
Hondenspor{ onder de loep

Jachffiainfug
rriet vrrrrr drrrnmyrs

Het is een hondenjob, die van jachthond. Een diepgaande training, moeilijke examena,...
Zonder kleerscheuren door de bramen rennen, kordaat het vrrater inspringen en vooral
niet janken als het menens vrrordt. En toch, de jachthond doet het met vuur. Hij vindt het
heerlijk om zijn instincten bot te vieren. Voor baasjes die zich rnreinig geroepen voelen om
koelbloedig beestjes te doden, zijn er alternatieven die evengoed inspelen op de vyare
aard van jé schatje.

De jager en zijn hond, het is een verbond

sinds mensenheugenis. Door selectieve fok
ontstaat gaandeweg een grote verscheiden-

heid aan types met specifieke mogelijkheden.

Onze contreien spitsen zich al eeuwenlang toe
op de jacht met het geweer, met schotvaste
honden. We onderscheiden staande honden,

die het terrein afzoeken en gefixeerd voor het
wild gaan staan. Op commando 'stoot' de hond

het wild op. Lopende honden volgen blaffend
een spoor, zodat de jager weet waar hond en

wild zitten. Dashonden en terriërs zijn van

oudsher ' aardhonden' die het wild uit hun hol
drijven. Zweethonden - 'zweet' is jagerslatijn

voor bloed - worden onder meer gebruikt bij
het opsporen van gewonde dieren. Sommige
jachthonden hebben een taak voor het schot,

de meeste worden bij ons ingezet voor het
werk na het schot. Er zijn ook rassen die het in
beide situaties prima doen: echte allrounders.

RETRIEUERS ÍIP I(ÍIP
Jachthonden hebben een aangeboren aanleg

om hun taak uit te oefenen, de jachttraining

speelt daarop in. Maar geen enkele jachthond

kqjgt zijn werk onder de knie zonder verdere

oefening. De jachttraining is een tak van de

hondensport met een beperkt aantal deelne-

mers en hoop en al20 wedstrijden op een jaar.

De Belg is blijkbaar niet zo competitief inge-

steld als het omjachthonden gaat. De groep

van de retrievers is veruit het populairst, ook
bij niet-jagers. Retrievers zijn ontworpen om
te markeren: ze tonen aanwaar het wild geval-

len is. Het zljn ook ongeëvenaarde apporteurs,

specialisten in het meervoudig apport, vooral
in het water. Zij brengen het dier ongeschon-

den bij de baas, ze hebben een zachte mond.

Een goede retriever werkt met stijl en efÍiciën-

tie. Zo'n kerel kan snel naar het valgebied ge-

stuurd worden en werkt zelfstandig en syste-

matisch. Geliefde charmeurs zijn de labrador
en de golden. Minder gekend maar zeker even

bekwaam zijn de flatcoated, chesapeake bay,

curly coated, Nova Scotia duck tolling retrie-
ver of kortweg toller en noem maar op.

ÍIEFEI{I]{G BAART !(U]{ST
Een goede basistraining is de sleutel tot suc-

ces, dat is op het jachtterrein niet anders.
Oefenen wordt synoniem voor plezier maken
met de baas: een spel waarvan jij de regels
opstelt. De puppytijd is een belangrijke peri-

ode en de maaltijden zijn ideaal om hem een

aantal dingen te leren. Een retriever wacht
veel. Leer hem dat wachten plezant is en hij
wacht met de zekerheid dat hij straks wordt
beloond. Spreek zijn naam uit, gevolgd door
het fluitsignaal. Later is dit, vergezeld van het
commando 'zit', het fundament van de trai-
ning. Thuis leer je hem wachten vooraleer hij
mag eten. Op training leer je hem wachten
om te spelen met zijn apport. Pas wanneer hij
altijd snel en wol[jk naar je toe komt, mag je
eraan denken het apport weg te gooien. Een
dummy is zijn enige speelgoed, alleen onder
controle mag hij errnee spelen. Hij krijgt geen

kauwtoestanden, b alletj es of knuffelb eesten.

Uiteindelijk doel is dat de retriever vastbera-

den tewerk gaat. Op bevel vertrekt hij vlot,
neemt de dummy netjes op, haast zich terug
en geeft het apport verzorgd af. Hij blijft on-

der alle omstandigheden zitten (ook als er
een konijn voorbijspurt) en hij komt direct
als hij geroepen wordt (al vallen er hazen uit
de lucht). Op afstand 'zit en blijf oefen je als

volgt: dummy achterwaar[s weggooien zodat
je tussen hond en dummy zit en Bobby zo-

nodig kan verhinderen er achteraan te gaan.

Beloon voor het blijven zitten. Later gooi je
verschillende dummy's in diverse richtingen.
Dit maakt hem duidelijk dat niet elk apport
voor hem is, maar dat wel elk apport voor
hem kàn zijn.

§Q ,..$/ssf §J/,,, oill to"f



ATTIJII SUCGES
Retrievers hebben een uitzonderl[jk reukver-
mogen en het is aan ons om het doelmatig in
te zetten. Gebruik zijn natuurlijk instinct om
hem te laten zoeken in een bepaald gebied.

Verstop er voldoende dummy's, want je wil
dat je hond steeds succes boekt. Geef 'm het
idee dat fqj alttjd iets kan vinden. Later verstop
je ze uit het zicht van de hond. Zo verstevig
je zijn zelfrrertrouwen, want je wil een wolijk
zoekende hond.

