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Lesplan 1 
trainen met de stapelbekers :   We maken er een potje van!

Tip!
Je hoeft hier bijna niet voor van je plek te komen, dus dit 
zijn prima bezighouders voor geblesseerde viervoeters 
of seniorhonden. Mits de hond natuurlijk de betre� ende 
lichaamsdelen goed kan gebruiken.

Multifunctioneel: met een stapelbeker, neem de maat 
die het best bij de hond past, kun je drie kunstjes in één 
oefenen.

1  Hoofd in
Zet de pot neer en doe er iets lekkers in. Vang het mo-
ment dat de hond zijn hoofd in de pot stopt om het 
lekkers te pakken: super, dát is ‘hoofd in’! Grote kans 
dat de hond na een paar keer al uit eigen beweging in 
de pot kijkt. Super! Beloon nu vanuit uw hand.

2  Poot op
Keer de pot om, vraag de hond om een (voor)poot en 
leg deze voorzichtig neer op de pot. Beloon de hond 
zodra zijn poot de pot raakt, en vervolgens als hij
met zijn poot zo even in positie blijft: super, dát is 
‘poot op’!

3  Hoofd op
Laat de hond liggen en zet de omgekeerde pot tussen 
zijn voorpoten. Houd iets lekkers vlak bij zijn neus en
laat dat vervolgens iets zakken, totdat de hond met 
zijn kin op de pot rust. U snapt het al: super, dát is 
‘hoofd op’!

ALPR0016 We Maken er een Potje van.indd   1 22-03-16   13:25



Munnikenweg 62A, 3905 MJ VEENENDAAL, tel. 0318-513142, 
info@sportenspelvoordieren.nl, www.sportenspelvoordieren.nl

Lesplan 2 
Stapelpret

Indruk maken op familie en vrienden? Dat kan met dit 
to� e kunstje, waarbij de hond leert bekers in elkaar te 
stapelen.

Simpel
Het lijkt heel erg ingewikkeld, de hond leren het ene 
vormpje in het andere te zetten, en dat op onze aan-
wijzing van groot naar klein, maar eigenlijk is het vrij 
simpel en hoeft de hond er maar twee vaardigheden 
voor te beheersen: ‘vastpakken’ en ‘in’.

‘Vastpakken’
Begin met de grootste stapelbeker uit de set, die is 
gezien het formaat vaak het makkelijkst op te pakken, 
en houd deze de hond voor, zodanig zodat hij hem 
makkelijk met zijn bek aan kan nemen. Heeft de hond 
geen interesse? Beweeg de beker dan eventueel iets 
uitdagend heen en weer. Pakt de hond de beker vast? 
Super, beloon! Dat is ‘vastpakken’! Ruil de beker ver-
volgens met het woordje ‘los’ voor iets lekkers.

‘In’
Daarnaast gaan we de hond leren zijn neus in een 
beker te steken. Neem wederom de grootste stapel-
beker en zet die voor de hond neer. Grote kans dat de 
hond dan nieuwsgierig al even zijn neus in de beker 
zal steken, zo niet, gooi er dan iets lekkers in. Geef op 
het moment dat de hond zijn neus in de beker steekt 
om het lekkers te pakken het signaal ‘in’. Steekt de 
hond, na een paar keer oefenen, uit eigen initiatief zijn 
neus in de beker? Super, dat is ‘in’! Beloon nu met iets 
lekkers vanuit de hand.

Combineren
Nu gaan we deze acties com-
bineren. Zet twee stapelbekers 
voor de hond neer. Wijs de op 
één na grootste stapelbeker aan 
en geef het signaal ‘vastpakken’. 
Wijs vervolgens naar de groot-
ste stapelbeker en geef het sig-
naal ‘in’, indien nodig gevolgd 
door ‘los’. Laat de hond de ene 
stapelbeker in de andere vallen? 
Helemaal geweldig! Beloon 
door iets lekkers in de beker te 
doen. Voeg, als dit goed gaat, 
steeds een stapelbeker toe aan 
het spel. Goed stapelen moet 
je natuurlijk veel oefenen, het 
zal de hond steeds beter gaan 
lukken om in de ene vorm in de 
andere te krijgen. Veel stapel-
pret!
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Gebruik de 
stapelbekers 

uitsluitend 
als trainings-
materiaal en 
alleen onder 
toezicht. Laat 
de hond niet 
alleen met de 
stapelbekers 
en voorkom 
dat hij het 
materiaal 
kapot kan 

maken.

Let op!

ALPR0016 We Maken er een Potje van.indd   2 22-03-16   13:25


