Training

Constateren... analyseren... reageren!

O

pleiden van je jachthond, het is niet zo makkelijk. Duidelijk zijn naar je hond, overbrengen wat wel en niet gewenst is, dat vergt nog al wat van ons. Niet de hond maar wij zijn de zwakke schakel in het proces van opleiden.
Een bepaalde actie van de hond vergt van ons drie razendsnelle stappen:
Constateren -> wat gaat er goed/niet goed; Analyseren ->, wat is de reden dat het goed/niet goed gaat; Reageren -> de
gepaste reactie/feedback naar de hond geven! Dat moet ‘razendsnel’ want willen we de hond doen leren moeten we bij
een bepaalde (gewenste/ongewenste) actie van zijn kant direct reageren anders is het leermoment voorbij.
Constateren
Constateren of iets wel of niet gebeurd is niet zo
heel lastig, de hond gaat wel of niet zitten, de dummie komt wel of niet binnen, een lijn wordt wel of
niet aangenomen. Constateren dat iets fout ‘dreigt’
te gaan is veel moeilijker. Toch blijkt uit onderzoek
dat juist die voorjagers die een ‘deur dichtgooien’
voordat de hond erdoor is, veel grotere stappen
voorwaarts in hun training maken dan degene die
niet constateren dat er iets mis dreigt te gaan en
de ‘deur’ niet op tijd weten te sluiten.
Neem als voorbeeld dat een hond op de terugweg
van het eerste apport een tweede apport ziet
vallen. Constateer je dat hij hier naar kijkt maar
toch zich in jou richting blijft bewegen dan is het
prima en hoef je niets te doen. Constateer je dat hij
aanzet richting het tweede apport dan kan je (wellicht met een wat indringende) stem/fluit er voor
zorgen dat hij toch eerst het eerste apport komt
binnen brengen. Constateer je de aanzet voor het
tweede apport niet en je reageert dus niet wat er
voor zorgt dat je hond zich in volle vaart naar het
tweede apport begeeft, wat je wel constateert, dan
is er waarschijnlijk geen houden meer aan. Je krijgt
hem niet meer terug met zijn eerste apport!
Om te kunnen constateren waar gedragingen fout
of goed gaan heb je uiteraard ook kennis nodig. Bij
voorjagers met eerste honden ontbreekt vaak die
kennis. Er is binnen mijn hondenschool een enorm
verschil in voortgang bij de puppyjachttraining
tussen ervaren voorjagers en voorjagers met een
eerste hond.
Willen we leren paardrijden dan wordt ons bij de
eerste les de meest oude knol aangeboden. Dat
dier weet het allemaal wel, loopt braaf zijn rondje
in de rijbak waardoor de ruiter zich volledig kan
concentreren op het leren rijden. Zouden we dit
persoon op een paard zetten die net zadelmak
was dan lag hij binnen de kortste keren naast het
paard!
Onze eerste hond is geen oude knol, onze eerste
hond stuitert en vliegt kanten op waar we hem
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niet willen hebben, zijn acties vragen
reactie van jouw kant maar je snapt het
zelf nog helemaal niet goed en mist
constant de juiste momenten van feedback omdat je niet constateert dat het
mis DREIGT te gaan. Daarom zal je heel
vaak vallen en weer op moeten leren
staan. Een eerste hond noem ik weleens
een ‘broddellapje’, je zet steken, ziet
later dat ze niet goed gezet zijn, haalt
ze er weer uit en probeert het opnieuw,
beter, mooier.
Toch is het niet te voorkomen dat het
lapje er uiteindelijk een beetje verGarantie voor een verkeerde
afloop : focus van hond en
voorjager komen bij de start
niet overeen.