In de beginfase benut je de natuurlijke lijnen
in het decor, zoals afsluitingen of hagen om je
retriever een rechte lijn aan te laten houden,
en later om hem links en rechts te sturen. Een

werkhond wordt drie richtingen uitgestuurd:
vooruit tot het stopfluitje weerklinkt, en ver-
volgens links ofrechtsvolgens het handgebaar

van de baas. Het stopsignaal is eerder de belof-
te dat er iets spannends gaat gebewen dan een

droge 'stop'. Hij verwacht dat je hem gaat hel-

pen zijn apport te vinden. Plaats in het begin
de apportenzo dat hij ze vindt zonder te zoe-

ken. Na een t[jd voer je de moeilijkheidsgraad

op. Maak de oefeningen niet te voorspelbaar,

dat leidt tot gebrek aan initiatief. Concentra-
tie is belangrijk, daarom werk je ook aan het
volgen - aangelijnd en los - als middel om die
concentratie te bereiken. Retrievers zijn dol op

water en meestal is het moeilijker ze eruit dan

erin te hijgen. Laat ze anders spelenderwijze

te water. Een ervaren hond geeft het goede

voorbeeld. Voor waterwerk is er één gouden

regel: Probeer alleen iets in of aan het water
wanneer hij het op het land aI doet. Geef hem

WEDSTRIJDUORMElI

Uiteinde[ik doel is de bruikbaarheid van de hond te testen: is tr[j in staat te doen waarvoor trii
gefokt is? Er ziin verscheidene wedsffidvormen:

|!| Jachthondenproeven tot het behalen van het basis-, africhtings- en Sint-Huber-
E tusbrevet. Het basisbrevet omvat een aantal gehoorzaamheidsoefeningen (aangelijnd

en los volgen, één minuut down, de hond l«ijgt het commando 'wij' en moet op bevel direct
terugkomen), een apport te land op 30-40 meter na een schot en apport uit diep water. B[j
het afirichtingsbrevet komen meer soorten apport aan bod. Bij het markeerappor[ werkt de
hond op het gezicht: een werper wept het wild, de hond ziet het apport vallen en onthoudt de
plaats. De hond loopt ernahet commando inrechte ldn naartoe. Bljhetverloren of zoekapport
wordt een beroep gedaan op zijn natuurlijke aanleg. Hil dootzoekt een stuk terrein totdat hij
het wild vindt en apporteert het dan. Het Sint-Hubertusbrevet tenslotte wordt één keer per
jaar ingericht door de Koninkl[jke Maatschapptj Sint-Hubertus voor honden die dat jaar een
africhtingsbrevet hebben behaald. De onderdelen benaderen meer de echte jacht zoals dub-
bel of drievoudig apport, markeerapport over water en markeerapport of dirigeerapport voor
retrievers. Bij het dirigeerapport wordt de hond naar een punt in het veld gestuurd en vanaf
daar later naar de plaats van het apport gezonden. Dejachthondenproeven staan open voor alle
jachthonden, niet alleen voor retrievers. Er wordt koud (dood) \4/ild gebruikt.

Working tests voor retrievers in drie categorieën: initiatie, novice en open. Er wordt
gewerkt met dummy's, een variant hierop overgewaaid uit het Verenigd Koninkriik z[jn

de cold game tests met dood wild. Hier worden de beste honden geselecteerd op het vinden
van het wild, temperament, gebruik van de neus, het tonen van initiatief en het zacht zijn in
de vang. De hond blijft rustig op post (steadyness), hlj volgt goed aan de voet (heelwork) en is
dirigeerbaar naar apporten die hii niet heeft zien vallen.

Field trials of veldwedstr[iden voor retrievers: t[jdens een gewone jach@artij wordt
het apporteerwerk gedaan door wedstrijdhonden, waarblj de 'voorjagers' zoals de baasjes

worden genoemd achter de echte jagers lopen. Er z[jn wedstr[jden voor beginners (initiation),
gevorderden (novice) en open klasse wedstr[jden. In België zijn jaarlijks enkele amateurwed-
strijden voor jonge honden en een lítal open wedstrijden voor alle honden.
Niet alle jachthonden z[jn geschikt voor de job. Als het instinct, het uithoudingsvermogen en

de intelligentie ontbreken, maakÍ zelfs de beste trainer er geen jachthond van. Adressen van
erkende jachthondenclubs: www.kkush.be onder sectie 2.

nooit het gevoel dat je kmapperd in het water
buiten je bereik is.

SCHÍITUASÏ MAIG]I
De eerste schoten worden gegeven met een

alarmpistool op afstand. Een alerte maar rus-

tige reactie wordt beloond. Er wordt een ver-
band gelegd tussen schoten en iets prettigs:

het apport halen. Pas wanneer alle onderde-
len voldoende gekend zijn, breng je ze samen:

aangeliind en losvolgen, 'vr[j'geven en komen
op bevel, op de plaats blijven, appor[ te land,

apport uit diep water, verloren apport te land,
markeerapport te land, apport over diep wa-
ter. De leeftijd waaxop alle onderdelen aange-

leerd worden is variabel. De band die je hebt
met je hond en zijnwill to please zijn daarbij
belangrijk. Train altijd positief. Aarzelt Max,
stimuleerdan op eenspeelse manier. Gebruik
geen drang of druk, maar wacht, geduldig als...

een retriever, tot de hond er klaar voor is.

Oefenen gebeurt met het oog op latere wed-
strijden, waar het wild met respect moet wor-
den behandeld en binnengebracht, en niet
nodeloos gepijnigd of door elkaar geschud

mag worden. Het is niet evident dat een re-
triever dood wild zomaar in de mond pakt,

dat gaat geleidel{jk. Eerst kun je bijvoorbeeld
de dummy een stel vleugels geven, of er een

stu$e pels omheen winden. Verwacht niet dat
hij het wild zacht en met respect behandelt,
als hij altijd met een dummy of een houten
blok oefent.

T*st K.S.
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