent gewenst gedrag te bekrachtigen.
Maak gebruik van de bekrachtiger die
je altijd bij je hebt…jezelf!!!
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