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Het aanleren van de muilkorf 
 

E E N  S T A P P E N P L A N  

Een muilkorf heeft helaas niet zo’n goed imago, maar biedt wel veiligheid en rust. Je hoeft je geen 
zorgen meer te maken dat jouw hond een andere hond of een mens verwondt. Hierdoor voel je je als 
eigenaar meer op je gemak, en zien ook andere mensen dat jouw hond geen gevaar vormt. Hierdoor zal 
de gedragstraining ook een stuk soepeler verlopen. Jij bent immers zelf ook een stuk minder gespannen. 
 

Het dragen van een muilkorf moet de hond echter wel aangeleerd worden, zodat er een prettige 
associatie ontstaat en de hond zich op zijn gemak voelt met de muilkorf om. In dit stappenplan staat 
beschreven hoe je dit doet. In de meeste gevallen kun je dit in ongeveer twee weken aanleren. 
 

Bekijk ook de video 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kenniscentrumargos.nl/de-muilkorf-aanleren/
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Stap 1 
 

H E T  A A N R A K E N  VA N  D E  M U I L K O R F  

Houd de muilkorf in je hand en ga voor je hond zitten of staan. Zorg ervoor dat je de muilkorf op 
neushoogte van de hond houdt, het liefst alvast met de neusopening naar hem toe. Zodra de hond aan 
de muilkorf snuffelt, click je of geef je je stembeloning en gooi je een voertje achter de hond weg. 
 

Je geeft geen enkel commando of aanwijzing, maar wacht totdat je hond zich uit zichzelf omdraait. Het 
feit dat jij daar zit/staat met voertjes is voor de meeste honden voldoende reden om zich weer om te 
draaien en naar je toe te komen. Mocht je hond afgeleid zijn door iets in de omgeving, dan mag je wel 
even zijn naam noemen om de aandacht weer bij jou te krijgen. Gebeurt het vaker dat je zijn naam moet 
noemen, zoek dan een plekje met minder afleidingen en verhoog eventueel de waarde van je beloning. 
 

 

TIPS VOOR ALS JE TEGEN PROBLEMEN AANLOOPT BIJ HET AANLEREN VAN STAP 1: 

“ Mijn hond is helemaal niet geïnteresseerd in de muilkorf ” 

Sommige honden hebben iets meer hulp nodig om te begrijpen dat ze iets met de muilkorf moeten doen. 
Houd de muilkorf achter je rug, wees er zeker van dat je de aandacht hebt van je hond, haal de muilkorf 
achter je rug vandaan en houd hem op neushoogte. Op het moment dat je hond naar de muilkorf kijkt, 
geef je direct je stembeloning en gooit een voertje weg. Zodra je hond achter het voertje aan gaat, 
houd jij de muilkorf weer achter je rug. Herhaal dit net zo lang totdat je ziet dat je hond meer interesse 
krijgt in de korf. Op dat moment wacht je wat langer af of je hond een stap zet richting de muilkorf 
zodra je deze achter je rug vandaan hebt gehaald en ga je hiervoor belonen. Zet dit zo door totdat hij 
de muilkorf aanraakt/eraan snuffelt. 
 

“ Mijn hond raakte hem eerst wel aan, maar nu gaat hij steeds andere dingen doen ” 

 

Je timing is bij deze oefening erg belangrijk. Let erop dat jouw stembeloning écht komt op het moment 
waarop je hond de muilkorf aanraakt. Ben je te vroeg of te laat, dan kan het zijn dat je hond in de war 
raakt, gaat zoeken naar hetgeen wat je van hem vraagt en ander gedrag aanbiedt dan waar jij naar 
op zoek bent.  
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Stap 2 
 

M E T  D E  N E U S  I N  D E  M U I L K O R F  

Bij stap twee beloon je niet meer voor het even aanraken van de 
muilkorf, maar wacht je tot de hond zijn neus er echt wat verder 
insteekt. Let erop dat jij niet degene bent die de muilkorf naar je 
hond toebrengt, maar zie jezelf als houder van de korf en laat je 
hond echt zelf uitvogelen wat je van hem wilt en waar hij zijn 
beloning voor krijgt.  

 

TIPS VOOR ALS JE TEGEN PROBLEMEN AANLOOPT BIJ HET AANLEREN VAN STAP 2: 

“ Mijn hond bijt in de muilkorf of slaat met zijn poten ” 

Bij het zogenaamde ‘freeshapen’ (het aanleren van nieuw gedrag door de hond steeds te belonen voor een 
zelfgemaakte juiste keuze richting het gewenste gedrag) kan er soms frustratie optreden. De hond werd net 
immers nog vele malen achter elkaar beloond voor het aanraken van de muilkorf en nu ineens niet meer. 
Logisch dus! Afhankelijk van hoe de hond omgaat met deze frustratie negeer je dit gedrag zolang het wordt 
vertoond, maar zaak is de hond zo snel mogelijk succes te laten hebben. Bijt hij even in de muilkorf, corrigeer 
hem hier niet voor (zeg geen ‘nee’, trek de korf niet weg etc.), maar doe niks. Steekt hij zijn neus vervolgens in 
de korf, dan beloon je direct. Doet hij dit niet, maar neemt de frustratie toe? Dan moet je je eisen bijstellen en 
een klein stapje terug doen. Beloon weer een aantal keer voor het alleen snuffelen aan de korf. 

