Blokkeren of obsessief
vragend gedrag bij dirigeren
Tekst: Jantine Veldhuyzen van Jachthondenschool de Kust & Foto’s: Dog Portrait Hondenfotograﬁe (DP), Fred Bekema (FB) en Seraja ten Voorde (SV)

Op nieuws- en actualiteitenprogramma’s komen er nogal eens uitslagen van enquêtes of ‘polls’ voorbij. In de uitslagen valt vaak
op dat er een verschil is tussen wat een geënquêteerde waarneemt bij anderen en bij zichzelf. Zo ervaart tachtig procent van de
ondervraagde mensen asociaal gedrag bij medeweggebruikers. Echter slechts twintig procent van dezelfde mensen erkend dat
ze zelf weleens asociaal rijgedrag vertonen. Vooral als het gaat om grote groepen waaraan dezelfde vraag wordt gesteld, kan er
nooit zo’n groot verschil tussen deze twee uitkomsten zitten. Dit leert ons dat mensen een grote blinde vlek hebben als het gaat
om eigen gedrag of op zijn minst meer kritisch kijken naar het gedrag van een ander.

BLINDE VLEK
Wij, voorjagers, kunnen op een afstand vaak
prima waarnemen waarom er zaken in de
training niet goed gaan bij een andere voorjager. Echter zien we, wanneer we dezelfde
fouten bij onze eigen hond maken, dit niet
of nauwelijks.
Wanneer een hond blokkeert of onnodig
vraagt tijdens de dirigeertraining dan is dit
vaak te wijten aan onduidelijke communicatie of overmatige en onterechte correcties
aan de kant van de voorjager. Er is natuurlijk
geen enkele voorjager die dit gedrag er bewust ingetraind heeft. Je kan hier wel stellen

dat er ergens een blinde vlek bij de voorjager is geweest, waardoor hij de eerste
signalen van aankomende blokkades of vragend gedrag niet heeft herkend. Zou dit wel
zo zijn geweest, dan had hij toch zeker de
training van zijn hond hebben aangepast.
BLOKKEREN
Laatst was ik op een proef waar een hond
op een markeer gedirigeerd moest worden,
omdat hij voor het ‘verkeerde’ apport ging.
De hond vertrok zelfverzekerd op, de voor
hem juiste richting, wat dus niet de juiste
richting in de perceptie van de voorjager
en de keurmeester was. De zitfluit klonk.

Dat was het moment dat je de hond letterlijk zag instorten. Ja, hij zat. Daar was dan
ook alles mee gezegd. De zit- of beter gezegd attentiefluit had geen effect, want er
werd geen enkel contact met de voorjager
gemaakt. De hond maakte zich klein, ging
zittend gras eten en ging vervolgens snuffelend over het veld. De blik in zijn ogen was
veranderd. Hij had zich afgesloten en was
niet meer bereikbaar. Aangezien hij met
geen mogelijkheid naar het ‘juiste’ apport
was te dirigeren, diende hij te worden teruggeroepen. Ook dat ging zeer moeizaam.
Een ‘prachtig’ voorbeeld van een geblokkeerde hond.

Wat we niet willen is dat onze jachthond
blokkeert. Het ‘rechtbreien’ van een geblokkeerde hond is moeilijk. Eenmaal geconditioneerd gedrag is zeer moeilijk om
te buigen. Dit mede doordat als dit wel
lukt er maar weer iets mis hoeft te gaan en
de hond kan wederom volledig terugkeren
naar zijn oude geblokkeerde gedrag. Het
is extra moeilijk omdat, zoals velen weten,
gedrag niet afgeleerd kan worden. Je kan
slechts nieuw gedrag erbij leren. Wil je dat
doen, dan is het veranderen van de context
waar probleemgedrag is ontstaan bijna
een vereiste. Wanneer het gaat om het
dirigeren dan is die context niet of nauwelijks te veranderen. Je wilt de hond nieuw
gedrag aanleren onder bijna dezelfde omstandigheden als waar de problemen zijn
ontstaan. Ook de context van de voorjager
kan je niet veranderen. Het is tenslotte zijn
of haar hond…
Het is onmogelijk om op papier de stappen te omschrijven om nooit tot een geblokkeerde hond te komen evenals hoe
een blokkade van jouw hond in een artikel
op te lossen. Wat ik wel kan proberen is wat
tips en tricks te geven waardoor het risico
op een geblokkeerde hond afneemt.
BEGRIJPEN OM BEGREPEN TE
WORDEN
Laten we beginnen met de stelling dat we
eerst iets zelf moeten begrijpen willen we
het voor een ander, in dit geval de hond,
begrijpelijk maken. Begrijpen we het doel

