Retrieverwerk: the Erglish rMry
hooting Dayszijn in hetVerenigd Koninkrijk enorm populair. leder najaar gaan vele duizenden jagers op pad. Kleine jachtverenigingen trekken erop uit met enkele geweren,
op grote "Estates" worden commerciële jachten georganiseerd. Miljoenen fazanten en
patrijzen worden elk jaar uitgezet. Aangevuld met het natuurlijk wild maken zij van de UK
een paradijs voor de jager op klein wild. Hierbij wil men uiteraard dat het aangeschoten wild
maximaal wordt binnengebracht: hetzij uit respect voor het wild hetzij om financiële redenen. Daar komen de Retrievers in beeld. Honderdvijftig jaar geleden werden ze gecreëerd
omdat de technische ontwikkeling van het geweer onder Napoleon de mogelijkheid schiep
om vliegende vogels neer te halen. Nazoeken op verre afstanden of in moeilijk toegankelijk
gebied werd een bittere noodzaak. Flatcoated, Golden en Labrador Retriever werden onmisbaar op elke Britse jachtdag.

retriever : rustig op post zitten of in de lijn
meestappen, geen hinder veroorzaken, op
aanwijzen van de voorjager zo snel mogelijk
en met zo weinig mogelijk poespas het stuk
binnenbrengen. Het inleidend woord was
dan ook kort maar krachtig. "De functie van de Retriever bestaat eruit dat hij
uitgestuurd kan worden naar een bepaald
gebied waar een stuk wild gevallen is en
dat we de hond in dit gebied laten werken
en het stuk apporteren". De nadruk ligt dus

op het initiatief van de hond zelf die zo stil
mogelijk wordt voorgejaagd en waarbij de
handler alleen zal helpen om de hond in het
gebied te krijgen en hem er te houden tot
hij succes heeÍt.
Bij de opvoeding van de jonge hond zal
men er vooral voor zorgen dat hij graag bij
de baas terugkomt. Absolute steadiness en
voetwerk zijn de basis voor elke Retriever.
Glynis benadrukte telkens dat elke inch die
we op heelwork toegeven, achteraf op jacht
in een veelvoud teruggenomen wordt. De

uitdrukking "not an inch" moet dus zeer
letterlijk genomen worden. Pups krijgen dan

Wie bloedlijnen en expertise zoekt komt

was ook de fokker van "FTCH Marcus Maybe

sowieso over het Kanaal terecht. Daar ligt

of Wadesmill ", de enige Golden Retriever die

immers de bakermat. Met enkele vrienden

in de vorige 25 jaar het Britse Championship

keerden we even de rol om. We vonden twee

(2006) won.

toptrainers bereid om een weekend af te
zakken naar de Belgische Ardennen om ons
voorjagen bij te schaven. Zowel Glynis Hillier
als Jim Gale werken al meer dan dertig jaar
met Retrievers. Zij kwalificeerden zich diverse
keren voor het Retriever Championship en

keurden in eigen land en op het vasteland. Jim
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ln het duizend hectare grote jachtgebied
rond 0izy vonden zij voor een twintigtal
Retriever liefhebbers meer dan voldoende

terreinvariatie om hun visie uiteen te zetten. De ganse opbouw van hun training
is gericht op het uiteindelijke doel van de
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ook heel weinig apporteerwerk in hun eerste
levensjaar. Ook met oudere honden zal men
hierop altijd verder werken. Bij om het even
welke overtreding van de regel keert men
een aantal stappen terug. Geworpen dummy's tijdens walkups worden of genegeerd
of komen pas in twee instantie aan bod. Als
de hond rustig is mag hij werken maar veelal
op een totaal andere dummy, vaak een "not
seen", blind dus. Het automatisme van stoppen en zitten wanneer er een schot afgaat of
een dummy gegooid wordt, blijft altijd een
aandachtspunt.

opgehaald door dezelfde jonge hond. 0p een
afleiding laten we de hond beter niet werken
omdat dit hem in verwaning kan brengen.