 

 

Stap 3 
 

T I J D  U I T B R E I D E N  E N  B E L O N E N  D O O R  D E  M U I L K O R F  H E E N  

Bij stap 3 vragen we van de hond dat hij zijn neus wat langer in de korf houdt. Daarnaast gooien we het 
voertje niet meer weg, maar geven we deze door de korf heen. De hond moet zijn neus dus in de korf houden 
om zijn beloning te krijgen.  
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Trekt je hond zijn neus direct weer uit de korf, dan beloon je niet en zegt of doet verder niks. Als het proces 
goed verloopt dan steekt je hond zijn neus er nogmaals in en zal dan (of na nog een poging) deze houding 
een fractie langer volhouden. Op dat moment beloon je dus!  

Het belonen door de korf heen kan even wennen zijn voor zowel jouzelf als voor je hond. Let erop dat je het 
voertje wat van onderen aanbiedt, daar zit het grotere gat (in o.a. de Baskerville of Trixie muilkorf). In 
sommige muilkorven kun je geen voertjes geven, mocht je goede redenen hebben om deze te gebruiken, dan 
beloon je vlak naast de muilkorf. 

 

TIPS VOOR ALS JE TEGEN PROBLEMEN AANLOOPT BIJ HET AANLEREN VAN STAP 3: 

“ Het lukt me niet de tijd uit te breiden, hij trekt zijn kop weer uit de korf ”  

Let goed op je timing. Jouw stembeloning komt op het moment dat je hond zijn neus in de muilkorf heeft. Trekt 
hij zijn neus uit korf op het moment van je stembeloning, dan kan het zijn dat hij de beloning koppelt aan het 
moment van terugtrekken, in plaats van het insteken, van de neus.  

 

Stap 4 
 

H E T  VA S T D O E N  VA N  H E T  R I E M P J E  

Deze stap is vaak lastiger dan de vorigen, het is van belang dat de hond stap 3 echt helemaal goed 
beheerst en hierbij dus ontspannen is.  

We beginnen met het riempje over de kop te houden. Let op: hij gaat dus nog niet vast! Je bent nu voor het 
eerst met twee handen bezig, het kan zijn dat je hond dit in het begin wat verwarrend vindt. Blijf rustig, laat 
het riempje weer zakken, wacht tot je hond zijn neus weer in de muilkorf steekt en beweeg dan pas weer met 
je tweede hand. Op het moment dat je het riempje over de kop houdt geef je direct je stembeloning en een 
voertje. Mocht de hond na je stembeloning zijn neus weer uit de korf halen, dan is dat in principe niet erg. 
Beloon wel alsnog door de korf heen. 

Herhaal dit minstens tien keer terwijl je hond ontspannen is. Ga dan verder door het riempje door het gespje 
te steken en iets aan te trekken voordat je beloont. Ook dit herhaal je minstens tien keer terwijl je hond 
ontspannen is. 

Dan maak je de muilkorf echt volledig vast. Hiervoor heb je twee handen nodig, het loslaten van de muilkorf 
is soms even wennen. Vooral voor de honden die de neiging hebben om in de korf te leunen met hun kop. 
Wees geduldig en let op je timing. Maak het riempje vast en beloon een paar keer achter elkaar. Maak het 
riempje weer los en herhaal. 
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TIPS VOOR ALS JE TEGEN PROBLEMEN AANLOOPT BIJ HET AANLEREN VAN STAP 4:  

“ Zodra ik de muilkorf loslaat of het riempje vast doe probeert hij hem af te krijgen ” 

Houd de tijd tot belonen korter, oftewel: beloon eerder. Is dit niet mogelijk, dan ben je te snel gegaan en zal 
je nog even een stapje terug moeten doen. De hond voelt zich blijkbaar nog niet prettig in de situatie. 

 

Stap 5 
 

H E T  L O P E N  E N  B E W E G E N  M E T  D E  M U I L K O R F  O M  

Deze stap is vaak het moeilijkst. In de voorgaande stappen werd de hond nog snel beloond en hoefde hij hier 
weinig voor te doen. Echter, bij deze stap zal hij zich bewuster zijn van de muilkorf en kan uit automatisme 
proberen hem af te krijgen. Om dit te voorkomen leidt je hem op het begin af door hem verschillende 
aanwijzingen te geven. Denk aan ‘zit’, ‘turn’, ‘twist’, ‘buig’, ‘volg’. Uiteraard is het van belang dat de hond 
deze oefeningen zonder muilkorf goed beheerst en dat deze ook op een positieve manier zijn aangeleerd. 

Loop eens achteruit waarbij je je hond uitnodigt mee te komen, zet een paar stappen en vraag dan meteen 
een zit. Beloon hem met een voertje en herhaal. De tijd dat je achteruit loopt breidt je steeds iets verder uit 
en langzaamaan draai je in waardoor je niet meer voor, maar naast je hond loopt. Het contact tussen jou en 
je hond wordt op deze manier iets minder en de hond kan gaan snuffelen en zich bezighouden met de 
omgeving. 

 