waarom we de hond gaan leren wat we
hem willen gaan leren? Snappen we de
kleine stappen hoe we naar dit doel komen? Herkennen we welke speciﬁeke dingen moeilijk of onbegrijpelijk zijn voor de
hond, zodat we hier extra aandacht aan
kunnen besteden? Voorkom dat een speciﬁek leerelement opgaat in een grotere
oefening, waardoor je hond eigenlijk niet
eens begrijpt waarom hij wordt gecorrigeerd of bijgestuurd. En daardoor wellicht
afhaakt, overmatig gaat vragen of blokkeert?
Een hond leren dirigeerbaar te zijn is hogeschoolwerk. Zitten wijzelf nog op VMBO
niveau dan onderwijzen we hem tot dat
niveau. Net zolang totdat wijzelf doorgegroeid zijn naar MBO niveau en we hem
ook op dit niveau kunnen brengen! De
stapjes zijn kleiner en gaan minder snel dan
bij een ervaren voorjager. Dat is meer dan
okay. Ook wij moeten leren, niet alleen de
hond.
HEELWORK
Neem de gedachte mee dat dirigeertraining alleen om het dirigeren zou moeten
gaan.
Je wilt dat de hond zonder ballast in zijn
kop en geconcentreerd aan een dirigeeroefening kan beginnen. De hond is NIET
vrij in zijn kop als het ‘simpele’ aan de voet
zitten al enorme problemen geeft. Overdrijf ik nu niet een beetje, een hond die toe
is aan A-of dirigeertraining heeft toch ze-

ker wel geleerd wat voet of naast betekent?
Nou niet altijd!
Regelmatig zie je veel onrust om een hond
aan de voet te krijgen. De hond dient naast
de voorjager te gaan zitten. Echter er volgt
een scala van handelingen van stapjes die
bij worden gezet, waar de hond weer op
reageert en ook een stapje bijzet… herstel… terug… scheef zitten… herstel…
opnieuw… et cetera. Je kan op zijn minst
stellen dat de dirigeeropdracht op deze
manier niet erg gezellig begint en focus
volledig verlegd is. De hond is dan nog
niet eens een stap weg… Zorg dat het
heelwork honderd procent in orde is, voordat je überhaupt aan dirigeren begint. Dit
is de start van alles. De start moet volledig begrijpelijk zijn. Anders begin je al met
achterstand.
WEES NIET LUI!
Deze uitspraak bezig ik zeer vaak in mijn
lessen. Voorjagers kunnen lui zijn! Het is
toch veel makkelijk om je hond een paar
keer te pushen en met veel gedoe naar
een dummy te loodsen dan zelf te gaan
lopen? Als je hond niet meer loopt, meerdere commando’s nodig heeft om weg te
gaan of gaat vragen dan begrijpt hij het
niet (meer). Dat vergt moeite en energie
van ons om het meer begrijpelijk te maken.
Ondanks wij net moeite hebben gedaan en
al een heel eind gelopen hebben om dummy’s weg te leggen. De gedachte alleen
al dat je de hond moet gaan helpen door

Dat een hond keer vraagt, is niet gelijk problematisch,
afhankelijk hoe de voorjager ermee omgaat. (DP)

Herken stresssignalen, zoals een afwezige vermijdende blik. (DP)
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Het heelwork moet in
orde zijn, voordat je
aan dirigeren begint.
(DP)
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weer datzelfde eind weer te gaan lopen,
daar moet je toch niet aan denken?

Duidelijke communicatie, stemintonatie en gezichtsuitdrukking
essentieel voor plezierbeleving. (SV)

Zelfverzekerd vertrekken, wanneer de hond de opdracht begrijpt
en vrij is in de kop. (DP)

