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Het gebruik van geurstoffen bij het trainen van jachthonden op een sleep. 

Zoek een locatie uit bv in een grasland naast een sloot of naast dekking waar de hond niet makkelijk in kan gaan. Je 

maakt dan gebruik van een natuurlijke barrière.   

• Neem een dummy (hoeft geen oude te zijn) en maak die nat. 

• Maak aan de dummy een touw van +/- 5 meter vast, hiermee kun je slepen. 

• Dan druppel je er een klein beetje geur op de dummy. Deze geurtjes in flesjes zijn heel sterk dus veel hoef je 

niet te gebruiken. 

• Markeer voor jezelf de start van het spoor en haal de dummy daar een paar keer heen en weer over de 

grond.  

• Vanaf dat punt ga je wind af de dummy slepen. Een flink stuk. Om te beginnen 50 meter. 

• Maak de dummy los op het einde en laat deze daar liggen. 

• Op het eind leg je iets lekkers voor de hond (pens bijv. of gewoon wat voer) 

• Daarna haal je de hond en brengt hem aan het begin van het spoor. 

• Aan de lijn laat je hem ruiken aan de plek waar je bent begonnen. Houd hem aan de lange lijn. 

• Dan zeg je "sleep" (of "zoek sleep") en je wacht rustig tot hij het spoor oppakt. Probeer hem zo rustig 

mogelijk te laten lopen en probeer ook goed op zijn lichaamstaal te letten. 

• Omdat je zelf weet waar het spoor loopt kan je dan aan zijn taal zien op hij met het spoor bezig is of niet.  

Als hij van het spoor af gaat blijf je staan en je wacht tot je ziet dat hij verder gaat op het spoor. Dan zeg je 

"goed zo zoek!"  

• Aan het einde ga jij uit je dak en de hond vindt het lekkers en laat je de dummy apporteren. 

• Na een aantal keren dit getraind te hebben, kan de hond het spoor zelfstandig uitwerken en zal dan met de 

dummy terug komen. 

• Het spoor kan op verschillende manieren moeilijker gemaakt worden. 

o De rechte spoor langer maken dan 50 meter, dit te doen in stappen van 10 meter. 

o Na een bepaalde lengte een haak (bocht van 90 graden naar links of rechts). 

o Of de tijd tussen het uitleggen van het spoor en het uitwerken van het spoor met de hond. 
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