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Plaatsoefening:  
(beschreven voor één hond, maar met twee honden en evt. twee kleedjes werkt het ook.) 
 

Neem een kleedje en een heleboel kleine snoepjes. 

 Leg het kleedjes neer en kijk er naar: zodra de hond er aandacht aan geeft 

(naar kijken, snuffelen, één poot erop): snoepje op het kleedje leggen (niet in 

de bek voeren). 

 Wacht tot er weer aandacht is (blijf zelf naar het kleed kijken, zeg niets) en 

herhaal. 

 Breid dit stap voor stap uit tot de hond op het kleedje gaat zitten of liggen en 

beloon dan. 

 Tussendoor af en toe even een snoepje een stukje weggooien en ‘vrij’ zeggen, 

zelf weer naar het kleedje staren en herhalen. 

 Al snel zal de hond het kleedje steeds opnieuw opzoeken en wellicht ook gelijk 

gaan zitten of liggen. (Evt. kan je het commando ‘plaats’ toevoegen, elke keer 

als hij op het kleedje gaat liggen.) 

 

Dan ga je zelf bewegen: 

 Opstaan, blijft de hond op het kleed belonen, gaat hij eraf, wachten tot hij weer 

aandacht aan het kleedje besteed en belonen. 

 Opstaan en benen bewegen (pas op de plaats). 

 Opstaan en een stap weg doen en terug komen. 

 Stapje voor stapje uitbreiden tot je een paar stappen weg kunt lopen en de 

hond op het kleedje blijft wachten op jouw terugkomst en beloning (nog altijd 

op het kleedje, niet in de bek). 

 Als de hond goed snapt wat je bedoelt, kan je het commando ‘blijf’ of ‘wacht’ 

er aan toe gaan voegen. Maar het hoeft niet, ook zonder commando gaat de 

hond het snappen. 

 

Dan ga je uitbreiden: 

 Loop naar de deur. 

 Doe de deur een keer open en dicht (blijf zelf in de kamer). 

 Doe de deur open, stap er doorheen, kom terug en beloon. 

 Doe de deur open, ga er door, deur dicht, direct terug en belonen (nog altijd 

OP het kleedje). 

 

Je zult verbaasd zijn hoe snel de hond doorheeft wat wel en wat geen beloning 

oplevert en wat dus de slimste keuze is.  

De hond leert dat jij mag bewegen door de kamer en in het huis, zonder dat hij 

steeds mee moet gaan en dat je altijd terugkomt en beloont. 
 
Succes!!! 


