Clicker trainingsmethode.
Op een terugkomdag van de Masterclass hebben we kennis genomen van deze
methode, zoals die door Mario Verslype wordt gepropagandeerd en die hij
succesvol toegepast.
Onder andere, Bert Antonisse en Co Dieleman hebben laten zien wat er allemaal
mogelijk is. Uitgangspunt van Mario Verslype is: De hond een oefening leren
zonder enige manipulatieve vorm, dit door de clicker bevestigingen, beloning
direct laten volgen. Het is een vorm van communiceren met de hond.
Commando's worden pas ingebracht als de hond een oefening beheerst. Perfect
uitgevoerde volgoefeningen zijn de basis voor de totale africhting. Met veel
geduld en concentratie van de geleider wordt in fases een oefening aangeleerd.
Is een fase niet goed, terug waar het wel goed was en werken tot het wel
optimaal is.
Een geleider moet om zijn doel te bereiken een stap durven terug te zetten.
Als de basis goed is, dan kan je met zekerheid hierop terug vallen. De
clickermethode kan je indelen onder iets vrijwillig leren of te wel operante
conditionering. Door het geluid van de clicker weet de hond na korte tijd dat er
een beloning volgt. Voordeel het maakt altijd het zelfde geluid. Dat is tevens
een voordeel boven ons stemgeluid, die constant verschillend van toonhoogte
is. De hond hoort bij het clicken niet of we goed gehumeurd, kwaad of
emotioneel zijn. De clicker is te gebruiken voor het aanleren van een nieuwe
oefening, bij het beheersen van de oefening bouwen we het gebruik af. Waarom
afbouwen, als de beloning niet in iedere fase volgt, zal de hond meer zijn best
doen om toch aan een beloning te komen.
Na gewenste uitvoering komt het passende commando er bij. Dit stapsgewijs
werken kan je zien als shapen. Zodra we met een commando erbij kunnen
trainen, dan gaan we de hond door afleiding op te zoeken verder belasten. Hier
is herhalen een must. Met de clickermethode maak je gebruik van een positieve
bekrachtiger. Alleen gewenst gedrag belonen. In de praktijk blijkt dat het
aanleren gemiddeld wat langer duurt. Het trainen met een clicker vraagt een
andere instelling van de geleider dan bij de meeste traditionele methodes. Met
veel geduld wachten op gewenst gedrag, want de enige straf is niet belonen.
Iedere methode heeft een start en eindpunt. Voor een examen moet de hulp
van de clicker worden afgebouwd, dat is een kritieke fase. Pas wanneer de hond
de oefening(en) perfect beheerst ga je niet meer clicken.
Met puppies en jonge honden kan je al beginnen. Oudere of honden die al een
gedeelte via de traditionele methodes zijn getraind vragen meer tijd om de
hond te laten begrijpen wat we van hem verlangen. Eenmaal begonnen moet je
het geduld kunnen opbrengen en niet terugvallen in oude methodes. Timing is
belangrijk, moment van de click en beloning moet je consequent in zijn.