fomfaaid uit ziet, hoe mooi de steken
uiteindelijk ook zijn geworden. Het
‘lot’ van een eerste hond is dat hij
onze foute ‘steken’ maar voor lief moet
nemen. Dat is ook niet erg zolang we
er maar van bewust zijn dat wij degene
zijn die er een beetje een zooitje van
hebben gemaakt en niet het dier de
schuld geven.
Een veelgehoorde uitspraak van cursisten met een eerste hond is: ‘met mijn
tweede hond ga ik het van begin af aan
allemaal anders doen’. Dat is ook goed,
we hebben geleerd van onze fouten en
zo worden we stilaan
beter in het opleiden
van onze jachthond.
Leren zien waar onze
hond bijsturing en
feedback in de vorm
van correcties en
beloning nodig heeft,
is één ding. Dit bij jezelf
constateren is van een
hele andere orde. Ten
eerste omdat je niet
naar jezelf kan kijken.
Je ziet je lichaamshouding niet en vaak hoor
je jezelf ook niet eens
terwijl je zo geconcentreerd bezig bent met
je hond.
Bij een dirigeeropdracht
zie je

soms
zulke duidelijke
lichaamstaal van de
voorjager dat je, als
omstander, al zeker
weet dat de opdracht
niet tot een succes gaat leiden. De
onzekere loop naar
een inzetplaats, het
gehannes om de hond
in de juiste positie te
krijgen, de twijfel bij
het uitspreken van het
commando ‘vooruit/
back’, dirigeren, het
trainen van vertrouwen

bij de hond. Dat zal niet succesvol zijn
wanneer je het dier van alle kanten al
laat weten dat je er zelf eigenlijk ook
helemaal niet in gelooft.
Ten tweede zijn wij nou niet zo bijzonder sterk in het constateren van eigen
gebreken. We zien wel de splinter in
iemand anders zijn oog maar missen de
balk in de onze. We willen het tenslotte
graag goed doen en het is pijnlijk om
eigen fouten toe te geven. Daar willen
we onze ogen nogal eens graag voor
sluiten. Dan is het toch vele malen
makkelijker om hond de schuld van
het falen te geven, of de trainer, of de
omstandigheden, of……nou ja alles
voldoet eigenlijk als wij het maar niet
zijn.
Analyseren
Om een juiste reactie naar je hond te
kunnen geven, moet je nadat je een
(foute) actie geconstateerd hebt, analyseren waarom iets niet goed/goed gaat.
Is je analyse niet correct dan zal je
reactie dat naar alle waarschijnlijkheid
ook niet zijn.
Wanneer een hond bij het water niet
over gaat bij het commando ‘over’ kan
dit allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de meest onwaarschijnlijke,
hij weigert omdat hij geen zin heeft.
Daarnaast kan het ook zo zijn dat hij
het commando niet snapt waarop de
voorjager misschien zegt: ‘hij snapt het
donders goed, bij de vaart achter ons
huis (waar hij al tientallen keren over is
geweest) gaat hij wel altijd'.
Of wellicht snapt hij het commando wel
maar is het een hond die moeite heeft
met (nieuwe) waterkanten. Misschien
heeft de hond moeite met de overgang
van diep naar ondiep water en blijft
maar twijfelen om deze overgang te
maken. Constateren dat hij niet overgaat was simpel, analyseren waarom al
een heel stuk lastiger.
Wij mensen analyseren wat af en hoe
minder informatie we hebben hoe meer
we zelf gaan invullen. Internet staat vol
met trainingsvragen en in de reacties
zie je antwoorden die voor het grootste
gedeelte gebaseerd zijn op aannames.
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Een correctie moet ook door de hond
begrepen worden.

