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e jachtmakkers zijn samen in de velden: drie geweren, een tracker en zijn hond. Plots horen

zijn. Lukt dit iets minder dan gaan we de pup

stil dich'

iets meer aanmoedigen of eventueel met een

ze achter het struikgewas het gekwaak van eenden in een ondiepe poel. Ze sluipen

terbij. 0p dat moment vliegen vier vogels op en een gericht schot weet een woerd te treffen.
0p het elan van zijn vlucht zeilt het dier nog een eindje verder. Over een beek op een veld met maÏsstoppels valt hij neer. Na de recente zware regenval staat het water in de beek zeer hoog en is er

snoepje of speeltje in de hand met ons meelok-

een hevige stroming, Tot overmaat van ramp ligt het stuk op een aangrenzend jachtrevier. Gelukkig
hebben de vrienden een prima jonge jachthond bij zich. Alleen riist er onmiddellijk een probleem.

ln de volgende fase zoeken we een water met

ken. De meeste hondjes vinden dit zalig: stoeien

in het water

!

een aflopende oever en wandelen we met onze

bekijkt de beek en de stroming van het water en weigert halsstarrig om over te zwemmen.
Aanmoedigingen, dreigementen, een geworpen aardkluit... niks kan hem overtuigen om de eend te

pup gewoon het water in. We zorgen ervoor dat

gaan halen, Er rest maar één optie: straks enkele kilometers omrijden en dan zonder wapen het veld

de poten heeft. Na enkele keren in en uit het

van de andere kant opgaan en afspeuren.

water gelopen te zijn, gaan we net ietsje dieper,

Bovenstaand waargebeurd verhaal vat in een notendop samen wat de rol en het belang is van een

De pup volgt ons maar zal plots geen grond meer

jachthond die getraind is om waterwerk te verrichten.

voelen. Als

De hond

hij zeker de eerste meters nog vaste grond onder

wij ons op dat ogenblijk gedragen

alsof dit de normaalste zaak van de wereld is, zal

Alle honden zwemmen

uit zijn panieksituatie te verlossen.

ons mee zwemmen. Uiteraard is hier timing en

ln principe kan elke hond spontaan zwemmen
en in de meeste gevallen zal dit principe ook in

Leren zwemmen

dosering van groot belang. Bij de opvoeding van

de praktijk kloppen. Sommige rassen zullen zich

Net zoals bij kleine kinderen is er zoiets als
watergewenning voor jonge honden nodig wil

een hond is het woordje "TE" altijd uit den boze,
speeltje een halve meter voor het hondje wer-

meer

tot "waterratten" ontpoppen dan andere.

manier waarop die rassen tot stand gekomen

men later problemen vermijden. Hierbij maken
we gebruik van het natuurlijk instinct van de pup

zijn en hun oorspronkelijk doel voor de mens.

om de roedelleider; uzelf, overal te volgen. We

Bij het selecteren van schapenhoeders in het

nemen dus reeds vroeg de pup onaangelijnd met

Veelal zal dit genetisch bepaald zijn door de

hooggebergte zullen de zwemcapaciteiten een

ons mee door allerlei lage dekking. lnstinctief zal

veel geringere rol gespeeld hebben dan bij

hij op vreemd terrein in uw nabijheid blijven. We

Newfoundlanders die werkzaam waren bij de

houden regelmatig verbaal contact met hem en

vissers op het Canadese eiland. Maar hoe dan

moedigen hem aan om ons te volgen. Uiteraard

ook hebben honden het intrinsieke vermogen om

zorgen we ervoor dat hij in deze fase van zijn le-

eens te water niet te verdrinken. Een overblijfsel

ven geen ernstige negatieve ervaringen heeft. Dit

wellicht van de verre voorvaderen die rondtrok-

kan immers fataal zijn voor zijn latere ontwikke-

ken op zoek naar voedsel en daarbij zeker af een

ling, Als de pup door uw onvoorzichtigheid per

toe een prooi over water moesten volgen.

toeval in aanraking komt met schrikdraad, dan

Dit belet niet dat er honden zijn die waterschuw-

is de kans reëel dat hij later nooit meer onder

heid vertonen. Ook verdrinking kan bij honden

een draad door zal willen lopen.

voorkomen. Zo zag ik ooit een Retriever die op

Als dit vlotjes verloopt, zoeken we een plaats

de terugweg probeerde zijn dummy hoog en

op waar na regenval plassen aanwezig zijn.

