“Pak vast” en “laat los”
We beginnen deze oefening met bijvoorbeeld een stok of een trektouw,
omdat die door u en uw hond tegelijk vastgehouden kunnen worden. Het
feit dat u het vast kan houden is een erg belangrijk deel van dit
bezittersspel. Uw hond zal minder de neiging vertonen om een object te
claimen als u het nog steeds vast heeft. Dus laat het touw in het begin
echt niet los.

Zeg tegen uw hond; "Dibbes, pak vast".
Beweeg uitnodigend het object heen en
weer voor de snuit van uw hond. Prijs hem
als hij het object vastpakt maar laat het
niet los.

Zeg; "Dibbes, los".
Stop daarna met het bewegen van het
object om te voorkomen dat hij er aan gaat
trekken. Beweeg met uw andere hand een
heel lekker ruikend hapje voor zijn neus
heen en weer.

Prijs uw hond op het moment dat hij het
object loslaat en u daarmee het volledige
bezit over het object teruggeeft. Zeg,
“Goed zo, los” en herhaal het woord “los”
een aantal malen, terwijl u hem twee of
drie van die lekkere hapjes voert.
Daarna geeft u hem de instructie om het
object weer vast te pakken en herhaalt u
de procedure.
Als uw hond een keer of vijf achter elkaar
het object op verzoek onmiddellijk los
heeft gelaten, kunt u proberen om zelf
het object ook los te laten.
Als dat goed gaat, bent u klaar om met kleinere objecten te gaan
werken, bijvoorbeeld met een tennisbal.

Op het moment dat uw hond de objecten zonder problemen neemt en
afgeeft, kunt u het speeltje laten vallen of wegwerpen. Als de hond het
pakt en naar u toekomt, zegt u simpelweg; "Dibbes, los". Op deze manier
leert uw hond spelenderwijs de eerste stappen van het apporteren
De meeste honden vinden apporteerspelletjes leuk en ontwikkelen snel
vertrouwen in het afgeven van objecten. Honden vinden het een
geweldige deal. Ze ruilen tijdelijk hun speeltjes voor lekkere hapjes, de
eigenaar bewaart het veilig terwijl zij van hun lekkers genieten en dan
krijgen ze hun speeltjes terug om weer in te ruilen voor nog meer lekkere
hapjes.