Ontbrekende informatie wordt door de
antwoordgever voor het gemak zelf ingevuld. Daarnaast blijken eigen ervaringen bepalend te zijn bij deze analyses,
wat de oplossing bleek met MIJN hond
is ook de oplossing voor JOUW hond.
Wanneer ervaren en goede trainers zich
mengen in dit soort discussies zie je bijna altijd dat ze vragen stellen in plaats
van antwoorden te geven. Wij willen
zaken uitsluiten, hebben meer informatie nodig voordat we het eventueel
aandurven met een antwoord te komen
en nog zijn we terughoudend in onze
reacties. Zaken blijken veel te vaak heel
anders te liggen dan dat een voorjager
het brengt, we willen een combinatie
zien voordat we tot een analyse komen.
Ook hier geldt weer dat analyseren van
een trainingsvraagstuk met betrekking tot de hond vele malen makkelijker is dan een persoonlijke analyse.
Neem een hond die in mijn handen
zijn opdrachten vlekkeloos uitvoert en
bij zijn voorjager niet, dan mogen we
toch constateren waar we de oplossing
moeten zoeken!
En dit blijkt moeilijker dan wanneer
analyse uitwijst dat het ‘probleem’
bij de hond ligt. Feedback door een
trainer wordt al snel vertaald naar kri-
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tiek, opbouwend of niet. Dit vergt van
ons, trainers, een hoge mate van juiste
didactische vaardigheden. Wordt feedback naar sommige voorjagers niet juist
verpakt dan volgt verdediging, en is
een voorjager in zijn hoofd erg druk zijn
onvolkomenheden te verdedigen/goed
te praten. Dan wordt er niet zoveel
meer geleerd.
Daarnaast zijn er voorjagers die niet
geleerd hebben met feedback om te
gaan. Het maakt niet uit hoe ‘voorzichtig’ een trainer feedback geeft, de
voorjager luistert niet werkelijk naar
wat er gezegd wordt. In zijn hoofd zijn
er al allerlei processen aan de gang die
werkelijk niets meer met de oorspronkelijke feedback te maken hebben.
Denk aan gedachtes als: ‘zie je wel ik
kan ook helemaal niets’ of ‘mijn trainer
zegt dat nou wel maar net alsof hij
zonder fouten is, nou ik kan er wel een
paar bedenken’ of ‘dat deed ik helemaal
niet, hij ziet het verkeerd’. Het is goed
jezelf, eventueel met hulp, te trainen
in het leren ontvangen van feedback.
Je af te vragen of je tijdens de training,
wanneer je feedback ontving, werkelijk
bezig was met de informatie die je ontving of dat je eigenlijk niet eens goed
geluisterd hebt omdat er andere processen in je hoofd in werking traden.

Reageren
Willen we een hond doen
leren dat is het noodzakelijk
dat we hem gelijk na een (on)
gewenst actie feedback geven.
Verstrijkt er teveel tijd tussen
actie en feedback dan is het
leermoment voorbij of de hond
krijgt feedback over een actie
die wij eigenlijk helemaal niet
bedoelden.