Al met al werd het een boeiende tweedaagse,
tussen pot en pint in het jachthuis, uiteraard aangevuld met ontelbare verhalen. Als

afsluiter had Jim nog een partijtje "mollenjagen" gepland. Een tennisbal werd net onder
oppervlakte verstopt van één van de vele
molshopen. De honden kregen een zoekbevel
en dienden zuiver op basis van hun neus de
bal te localiseren. Verbazend hoe sommige

honden vri.j snel overschakelden van jagen op
zicht naar jagen op geur en dan ook succes
boekten.
Geïnspireerd en aangestoken door het zuivere

Wat ons het meest verbaasde was het veelvuldig gebruik van zuiver blinde apporten. Waar
wij in onze trainingsopbouw meestal werken

hond zo belangrijk. Gevraagd naar zijn reactie
op dergelijke markeerapporten antwoordde

Retrieverwerk hebben wij intussen beslist om
op de workingtest van "Will to Please" in juni
niet minder dan vier gerenommeerde Britse
keurmeesters naar België te halen. Wie wil

Jim met een lachje: "als je het zo goed weet
te liggen, waarom ga je het niet zelf halen,

genieten van zowel de eenvoud als het raffinement van hun aanpak kan alle inÍormatie

te geven en dan gaan variëren met de tijd
tussen het deponeren van de dummy en het

daarvoor heb je toch geen hond nodig."

hierover vinden via gundogs.be.

apporteren, pleitten onze Engelse vrienden
voor echt blind Retrieverwerk. Zo werden onze

Met nadruk dat de hulp van de voorjager
essentieel is, maar slechts wordt gegeven

jonge honden in lijn gebracht voor de rand
van een bos. Er werd een dummy geworpen

indien echt nodig, hecht men veel belang
aan de aandacht die de hond voor zijn baas
heeft. Na de aandachtsfluit moet de hond naar

met "memories" om de honden vertrouwen

in het open veld waarna de honden vanaf
een korte afstand naar de rand van het bos
gestuurd werden waar op voorhand dummy's
gelegd waren. Tot onze niet geringe verbazing
liep dit vrij vlot en was er weinig aarzeling bij
de honden merkbaar. De regel is als Retrievers apporteren we een onderscheid maken
tussen gelegde dummy's die ze mogen halen
en geworpen dummy's die meestal genegeerd

worden.

i

h
k

Tekst en foto's: Freddy Quackelbeen
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hem kijken en dient het volgende commando
doordacht en duidelijk te zijn. Een begrip als
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"slow up" wordt hierbij geÏntroduceerd om
te hevige honden tot kalmte aan te zetten.
Met opgegeven hand wordt de hond even ter
plaatse gehouden waarna hij pas na enkele
seconden terug in beweging gebracht wordt
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met een duidelijk hand oÍ armbevel. Moet de
hond naar links of rechts dan gebruikt men

I

de arm om de richting aan te geven en een
Zo werden de openklas honden in koppel op

beweging van ons lichaam als commando. Stil

een bospad gezet waarna met een bumperboy

voorjagen is het credo en de menselijke stem
past hierin niet. 0m de hond op een bepaald

een apport over de boomtoppen in de richting

van het dal werd afgeschoten. Daarna werd
de eerste hond schuin de andere kant van
de helling opgestuurd waar op een tachtig

meter in vrij hoge dekking blinde dummy's
neergelegd waren. Na het uitsturen was het

gebied

alleen kwestie om de hond in het gebied te

Afleidingen worden gebruikt om het samenspel tussen voorjager en hond te versterken'

houden en zelfstandig te laten werken. We
'nerkten ook dat het "valgebied" vrij ruim

Met de hond werden we op de oever gezet.
Na een schot in de richting van de vallei links,

,', ordt geïnterpreteerd. Het is zeker geen
. ,',estie van "de dummy ligt een metertje links

gooide Jim een steen in het water rechts. De
meeste honden volgden de lijn in de richting
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als ocCracht krijgen op workingtesten, lmmers

van de plons en werden afgestopt waarna het
een kwestie was voldoende aandacht te krij-

fazanten, zeker geklvetste, hebben niet de

gen voor het commando naar links, weg van

neiging om netjes op de valplaats te liggen.
Daarom is het zoekgedrag -het jagen- van de

het water. ln de beginfase gebruikt men een

dat specifieke boompje" zoals we soms

f

tot zoeken aan te zetten kan men een

fluittoon gebruiken maar als hij spontaan
begint te jagen laten we dit achterwege.

steen, later een dummy maar die wordt nooit
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