Ja, daar moet je niet alleen aan denken, je
moet het ook gewoon doen! Ik ga er van uit
dat de hond die toe is aan dirigeertraining
heel graag dummy’s wilt halen. En als dat
twijfelend of niet gebeurt dan is de oefening op dat moment te moeilijk. Misschien
moeten we de afstand korter gaan maken,
het valgebied nog een keer aan hem tonen
of wellicht de oefening afbreken. Dit vraagt
energie en moeite van ons. Jammer dan,
ook dat is onderdeel van trainen.
INKOMEN ALS LOS ONDERDEEL VAN
JE DIRIGEERTRAINING
Wat ik persoonlijk een zeer verwaarloosd
onderdeel van de dirigeertraining vindt
is het leren inkomen op de lijnen. Te vaak
is de hond terugfluiten op de lijn gerelateerd aan het feit dat er iets mis ging bij
het uitsturen. Als de hond pech heeft is dit
influiten ook nog eens vooraf gegaan door
een krachtige ‘ NEE’. Bij jonge honden vind
ik dat regelmatig influiten sowieso voorkomen moet worden. Bouw niet te snel allerlei verschillende lijnen tegelijkertijd op in
een veld. Hierdoor wordt de kans dat hij
fout in gaat vele malen groter. Begin met
enkele lijnen. Het is dan niet zo erg als hij
verkeerd loopt. Dan is daar immers nooit
succes. Daarnaast ga je inkomen een onderdeel van je dirigeertraining maken. Dit
met als doel de hond te leren dat terugkomen wanneer je uitgestuurd bent gewoon
heel erg gewaardeerd wordt en niet altijd
en eeuwig een gevolg is van een ‘fout’,
maar onderdeel is van de dirigeertraining.

de hond de lijn op de juiste wijze loopt,
dat de hond direct wordt gecorrigeerd
als hij in de eerste meters laat zien dat
hij niet met volle overtuiging de ‘ideale
lijn aanneemt’. Uiteraard kan je jezelf de
vragen stellen of je inzet wel correct was,
of hij wel correct door jou was opgelijnd,
of je wellicht heel goed had kunnen lezen dat het niet goed zou gaan voordat
je hem uitstuurde, of dat je een stap in
de opbouw hebt overgeslagen? Dit even
terzijde.

De hond is weg en je ziet dat het niet goed
gaat. De vraag is dan of je hem wel DIRECT
moet terughalen of dat je hem ook eens
veel verder door mag laten lopen. Dan gebeurt het influiten niet altijd gelijk bij vertrek. Want als dat vaak genoeg gebeurt,
dan gaat de hond wellicht de keuze maken helemaal niet meer te vertrekken. De
hond anticipeert of blokkeert. ’Vertrekken
heeft geen zin. Ik word toch teruggehaald’
ervaart de hond. En alsjeblieft, als je hond
terugkomt, beloon hem daarvoor in plaats

dat je ontstemd gelijk opnieuw in gaat zetten. Belonen voor het terugkomen geeft
hem ook weer meer vrijheid in de kop. Het
zal ervoor zorgen dat de kans op succes bij
het voortzetten van je oefening veel groter wordt. Los hiervan mag je jezelf ook de
vraag stellen dat als een lijn een keer fout
gaat, hoe erg dit eigenlijk is.
Kunnen we ‘fouten’ van de hond ook soms
gewoon even door de vingers zien…? Ach
het was er wel, maar eigenlijk ook niet.

Dirigeren is in contact staan met je hond. (DP)

Ik zie soms honden die de eerste twintig
meter bij hun voorjager vandaan sluipend
afleggen. Er leeft een enorme verwachting
bij de hond dat er een grote kans is, dat hij
binnen deze twintig meter wordt teruggehaald op een negatieve manier. Daardoor
voelt de hond zich niet meer vrij om zelfverzekerd te vertrekken. De hond houdt
er bij het vertrekken rekening mee dat hij
hoogst waarschijnlijk verzocht wordt terug
te komen. Na deze ‘kritische afstand’ zie je
de hond ineens snelheid maken, dan pas is
hij zeker. Vanaf die afstand WEET hij dat hij
niet meer wordt teruggehaald.

