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Uit dit voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is dat

men zijn jachthond kan afstoppen en terug bij

zich roepen. Na de basistraining zal dit met de

meeste honden lukken tot dat ... Ja, tot dat een

gedreven hond met veel jachtpassie achter een

haas aangaat, dan vallen er veel door de mand

ln het begin Iukt het misschien nog, maar heeft

de hond eenmaal een haas gesteld oí geap-

porteerd, dan weet hij waar de ultieme beloning

ligt. Volgens wetenschappers behoort prooiach-

tervolgingsdrang samen met woede, angst en

nieuwsgierigheid tot de vier primaire emoties

van een roofdier. Het euforisch gevoel die dit

opwekt kan men waarnemen met een kat en

een rode aanwijsstip die men over vloer en mu-

ren beweegt. Op den duur loopt de kat letterliik

tegen de muren op achter de virtuele muis aan,

HetzelÍde kan gebeuren met honden die fanatiek

op hun eigen schaduw gaan jagen.

Ofschoon van een jachthond verwacht wordt dat

hij volcloende prooidrift in zich heeft om bruik-

baar te zijn, is men verplicht om die in te perken

en in een aangeleerd korset te duwen Nog

meer dan elk ander bevel zal het "kom"-com-

mando van kleins af geoefend moeten worden.

Wetende dat honden op verschillende manieren

leren, zullen we heel vroeg verschillende kleine

oeÍeningen in het dagelijks leven inbouwen.

Uiteraard is de etenspot een belangrijk instru-

ment. Fokkers zullen daarom vanaf het moment

dat c1e pups vast voedsel tot zich nemen'het

komen' oefenen. Met stem en/of fluitje zal men

de hondjes lokken naar het voedsel. Eerst op

heel korte afstand, geleidelijk aan iets verder en

op een niet aangekondigd tijdstip. Zodra de pup

bij zijn nieuwe baasje is moet men dit herhalen.

0p die manier zal men het kombevel steeds kop-

pelen aan iets leuks. Vrij vroeg moet men met

de pup in het veld lopen om hem te wennen aan

ondergrond, diverse lichte dekkingen en andere

geuren. Op onbekend terrein zal hij in het begin

heel dicht bij de baas blijven. Zijn nestbinding

is nog groter dan zijn vluchtgedrag, Hiervan

kunnen we profiteren om het volgen zonder

leiband te oeÍenen. Als de pup zich eventjes

verwijdert zal hij zich onzeker voelen en kijken

waar jij bent. Gebruik het'kom bevel' en moedig

hem aan. Belonen blijft intussen de boodschap.

Beschikt men over een ervaren hond laat de pup

dan met die mee kuieren. Roep op een gegeven

moment de volwassen hond in en de pup zal

spontaan volgen. Door imitatiegedrag zal hij

nog sneller de link leggen tussen bevel, komen

en beloning. Na verloop van tijd wordt het een

wedstrijdje: wie is het eerste bij de baas,

Succes op termiin zal afhangen van de graad van

contact tussen baas en hond. Dit is niet alleen

een lichamelijk contact maar tevens emotioneel.

De "onzichtbare" band moet eigenlijk veel ster-

ker zijn dan om het even welke leiband. De baas

is de focus en het centrum van zijn wereld, zoals

cle leider dat is in een wolvenroedel. Met ouder

worden zal de pup zelf meer initiatief nemen

en de wereld rondom verkennen, Dan komt het

erop aan het kombevel te blijven oefenen, Dit

zal in het begin altijd op een speelse manier

gebeuren. Geleidelijk aan zullen we omgevin-

gen opzoeken met meer prikkels en waar de

verleidingen sterker zijn. Uiteraard zullen de

meeste baasjes van iachthonden minder de

stem en meer de komfluit hanteren. Vanuit het

nest zullen de pups al geconditioneerd zijn op

het fluitsignaal. We zullen dit blijven hanteren

en uitbreiclen tot de aandachtsfluit. Dit signaal

vervangt de verbale klank van het uitspreken

van de naam. Afhankelilk van ras en omstan-

digheden kan men kiezen voor een eentonige

fluit waarop verschillende commando's gefloten

worden (Retrievers) of voor tweetonige fluit(en).

Dit laatste zal men zien bij Spaniels en Staande

Honclen waar de rolÍluit gebruikt wordt als sterk

signaal voor het afstoPPen.

Het oeÍenen van het'kom bevel' heeft enkel

resultaat als we éen van de regels van de roedel

in acht nemen, "de ranglagere komt naar de

ranghogere".We gaan dus in principe nooit

achter de hond aan, maar zullen ons eerder in

omgekeerde richting verwijderen om hem aan

te moedigen bij ons te komen. Daarom ook

zullen we in het begin over heel korte afstanden

werken. Met een pup lopen we achteruit terwijl
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hij ons volgt fluiten we "kom". ls hij bij ons dan

wordt hij beloond en fluiten we om aandacht.

Daarna komt de beloning pas na de aandachts-

fluit. Dit herhalen we een aantal keren. Om het

terugkornen aan te leren zijn we bijna veroor-

deeld tot het systeem van positieve bekrachti-

ging "lk kom en dit is plezant, dus ik herhaal dit

gedrag". Wanneer de hond op dertig meter van

ons is en weigert om te komen en daarentegen

het hazenpad kiest als we naderen, hebben we

weinig hulpmiddelen tot onze beschikking. Cor-

rigeren kunnen we pas als hij bij ons is en dan

is het natuurlijk te laat want dan krijgt hij een

correctie om te komen. Foute boell

Het enige wat dan veelal overblijÍt is de e-col-

lar. Zonder hierover een uitgebreid standpunt

in te nemen. lk heb het nooit gebruikt en

betwist niet dat het in bepaalde gevallen

therapeutische waarde kan hebben. Maar

anderzijds is het volgens mij geen trainings-

middel, Vorig seizoen zag ik iemand bezig met

een Teckel van vier maanden. Het hondje was

meegelopen met onze honden in de nazoek

en begon plots hevigl te beven. Het fameuze

ding hing rond ziln nekje en het baasje had

het knopje ingedrukt omdat hij zijn hond terug

wilde. lk had geen geroep gehoord noch een

Íluitsignaal. Hoe kan men een hond corrigeren

voor het niet uitvoeren van een bevel waarbij

men niet eens de moeite genomen heeft om

het comrnando aan te leren?

Voor honden die graag apporteren kan dit

ingeschakeld worden in de opbouw van het te-

rugkomen, De hond loopt vrij rond krijgt een fluit-

signaal om terug te komen en krijgt een bal of

dummy toegeworpen als hij op korte afstand van

de baas is, Wedden dat hij de volgende keer nog

sneller zal reageren? Moet het gezegd dat het

kombeve van nog groter belang is als de hond

eenmaal te water gaat, Op dat moment hebben

we helemaal geen verweer tegen een jachthond

die voor ziln plezier i'ondjes gaat zwemmen.

De boodschap is: beqin eraan als ze vier weken

zijn, werk op korle afstand, herhaal, herhaal en

hou het leuk. Ook wanneer het hondje straks

voor het eerst op jacht gaat, zorgen we ervoor

dat de prikkels niet te sterk zijn en dat hij haal

bare opdrachten krijgt.

Tekst/Íoto's: Freddy Quackelbeen
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