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Clickwoord / beloningswoord
Het clickwoord gebruik je tijdens het trainen met de hond op het moment dat de hond laat
zien wat je van het hebt gevraagd. Daarom heet het click-woord: je klikt alsof je een foto
maakt van het beeld dat je wil zien.
In deze handout gebruik ik YES als voorbeeld van een clickwoord, je kan natuurlijk elk woord
kiezen dat je wil. Een clickwoord moet je op vrolijke toon kunnen zeggen, het is handig als
het kort is en het moet uniek zijn. Je gebruikt het namelijk alleen bij het trainen. Het
clickwoord betekent voor de hond: er komt een beloning aan. Daarmee wordt het
clickwoord ook een soort beloning. Het voordeel van belonen met een woord is dat je het
veel beter kan timen dan een brok geven. Ook kan je het op afstand geven. Het clickwoord
moet altijd gevolgd worden door een brok (maar daar mogen best een paar seconden tussen
zitten).
Voorbeelden:
- Het commando “Zit!” beloon je door meteen “YES!” te zeggen als de billen van de hond de
grond raken, daarna geef je een lekker brokje.
- Als je de hond hebt geroepen en hij komt, zeg je “YES!” als hij tot op een meter (of twee) is
genaderd. Als hij helemaal bij is geef je meteen de brok. Daarmee beloon je specifiek het
hierkomen, en niet het eventueel zitten daarna (of ander gedrag dat de hond uitvoert
wanneer hij bij je is).
Aanleren clickwoord
Neem voor het aanleren van het woord de komende week een paar momenten om het
clickwoord aan te leren met de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

neem een paar brokjes in de hand
laat zien aan je hond dat je ze hebt
zeg het clickwoord
geef het snoepje.

Doe dat drie keer achter elkaar. Na drie snoepjes kan je een controle uitvoeren: als de hond
even niet naar je kijkt (gooi desnoods een snoepje op de grond om hem af te leiden), zeg je
het clickwoord. Als hij dan meteen weer naar jou kijkt, dan begrijpt hij dat het clickwoord
betekent dat hij wat lekkers krijgt.
Een belangrijk voordeel van het beloningswoord ten opzichte van alleen een brokje geven
als beloning, is dat je het op afstand kan gebruiken én je timing ervan kan veel preciezer dan
het geven van de brok.
Nb: Naast het clickwoord gebruik je in het dagelijks leven natuurlijk ook beloningswoorden
zoals braaf, goed zo, etc. Het onderscheid tussen die beloningswoorden en het clickwoord is
dat het clickwoord altijd wordt gevolgd door een echt brokje.