I

droog te houden en die daardoor ter plaatse

We wandelen er met onze onaangelijnde pup

It

bleef trappelen. 0ndanks alle aanmoedigingen

gewoon doorheen. Hierbij geven we geen over-

van zijn baasje kwam hij geen centimeter vooruit

dadige aandacht aan het feit dat het plots nat

en raakte hij stilaan uitgeput. Een koele duik van

wordt aan zijn pootjes en buikje. Voor ons is het
de normaalste zaak, voor hem moet het dit ook

rt

de pup in bijna alle gevallen een metertje met

een instructeur kwam eraan te pas om het dier

Als dit allemaal goed gaat, kunnen we zelfs een

pen. Als hij reeds op het droge het apporteer-

Meewandelen met
de jonge hond

in het water.

hij de dummy heeft. We proberen de dummy

Aanmoedigen
van de pup om het
speeltje vast te blijven
houden bijde oever.

in

de hand te krijgen voordat de hond zich gaat
uitschudden. Elke hond zal immers spontaan
proberen het overtollige water uit zijn oren en
huid te schudden. Het is echter voor de toestand
van het wild niet raadzaam dat hij dit doet met
het wild in de bek. Verlies van wild of beschadiging zijn niet gewenst op de jacht, Daarom eerst
de dummy aanreiken en afnemen en daarna pas
uitschudden. Lukt dit niet zo vlot, wat bij veel
honden het geval is, loop dan 20 meter weg van
de waterkant terwijl de hond aan het zwemmen

-'

is. Zodra hij de oever bereikt,

=:

fluit je hem enthou-

siast in. Door zijn gedrevenheid om bij zijn baas

fu' *r*

te komen vergeet hij wellicht om te treuzelen

en

zich uit te schudden.
1i
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Bereikt men een behoorlijk resultaat met deze
wachten omdat die het vertikte om aan land te

oefening dan verlaten we zo snel mogelijk het

happen en zich ermee naar ons toekeren.

komen. 0nmacht en frustratie overheersen vanaf

werpen van een dummy in het water. Veel beter

Wat nu als deze simpele aanpak niet onmiddel-

dat moment de baas-hond relatie,

is het met de hond te oefenen 0VER water.

spelletje leerde, zal hij nu ook naar het voorwerp

lndien we teveel dummies in het water gooien

lijk werkt: het hondje rent onmiddellijk naar de
dat uw hondje goed luistert

leren we de hond om met de ogen te gaan

oever of blijft stokstijf staan? We gaan op dat

Pas als u zeker bent

moment niet panikeren. Wellicht is het nog te
jong ? Misschien is de band met zijn baasje nog

naar het kom-bevel kunt u opnieuw, en dit met
mondjesmaat, het waterwerk gaan trainen.

hem werken en het wild ligt op de andere oever

niet sterk genoeg ? Laat hem wat tijd en probeer

Begin het spel zoals vroeger. Ga zelf in het water

zullen we merken dat hij naar elk voorwerp toe

het enkele weken later nog eens. Veel kans dat

staan, laat de hond volgen en werp een dummy

zwemt dat hij maar kan ontdekken. Dus we oefe-

hij het dan wel plezierig vindt.

of speeltje op een tweetal meter. Laat het hondje

nen maximaal 'over' het water waarbij we gelet

spontaan apporteren en dit liefst in de hand.

op de leeftijd van de hond geleidelijk aan de

Het grotere werk begint

Moedig hem aan en vergroot de afstand tot

afstand vergroten. Als de hond leert reageren op

Als uw pup eenmaal de watergewenning achter

enkele meters. Begin nu ook aan de steadiness

de

de rug heeft, kunt u het best rustig aandoen. Nu

te werken. Het is niet de bedoeling dat de hond

den afgestopt op het water en kan het dirigeren

is het zaak om de basisgehoorzaamheid te beko-

naar alles duikt wat op het water beweegt,

op het water vrij snel aangeleerd worden.

men en daartoe is het water niet het geschikte

Eenden die landen zijn geen doel voor de hond,

medium. Leer de jonge hond eerst gehoorzaam

Hij moet sowieso leren wachten tot ze geschoten
zijn. Daarnaast leren we de hond ook "over" de

te gebruiken. Ooit zullen we onze hond over het

dit altijd en overal op commando van de stem

sloot te zwemmen. lemand neemt hem mee naar

water sturen om een stuk wild. 0p het moment

of fluit, Laat u de jonge jachthond te vroeg en

de overkant en de baas roept of

te veel zwemmen dan zal hij zeer vlug doorheb-

het water naar zich toe.

eend uitvliegen en zal de jager die neerleggen.

