
 

De NEPOPO methode van Bart Bellon.  

 
Bart Bellon heeft met zijn methode o.a. ook Jogi = Jurgen Zanck geïnspireerd. Ook Tobias Oleynik 
past de methode zeer succesvol toe en heeft daar zijn eigen interpretatie en verfijningen aan 
toegevoegd. Door de personen en groepen die dit toepassen te promotent ontstaat er een 
deskundige keten en wordt het steeds interessanter en komt het binnen het bereik voor de 
instructeur en geleider.  

We onderscheiden een drietal leermomenten Positief - Negatief - NEPOPO.  
 
Positief, De hond voert het gewenste gedrag uit, beloning volgt. De hond voert het gewenste 
gedrag niet uit, we negeren de hond. Gevolg voor de hond geen beloning. Vraag hierbij: hoelang 
negeren. Door negeren kan je mogelijk ongewenst gedrag versterken. Dit zal iedere instructeur 
met kennis van de methode onderkennen en er op inspelen.  

Negatief (NEPO of avoidance training). De hond krijgt een kleine correctie tot hij het gewenste 
gedrag vertoont. De hond voert een gewenste handeling niet uit en krijgt een meer bestraffende 
correctie. Dit laatste kan je alleen toepassen als de hond de oefening begrijpt. Anders vraagt je iets 
van de hond wat hij niet begrijpt.  
Altijd bij gewenst gedrag, direct een motiverende beloning. Hier door spelen we in op een 

verwachtingspatroon van de hond.  
 

Timing, dosering en inspelen op de driften. Als we een kleine begeleiding moeten geven en de hond 
het gewenste gedrag vertoont, kunnen de instructeur en geleider ervan uitgaan dat de hond begint 
te begrijpen wat we van hem verwachten. Timing zowel positief als negatief is van essentieel 
belang. De hond moet weten waar hij aan toe is.  
 
Dosering, hier verstaan we onder: hoever moet je begeleiden en hoe intensief een beloning?  
Dit moet in verhouding staan tot het vertoonde werk.  

Driften. Eet, buit en weerdriften, die gedoseerd benutten.  
Waarom zal een hond uiteindelijk een geleerde oefening uitvoeren? Er bestaat één reden: om zijn 
situatie te verbeteren. Kort gezegd iets wat onaangenaam is trachten te verminderen het 
aangename trachten te verbeteren of vermeerderen, zich comfortabeler voelen. Dit zijn de enige 
zaken om een hond daadwerkelijk iets blijvend aan te leren.  
 

Definitie van de z.g. leerpiramide.  
 

Top = Niet meer helpen, hond zit in stimulus controle. Dit wordt  
slechts korte tijd toegepast vlak voor een examen  
of wedstrijd.  
 
 

Fase 2 = Hulp afbouwen of te wel Intermitterend stimuleren.  
Dus niet altijd helpen bij de oefeningen en ook  
niet altijd belonen.  
 
 
Fase 1 =  
Altijd stimulerend helpen bij het uitvoeren van de  

oefening.  
 
 
Groene  
hond.  
 

 
 
 
 
Nepopo en afzekeren.  
Met afzekeren bedoelen we een systematische, logische en voor de hond begrijpelijke opbouw naar 

een afgezekerde oefening zonder verlies van uitstraling en beeld. Als de oefening door de hond 

gekend is, wordt er meer en meer afleiding ingebracht. Dat kan variëren van een ander veld 

gedeelte, andere mensen op het veld en andere weersomstandigheden. Dit met als doel de hond 

onder alle omstandigheden het commando op te laten opvolgen. Altijd controle houden op 

onverwachte situaties. Controle dat willen we allemaal bereiken, met als resultaat een hond die 

onder alle omstandigheden correct met zichtbaar plezier en temperamentvol werkt. Waarbij de 

hond hoopt op een beloning. 