Constateren, analyseren en
reageren zijn dus stappen die
elkaar razendsnel op moeten
volgen. Onze reactie moet
er voor zorgen dat de hond
een gewenste actie vaker laat
zien of een ongewenste actie
minder vaak of niet meer laat
zien. Zeer regelmatig stel ik de
volgende vraag aan de voorjagers die bij mij trainen: ‘denk
je dat door jou manier van
reageren jou hond de volgende
keer een andere, betere keuze
zal maken’?
Zo deden we een keer de oefening
down uit zicht. De setting was ideaal, de
honden lagen achter een kasteelmuur
en de voorjager kon door een opening
zeer snel uit zicht van de hond maar
stond dus wel vlak bij de hond. Na een
klein minuutje kwam de hond van een
voorjager tevoorschijn. De voorjager
begroette hem, nog blijer dan de hond
zelf. Hij zei nog net niet ‘heb je papa zo
gemist, nou kom maar snel, ik miste jou
ook’ maar zijn lichaamshouding sprak
wel die taal, hij ging op zijn hurken zitten en ving de hond blij op.
Door deze reactie vergrootte hij de
kans dat de hond de volgende keer bij
dezelfde oefening veel sneller dan die
ene minuut zijn plaats zou verlaten.
Door zijn manier van reageren gaf hij
de hond de volgende keuze: ergens
in je eentje in een vreemd bos liggen
of gezellig een beetje knuffelen met
het baasje. Tsja, welke keuze is dan het
meest aantrekkelijk in de ogen van de
hond?
Welke keuze zou de hond maken als hij
bij het verlaten van zijn plaats door een
wat knorrige, ontstemde voorjager zou
worden teruggelegd en na iets korter
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dan een minuut door de voorjager zou
worden opgehaald en dan zijn knuffelsessie zou ontvangen?
Dan zou de boodschap: ‘om een knuffelsessie te mogen ontvangen moet ik
hier blijven liggen, doe ik dat niet dan
is hij ontstemd’ er waarschijnlijk voor
zorgen dat hij de volgende keer de
keuze zou maken om daar op te gaan
liggen wachten en we zo de tijdsduur
langzaam op konden voeren.
Snelle honden zijn fantastisch om naar
te kijken. Ervaren voorjagers die nu,
welllicht, een wat langzamere hond
hebben, weten het zeker: ‘de volgende
MOET sneller worden’!!
Er is echter wel een ‘dingetje’ met snelle
honden ; ze vergen ook een razendsnelle reactie. En voor die reactie moet
een constatering en een analyse zitten
want anders reageren we dus helemaal
fout op bepaalde acties. Snelle honden
vereisen een snel denkende voorjager
en dat is niet iedereen gegeven.
Met name in de dirigeertraining kan er
heel veel gebeuren in een zeer korte
tijd. En wat krijgen we dan wanneer
er niet correct wordt opgeleid? De voorjager constateert nog net dat de hond
iets doet wat niet de bedoeling van
deze voorjager was.
De hersenen van de voorjager kunnen het niet aan om, ‘in the heat of the
moment’, juist te analyseren of te reageren dus wat volgt er? NEEEEEEEEEE,
FOEIIIIIII…
Wat met de fluit of met een woordelijk commando opgelost had moeten
worden gebeurt niet, de hond, die in de
volle overtuiging van het juist opvolgen
van een commando is vertrokken, krijgt
alleen nog maar mee dat het schijnbaar
helemaal fout was wat hij deed. Geen
feedback waarom, geen ‘dit niet, dat
wel’, nee alleen maar een paniekreactie van zijn voorjager wat hem dus
helemaal niks verder brengt behalve
wellicht het opbouwen van onzekerheid wat uiteindelijk, als je pech hebt,
blokkades teweeg brengt!
Stel dat er twee memories op een
veld liggen, de hoek tussen de twee is

minder dan 45 graden. Vaak
kan je tijdens het uitlijnen
al constateren of de hond
de lijn die jij in gedachten
hebt aan wil nemen. Is dat
niet zo, is het vrij zinloos
om te gaan zitten hannesen
aan de kop van de hond. De
hond die in gedachten al
geheel overtuigd is dat hij
de rechterdummie wil gaan
halen en een voorjager die
hem fysiek wil dwingen zijn
kop in een andere richting
te krijgen maakt de kans op
succes klein.
Het heet niet voor niks: de
hond moet de hand van de
voorjager vrijwillig aannemen, kijkrichting is looprichting. Kijkt de hond constant
naar rechts en jij wilt hem
links dan heeft uitsturen op
dat moment geen enkele
zin. Er wordt echter wel uitgestuurd omdat er geen
juiste C.A.R. (Constateren,
Analyseren, Reageren) heeft
plaatsgevonden en daar
gaat hij naar rechts, terwijl jij links wilde.
Wanneer er dan alleen maar de paniekerig geschreeuwde NEE’s en FOEI’s
volgen, dan kunnen er een aantal zaken
gebeuren: de hond dendert door en
komt met de ‘foute’ dummie, de hond
staat geschrokken stil en gaat vragen
wat dan wel de bedoeling is (en voordat
je het weet gaat hij dit vragen zonder
dat de NEE of FOEI is gekomen ; ik
vertrek, ook al niet meer zo snel, en dan
komt de NEE….en dan moet ik vragen
wat dan wel de bedoeling is ; weet je
wat ik ga het al doen voordat ik de NEE
heb gehoord) of de hond komt gedrukt
terug naar zijn voorjager.
Er is wat mij betreft maar één juiste
reactie van de voorjager naar de hond
en dat is influiten. Wellicht is de zitfluit
ook een optie maar ik ben voorstander
van het goed lopen van de ‘eerste’ lijn
en wanneer het vertrek op een eerste
lijn gelijk al niet goed is, dan heeft de
hond 'zit' zetten om hem dan proberen
te laten herstellen op die eerste lijn,
niet mijn voorkeur.

