Afblijven” en “Pak maar”
U kunt de hond het “Afblijven” en “Pak maar”
heel makkelijk leren. U zegt: "Dibbes, pak
maar" en u geeft hem een brokje. Herhaal dit
een keer of vijf.
Dan zegt u "Dibbes, afblijven" en presenteert
u het brokje verstopt in uw gesloten vuist.
Laat de hond daar rustig een tijdje zijn hoofd
over breken. Hij zal met zijn poot en zijn bek
aan uw hand rommelen.
Uiteindelijk zal hij zijn pogingen tijdelijk
staken en zijn snuit weghalen.
Het moment dat de hond het contact met uw
hand verbreekt, zegt u "Dibbes, pak maar" en
opent u uw hand zodat hij het brokje uit uw
handpalm kan pakken. Daarmee beloont u de
afwezigheid van het aan uw hand knabbelen
Herhaal deze reeks keer op keer, verleng
stapsgewijs elke maal de tijd waarin de hond
geen contact heeft met uw hand, voordat u
uw hond de instructie geeft om het brokje te
pakken.
Het helpt om de hond te prijzen voor het niet
hebben van contact door brave hondjes te
tellen: "Brave hond één, brave hond twee,
enzovoort. Als uw hond eenmaal heeft
geleerd om minstens tien brave hondjes lang
uw hand niet aan te raken, kunt u het brokje
tussen duim en wijsvinger presenteren terwijl
u "afblijven" zegt.
Nu is het echt een oefening geworden en
kunt u de hond dus vooraf het commando
geven om van het brokje af te blijven.

Let op: Als hij probeert het brokje
uit uw hand te pakken en u
daarbij pijn doet, dan slaakt uw
een hoge kreet!
U negeert hem dan echt volledig
gedurende
ongeveer
dertig
seconden. Daarna vraagt u hem
om te komen, te gaan zitten en te
gaan liggen, voor dat u doorgaat
met de oefening.
Uiteindelijk kunt u dit oefenen
door "Dibbes, afblijven" te
zeggen, het brokje op de grond
of op zijn pootje te leggen en het
weer op te pakken voor u
"Dibbes, pak maar" zegt.