U kunt hem op geen enkele manier bereiken en

Als de dummy vanaf de waterkant geworpen

geschoten stuk te houden en het tweede stuk te

dus niet corrigeren, Legio zijn de verhalen van

is en de hond na enkele ogenblikken wordt

negeren. Dit kunnen we geleidelijk aan trainen

baasjes die drie kwartier op hun hond moeten

uitgezonden, roepen of fluiten we hem terug als

door onze hond uit te sturen en ondertussen een

zijn op het land: "zitten", "komen", "liggen"

en

zoeken op het oppervlak. Als we eenmaal met

fluit op het land zal hij later ook kunnen wor-

Ook op dat vlak zijn er kleine handigheidjes om

dat de hond halfweg is zal er ergens nog een

fluit hem over

De kwestie is nu om de hond toch op het eerst

ben dat ongehoorzaamheid in het water loont.
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ln gestrekte draf naar de

baas en pas uitschudden als het

apport is afgegeven.

)
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Een pup leert van een oudere hond op
natuurlijke wijze dat aanraking met water

'een vanzelfsprekende zaak' is.

kluit aarde of een steen in het water te gooien.

hardnekkig de dummy neerlegt op de waterkant

nog horen van de pup die opgetild werd en

Lukt het niet meteen om hem van dat tweede

om zich eerst uitgebreid uit te schudden, kan het

meteen in het water gegooid. "Zieie wel dat

apport af te houden, dan zijn we in ieder geval

posteren van een steady hond op de oever een

zeker dat hij geen succes kan hebben en slagen

extra stimulans geven om snel met zijn dummy

hij kan zwemmen", zei men dan als de pup
krampachtige pogingen deed om terug het

we er wellicht in hem met fluit en armgebaren

naar het baasje toe te rennen. Ook voor de rust

droge te bereiken. Het spreekt vanzelf dat

toch in de oorspronkelijke richting te dirigeren.

op post kan de oudere hond gebruikt worden.

deze methode goed is om elke spontaniteit

Die krijgt als opdracht om de geworpen dummies

in de kiem te smoren ! Een jonge hond aan

uit het water te halen terwijl onze jonge spruit
rustig mag toekijken. Niet al het geschoten wild

een lange lijn over trekken lijkt ook geen erg

hond die met een reuzensprong te water gaat,

loopt een grote kans om ooit met de borst te

zal later immers voor hem zijn.

kans dat de hond een negatieve ervaring

Belangrijk blijft de veiligheid van onze hond. Een

efficiënte pedagogische methode te zijn. De
opdoet door in het touw verstrikt te raken

landen op een stok die onder water verscholen

is

zit. Een hond laten zwemmen met een halsband

Sfeadiness ook aan de waterkant.

nooit ver weg. Beter is het te werken aan de

is even gevaarlijk. De halsband kan ergens achter
een uitsteeksel blijven haken en voor je kunt

Voor de meeste honden staat water gelijk aan

onzichtbare band tussen baas en hond.

ingrijpen is de hond verdronken.

Troubleshooting

stoeien en pret beleven. We gaan de hond dan

blijft immers dat de hond voor

ook leren rustig te blijven als hij water ziet.

Ons adagio

Water is geen synoniem voor apporteren. We

ons graag iets gaat doen wanneer hij een

gaan dus ook veelvuldig met de hond aan de

positieve ervaring overhoudt aan onze

voet rustig bij het water staan of zitten. Laat de

training. Dus opbouw, beloning en timing zijn

lnspiratie van een oudere hond.

eendjes maar voorbij zwemmen. Werp af en toe

essentieel zeker en vast voor de watergewen-

Bij problemen kan een oudere hond soms nuttige

een kluitje aarde in het water. Zorg dat de hond

diensten bewijzen. Een pup die aanvankelijk

rustig blijft, eerst aangelijnd, later onaangelijnd.

ning van onze jonge jachthond. 0p die manier
krijgt men een jachtmakker waarop we later
terecht fier kunnen zijn!

afwachtend is op de oeveL kan wellicht gestimuleerd worden als hij een oudere viervoeter

Niet in het water gooien.

te water ziet gaan. Wanneer een jonge hond

Van oudere voorjagers kan men het verhaal

Tekst en foto's: Freddy Quackelbeen
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Chesapeake Bay Retriever zoekt de oever

af en localiseert vervolgens de dummy.

