De clickertraining wordt bij veel dierentrainingen gebruikt om de dieren nieuwe dingen aan te leren.
De oorsprong vind plaats bij het trainen van Dolfijnen, hier waren ze al eerder met het gebruik van
deze training methode voor het toegepast werd bij honden. Maar ook in dierentuinen , bij paarden ,
konijnen , katten , cavia’s noem het maar op wordt er gebruik gemaakt van de Clicker training.
De clicker gaat staan voor het gedrag : wat je nu laat zien dat markeer ik, dat doe je fantastisch en
daarvoor wordt je beloont.
De Clicker zelf heb je in verschillende vormen en maten , maar allemaal met dezelfde werking je
drukt 1 kant in of je drukt op een knop en er komt een click geluid naar buiten.
De clicker is bedoeld om je hond te helpen tijdens trainingen , vooral als je nieuwe dingen wilt
aanleren.
Clickertraining is niet alleen mogelijk met een clicker. Een ander geluidje, een fluitje een lichtsignaal
een gebaar een woord kan allemaal gebruikt worden tijdens clikcertraining . Een voordeel van de
clicker is : Het is een kort, krachtig , duidelijk en uniek geluid. Het is verstaanbaar op afstand, het is
elke keer dezelfde toon , anderzijds bijvoorbeeld je stem. De clicker is klein en hanteerbaar, en
gemakkelijk te bedienen.
Het aanleren van de Clicker leg ik uit in de video. De clicker wordt dus de voorbode van de beloning.
Hoor ik dit geluid, dan volgt daarna mijn beloning.
REGELS:
Na een click volgt altijd een beloning, ook al heb jij zelf verkeerd geklikt. Je wilt namelijk niet de
waarde van de clicker kwijt raken als je niet beloond. Let op : Je hond hoeft niet te reageren op
iemand anders zijn Clicker. Je geeft duidelijk aan je hond aan wanneer je begint met jou
trainingssessie en op jou clicker moet hij reageren. Honden leren de onderscheid hier in te maken.
Ben je 1 keer vergeten te belonen is dat niet gelijk een ramp, maar probeer hier op te letten.
Het makkelijkste is niet altijd te veranderen van clicker en als je nieuwe pak. Train die even paar keer
in , hoe je hem ook aanleert.
Click betekent beloning betekent vaak einde oefening. Je kan je hond een commando aanleren dat
dit nog niet gelijk einde oefening is, maar dit zal ik later keer uitleggen.
De clicker geeft jou ook de tijd om een voertje te pakken. Wil jij gaan trainen zonder voer in je
handen maar toch op tijd het juiste gedrag belonen. Dan is de clicker de ideale oplossing en kan je
daarna het lekkers uit je trainingstasje pakken.
Veel mensen gebruiken een Clickwoord. Dit is omdat je je stem
altijd bij je hebt en je clicker kan je nog wel eens vergeten. (of ze
gebruiken beide). Pak een woord wat je niet in dagelijks leven altijd
tegen je hond zegt en hou die kort en krachtig . Veel mensen
gebruiken YES of GOOD. Deze worden leer je hetzelfde aan als de
clicker.

Clickers heb je in allerlei vormen en maten. Dit is wat ik heb , maar dat is lang niet welke er allemaal
zijn. Kijk welke jij het fijnst vindt. Sommige zijn zachter van geluid, voor de honden die erg schrikken
van geluid. Sommige zijn juist harder of hebben speciaal bandje aan voor om je vinger te doen of een
bandje om je pols om niet kwijt te raken. Veel hondenscholen maken gebruik van de clickertraining
en geven je er dan 1 mee, maar je kan ze ook krijgen bij dierenwinkels of op internet.
Ik ga in de volgende trainingsfilmpjes regelmatig met de clicker werken, zo kan je ook zien waarom
het gebruik hiervan nou zo prettig is. Veel succes met aanleren.