Een snelle hond willen we allemaal
We hebben dus de volgende situatie:
hond vertrekt -> constatering: hij gaat
in de verkeerde richting, analyse: mijn
communicatie was onduidelijk waardoor hij in de voor mij ongewenste
richting gaat en ik wil hem bij me terug
(om daarna anders, duidelijker, wellicht
kortere afstand, etc. etc. in te gaan zetten), reactie: influiten.
Reageert de hond correct op jou in
fluiten dan geeft jou dat een prachtig beloningsmoment. Bij bepaalde
karakters adviseer ik de voorjager in het
geval van direct terugkomen van de
hond om daar echt even extra aandacht
aan te besteden. Ja, we waren met een
dirigeeropdracht bezig maar hij kwam
zo mooi terug op de fluit dus geef hem
daarvoor maar even een flinke beloning in de vorm van een speelmoment,
fysieke beloning of voer. Is dat achter
de rug, gaan we opnieuw, in een andere
vorm, inzetten.
Reageert de hond niet direct op de fluit
is een NEE met gelijk daarna wederom
influiten een hele andere vorm van
communicatie dan alleen maar paniekerig NEE schreeuwen. Ik heb je
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gefloten, je loopt door, nee, dat is niet
de bedoeling, komen NU! Komt de
hond dan wel heb je wederom een beloningsmoment (komt hij dan nog niet
dan weet je waar je arbeid ligt, en dat
heeft nog niets met dirigeren te maken)
Kijken is leren!
Constateren, analyseren, reageren en
dat razendsnel zijn vaardigheden die
je niet zomaar onder de knie krijgt. Dit
te leren is een proces. Een proces wat
sneller verloopt als je naast de training
van je eigen hond de tijd neemt om
veel te kijken naar andere combinaties.
En niet alleen maar de combinaties van
je eigen trainingsgroepje. Ik adviseer
cursisten zeer regelmatig om mee te
komen kijken of helpen in een andere
trainingsgroep. Wanneer je van een
afstand een voorjager met diens hond
ziet werken, krijg je veel beter zicht
op waar zaken goed of minder goed
gaan, waar er wel of niet geconstateerd,
geanalyseerd of gereageerd wordt, wat
er weer voor zorgt dat iets wel of juist
niet tot succes komt. Daarnaast, niet
geheel onbelangrijk, leer je waar je naar
toe moet met jouw hond. Je gaat leren
snappen waarom iets in jouw groepje
nu zo wordt opgebouwd.
Kijken naar anderen zorgt er voor dat er
bij jezelf ook een spiegel wordt voorgehouden, doe het en doe het vaak!
Nieuwe combinaties met een pup vraag
ik om eens mee te kijken bij een groep
van honden van rond de 10 maanden.
Soms om ze gerust te stellen, ze te overtuigen van het feit dat sommige lastige
kwesties echt overgaan als hun hondje
wat ouder wordt. Maar ook om te laten
zien dat het juist NU, bij de kleine pup,
belangrijk is om bepaalde zaken serieus
aan te pakken want voordat je het weet
is het 10 maanden en wordt het pas
echt moeilijk. Met name bij de staande
hond, wanneer jagen een belangrijke
plaats gaat innemen.
Wanneer je nu al een beetje de vloer
met je laat aanvegen door zo’n klein
droppie, rennend achter hem aan met
een snoepje in je handen, dan ga je met
10 maanden pas echt een probleem ervaren! Want IK kan dan wel constateren
dat een bepaalde kwestie NU over een
aantal maanden serieus een probleem
wordt als er niet juist gereageerd wordt,
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dit aan een voorjager duidelijk maken is
zo makkelijk nog niet.

en verbeterd worden? Natuurlijk is dat
wel nodig!