(DP)
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GEDRAG DOOR DE VINGERS ZIEN
VERSUS GEDRAG DIEPE INDRUK
LATEN MAKEN
Voorjagers kunnen zo gefocust zijn op dat
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Besteedt er geen aandacht aan als hij een
keer met de ‘verkeerde’ dummy komt. Die
pak je aan, je beloont niet, je blijft neutraal
en je hoopt dat de hond het zo snel mogelijk vergeet, omdat er geen punt van is
gemaakt. Wij herinneren ons ook niet meer
elke dag van onze schooltijd. De leermomenten die diepe indruk maakten, die blijven ons bij!
Dus als we er nu maar voor zorgen dat we
een diepe indruk bij de hond achterlaten
als hij iets goed doet in plaats van dat we
een diepe indruk achterlaten als hij iets
fout doet, dan zijn we al een heel eind op
weg naar het voorkomen van blokkades.
Helaas is het toch een valkuil waar voorjagers regelmatig instappen. Namelijk een
diepe indruk achterlaten bij de hond over
fouten in de dirigeertraining! Dan gaat hij,
voor alle zekerheid, na een paar passen al
vragen of dit allemaal nog wel goed gaat
of hij vertrekt niet meer. Allebei is onwenselijk.
INTONATIE STEM EN GEZICHTSUITDRUKKING
Dirigeertraining of welke training dan ook
met je hond zouden voorjagers technisch
moeten bekijken. Emoties daar hebben we
allemaal last van. Laat die zoveel mogelijk
thuis. Hoe anders is het bij het voorbeeld,
het niet aannemen van de hand bij een zijwaartse cast door een voorjager vertaald
wordt als: ‘dit begrijpt hij onder deze omstandigheden niet goed, dus daar moet ik

apart aandacht aan besteden’ versus ‘hij
neemt mijn hand niet aan en neemt mij in
de maling’?
Hoe anders is de reactie van de voorjager naar de hond bij de eerste of tweede
insteek? Wat doet dit met de hond? Hoe
leuk is een dirigeertraining als hij het niet
begreep en wordt behandeld alsof hij zijn
voorjager in de maling stond te nemen?
Door onterechte aannames liggen blokkades op de loer… Hoe is de intonatie van
onze stem als we met de hond aan het werk
zijn? Doordrenkt van afkeuring of houden
we het meer neutraal als het minder gaat
en blij als de hond het goed doet?

winning won, was hij na de wedstrijd verdwenen. Iedereen was feest aan het vieren.
Michael was er niet bij. Michael bleek weer
terug in de zaal te zijn. Hij had tijdens de
wedstrijd de basket gemist bij een gooi
uit een bepaalde hoek. Ook had hij tijdens
deze wedstrijd vaak gescoord, maar hij was
deze ‘foute’ gooi in zijn eentje in de zaal
aan het oefenen. Laten we hier een voorbeeld aan nemen. Een dirigeeroefening
bevat vele elementen, maar wellicht is het
dat ene element waar we extra aandacht
aan moeten besteden. Blijf de details van
je dirigeertraining onderhouden.

Momenteel wordt het effect van onze gezichtsuitdrukking op honden onderzocht
en zijn er al onderzoeken afgerond. De
hond die wij proberen te lezen leest ons
ook. Je hoeft vaak niets te zeggen. Hij ziet
aan ons gezicht wel hoe laat het is! Let
erop, misschien ben je wel teleurgesteld of
boos omdat de training niet ging zoals je
verwacht had. Lag het aan je hond? Of had
jij je dirigeertraining wellicht te onduidelijk
opgezet? Als wij al minder plezier beleven
aan de dirigeertraining en we laten dat
blijken, wat verwachten we dan van onze
hond?

Neem hier ook in mee dat de grote van de
afstand tussen zowel hond en voorjager als
de afstand tussen de hond en het valgebied erg bepalend is voor het succes van
je detailtraining of welke dirigeeroefening
dan ook. Een T-trainen, lijnen met een linker- en rechterhoek van negentig graden,
terwijl je drie meter van je hond af staat is
totaal wat anders dan een T-trainen als je
honderd meter van je hond af staat. De afstand tussen jou en de hond vergroten of
de afstand tussen de hond en dummy’s vergroten of beiden dient rustig opgebouwd
worden. Lukt dat op een bekend terrein, in
een andere context kan het raadzaam zijn
de afstanden eerst weer iets te verkorten.

DETAILTRAINING
Michael Jordan is één van de beste basketballers ooit. Toen hij met zijn team een
belangrijke wedstrijd met een grote over-

PERCENTAGE ‘FOUTEN’
Het is bijkans onmogelijk om dirigeertraining altijd foutloos te laten verlopen. Zouden er geen fouten gemaakt worden, dan