De hond heeft altijd gelijk
'De hond heeft altijd gelijk' is een
veelgehoorde uitspraak in jachthondentrainingsland. Onzin! De hond heeft
heus niet altijd gelijk. Wat de hond wel
heeft is een veel duidelijker vorm van
communiceren dan wij. Onze hond is
ook veel beter in staat in ons te lezen
dan wij hem. Onze hond is daarnaast
veel eerlijker dan wij!

Het is niet de bedoeling dat wij, trainers, verwachten dat onze cursisten
zich open opstellen voor ‘kritiek’ maar
dat bij ons alle deuren op slot gaan
als we zelf wat te verwerken krijgen!
Laten we er open voor staan en er zelfs
eens om vragen. Ook de trainer dient
getraind te worden!

Praten we over C.A.R, dan constateert
en reageert de hond veel sneller dan
dat wij dat doen. Alleen ligt de hond
zijn ego niet aan barrels als hij aangesproken wordt op bepaald gedrag en
het onze vaak wel…. Het zou zoveel
schelen als we ons ego gewoon thuislieten als we, al dan niet in een groep,
met onze hond gaan trainen. Voor mij
zijn de meest fijne groepen/voorjagers
om mee of zelf in te werken, die groepen waar wel degelijk een analytische
sfeer hangt maar waar het niet gaat
om ego. Voorjagers die nuchter, zonder
aanzien des persoon, elkaar feedback
geven over zaken in de training. Waar
bijvoorbeeld een opmerking als: ‘je was
daar en daar enorm onduidelijk in de
communicatie naar je hond’ niet gelijk
vrij vertaald wordt naar ‘wat ben jij een
ongelooflijk rund’!!!
Waar als een hond niet ‘loopt’ zoals de
voorjager dit graag ziet, gelijk de vrije
invulling ‘zie je, hij neemt me gewoon
ongelooflijk in de zeik’ wordt gegeven.
Constateer, analyseer en reageer
naar je hond met je verstand en
niet met je negatieve emoties. Laat
anderen jou analyseren waar het
uiteraard wel belangrijk is dat je met
voorjagers/trainers traint waarvan
je overtuigd bent dat feedback bedoeld is om jullie beter te maken en
niet om jou slechter te laten voelen!
Train de trainer
Tot nu toe gaat het in dit artikel
over de hond en over de voorjager.
Het belang van juist constateren,
analyseren en reageren met als doel
effectiever opleiden van beiden.
Zijn wij, de trainers, het stadium van
C.A.R. dan voorbij? Is het niet meer nodig dat er bij ons zaken geconstateerd

Ik ben er voorstander van om een platform, in welke vorm dan ook, te creëren
waar wij, jachthondentrainers het lef
hebben om elkaar te trainen. Training in
trainen, te leren van elkaar. Gedrag bij
elkaar te constateren, te analyseren en
hier op reageren; zonder aanzien des
persoons en het ego thuis, hoe mooi
zou dat zijn!
Tot slot
C.A.R. : Constateren, Analyseren, Reageren ; probeer het een gewoonte bij je te
laten worden, lukt het niet in ‘the heat
of the moment’, denk er dan achteraf
over na. Was mijn constatering juist?
Was mijn analyse juist? Was mijn reactie
juist? Heb ik me laten leiden door emotie of door verstand? Gaat mijn hond
door mijn reactie de volgende keer een
betere keuze maken?
Sta open voor feedback, laat je ego
thuis en die pot vol met smoezen ook.
Geniet van je hond en van jezelf. Wees
vergevingsgezind naar jullie beiden,
zonder fouten is er geen leerproces en
heb het leuk!
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