Het correct oplijnen is een belangrijk aspect voor het verloop. (DP)
is de kans op blokkeren immers nihil. Dit is
echter een utopie. Fouten dienen te worden ingecalculeerd. En je wilt dat de hond
het ook aankan als er weleens bijgestuurd
moet worden. Het is mooi als je ziet dat
een hond makkelijk herstelt van een fout
en daarna weer vrij in zijn kop is om door
te gaan. De ene hond is echter de andere
niet. Je ziet dat sommige honden een veel
groter zelf herstellend vermogen hebben
dan anderen. Als voorjager heb je hier mee
te dealen. Met een gevoelige hond moet
je voorzichtiger omgaan en er voor zorgen
dat je het percentage fouten minimaliseert.
Dit betekent dat er nog steeds fouten gemaakt mogen worden. Blijf echter wel het
percentage in de gaten houden. Is je hond
zo gevoelig dat hij, tien procent ‘fouten’
aankan, dan zet je je training zo op dat je
van negentig procent van zijn opdrachten
zeker weet dat hij deze begrijpt. De overige tien procent zijn meer gewaagde opdrachten waar mogelijk wat mis kan gaan.
Wissel een makkelijke, goed geconditioneerde, dirigeeroefening af met een wat
moeilijkere.

Zorg voor succeservaringen, dat je hond het hartstikke goed doet. (DP)
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Blijf je percentage in de gaten houden.
Soms is daarom stoppen, na een rommelige dirigeeroefening waar je de hond niet
al te best op ziet werken, niet de beste optie. Dan juist even doorgaan op een oefening waarvan je zeker weet dat hij deze
begrijpt en waar hij mag ervaren dat hij het
hartstikke goed doet! Hierdoor breng je

Inkomen, dus inﬂuiten van de hond, is onderdeel van dirigeren. (FB)

je percentage goed afgesloten opdrachten voor deze hond weer omhoog. Hem
goed begrijpbare opdrachten voorschotelen hoeft overigens niet betekenen dat dit
‘kleuterschool’-oefeningen moeten zijn.
Het mogen best wel stevige afstanden zijn.
Het gaat erom dat jij weet dat je hond iets
zeer goed onder de knie heeft en dat de
lijn of oefening die jij hebt uitgezet voor je
hond succesvol verloopt.
VOOR ELK GEDRAG IS EEN EERSTE
KEER
Het is niet zo dat je van de ene op de andere dag een geblokkeerde of vragende
hond hebt. Een hond die een keer niet vertrekt, is nog geen geblokkeerde hond. We
spreken van blokkeren wanneer de hond in
veel gevallen het een betere keuze vindt
om niets meer te doen dan om wel iets te
doen. Zelfs als de oefening ‘belachelijk’
eenvoudig is gemaakt. Bij blokkeren zie
je altijd stresssignalen. De honden krijgen
een afwezige, vermijdende gezichtsuitdrukking, ze kunnen ook heel bewust wegkijken van de richting waar de voorjager
naar toe probeert uit te lijnen. Ze nemen
letterlijk afstand van de situatie. Ook tongelen is een veel geziene gedraging bij een
hond die blokkeert, maar verstarren nog
veel vaker. Is de hond reeds uitgestuurd en
zie je de geblokkeerde hond gras eten of
veelvuldig snuffelen, ook hier wordt contact met de voorjager vermeden en kijkt de
hond bewust niet om zo te ontsnappen uit
de voor hem stressvolle situatie.

Het is goed om op de signalen te letten
die kunnen lijden tot blokkades. De hond
die een keer niet vertrekt is nog geen volledig geblokkeerde hond, maar dit zou
wel het allereerste begin kunnen zijn. Een
hond die een keer vraagt is nog geen altijd vragende hond, maar het is wel het
eerste begin. Het is bepalend voor het
verdere verloop hoe de voorjager met
deze eerste keren omgaat. Herken de
eerste signalen en pas dan je oefening
en training direct aan. Zorg ervoor dat
blokkeren geen geconditioneerd gedrag
wordt. Een paar pasjes terug in de training
is niet erg, moeten stoppen omdat je dirigeertraining niet meer lukt is vele malen
vervelender.
CONCLUSIE
We begonnen dit artikel met de blinde
vlek als het gaat om ons eigen gedrag. We
zijn er allen mee behept. Als je blind bent
voor je eigen mankementen of valkuilen
dan kunnen problemen niet worden opgelost, omdat we ze simpelweg niet zien.
Het is niet erg als je niet in staat bent zelf
te zien wat het verband is tussen het gedrag van jouw hond en de manier waarop
je hem traint. Laat daarom regelmatig
voorjagers en trainers met je meekijken.
Durf feedback in ontvangst te nemen en
doe er wat mee. Laat je ﬁlmen, zodat je
kan zien wat de connectie is tussen het
gedrag van je hond en jouw manier van
voorjagen. Leer jouw gedrag aan te passen en neem je hond er in mee!

een uitgave van de Nederlandse Labrador Vereniging | www.nlv.nu

51

