Beschouwing

De liefde voor het
apport
-door Jantine Veldhuyzen-

H

et allermooiste geschenk wat we onze apporterende jachthond kunnen
geven is de liefde voor het apport. In hoeverre is werk nog ‘plicht’ als wat
je ‘moet’ doen dat is wat je toch al het allerliefste doet?

wend vanaf de kant. Wat een frustratie
bij ouders die maar niet konden begrijpen dat hun kind het belang van het
spelletje voetbal niet inzag, de passie
niet liet zien!
Dan waren er nog de ouders, zoals ik
(heb niets met voetbal) die de gehele
training aan de trainer overlieten. Mijn
rol was niet meer dan de kinderen naar
het voetbal brengen en proberen de
interesse op te brengen als ze vertelde
wat er op het veld gebeurde. Proberen?
Ja proberen, aangezien mij de liefde
voor het voetbal totaal ontbreekt is het
geen onderwerp waar ik erg warm voor
loop.
Mijn vier kinderen hebben allemaal
gevoetbald in hun jeugd. Langs de kant
stonden nogal eens ouders die een grote liefde voor het voetbal hadden. Nu
hadden ze een kind en het was nogal
belangrijk dat dit kind ook deze liefde
ontwikkelde… Als je geïnteresseerd
bent in gedrag, zoals ik, dan is er nogal
wat te observeren op zo’n voetbalveld.
Op het veld lopen kinderen van twee
turven hoog met ouders aan de kant
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met zeer hooggespannen verwachtingen van deze kinderen. Is dit erg? Nee,
helemaal niet!
Wat me echter verbaasde was dat het
doel van de ouders liefde voor het spelletje was maar dat hun gedrag ervoor
zorgde dat je als kind bang voor het
voetbal zou worden… Elk puntje wat
beter kon, en dat is nogal wat met een
jong kind, werd benoemd, schreeu-

Als laatste zijn er die ouders die
werkelijk bezig zijn met de liefde voor
het voetbal bij hun kinderen te ontwikkelen. Ze trappen balletjes op het
voetbalpleintje, spelen de verliezer om
hun kind in een winnaarsstemming te
brengen. Rennen soms wat harder of
houden soms wat in, vragen wat meer
techniek, enkel en alleen door de bal
zo te zetten dat het wat moeilijker voor
hun kind wordt om deze te bemachtigen. Laten hun kind soms ‘verliezen,
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niet te vaak zodat de motivatie niet verloren gaat maar net genoeg zodat hun
kind iets harder zijn best gaat doen. Dat
stimuleren ze weer door ze het volgende doelpunt te gunnen.
Maar goed, we willen het nu natuurlijk over honden hebben en niet over
voetbal. Ik hou echter van metaforen
die wellicht aanspreken en het beeld
van waar ik naar toe wil helpen verduidelijken, in dit geval de liefde voor het
apport.
Ik ben van mening dat als we bij onze
hond de liefde voor het apport kunnen
ontwikkelen dat dit ons uiteindelijke
doel een stuk eenvoudiger maakt. Dit
doel is toch, bij iedereen die een passie
voor jachttraining heeft, een hond die
verzot is op apporteren. Een hond die
het eigenlijk niet zoveel kan schelen
wat de regels zijn om het spel te spelen
als hij het spel maar kan spelen.
Genetisch beschikken onze jachthonden in meer of mindere mate allemaal
over de aanleg tot apporteren. Zijn ze
genetisch minder onderlegd dan kan je
maar beter heel veel energie steken in
het ontwikkelen van de liefde voor het
apport maar ook bij hoog in het bloed
staande apporteurs is de trainingsweg met een hond die geleerd heeft
te houden van het apporteren velen
malen makkelijker. Helaas heb ik toch
regelmatig mogen aanschouwen dat
bij ‘apporteertalenten’ het plezier voor
apporteren volledig verloren raakte
omdat er op jonge leeftijd al zoveel
moest en niks mocht. Apporteren? Niks
aan! Gaan we niet (meer) doen!
Angst
Wanneer dat kleine pupje bij ons thuis
komt staan we te popelen om zijn
‘training’ te beginnen. Wij voelen waarschijnlijk al een enorme liefde voor het
apport en het is toch wel de bedoeling
dat ons kleine dropje dat ook zo spoedig mogelijk ontwikkeld. Want daar
draait toch alles om, nietwaar?
Maar, o ja, er zijn ook allerlei regels als
het gaat om het apport en voordat
we het zelf goed beseffen gaan al die
regels ons zwaar in de weg zitten. Er
zijn namelijk heel veel dingen die onze
hond later niet mag met het apport,

hij mag er niet op
knauwen, hij mag
er niet mee schudden, hij mag het
niet voor zichzelf
houden, hij mag
het niet loslaten
voordat wij het
zeggen, hij mag
er niet op bijten,
hij mag het niet
begraven, hij mag
niet, hij mag niet…
later als hij groot
is…
We gooien het
eerste apport voor
puppy en kijk nou,
hij staat gelijk buitenspel … hij doet
nu zomaar iets
wat later helemaal
niet mag ….. Dat
kunnen we toch
niet zomaar laten
gaan?
Voordat je het
weet wordt dit
een gewoonte en
wat dan? Nee, hier
moeten we echt
wat van zeggen
en wel gelijk! Dag
liefde voor het apport. Hallo angst!!
Angst is een slechte raadgever, we weten het allemaal, en
toch kunnen we ons hier enorm door
laten leiden. De angst, wellicht ingegeven door ervaringen met eerdere honden, kan ons er toe drijven niet meer
ongedwongen met ons puppy om te
gaan. Dat vind ik bijzonder jammer en
sneu, voor voorjager en hond.
Momenteel ben ik eigenaar van een
pup, waarvan ook ik hoop dat ze de
liefde voor het apport gaat voelen en
ik ga helpen die liefde te ontwikkelen.
Of dit uiteindelijk lukt zal in de loop van
de tijd duidelijk worden. Lukt het niet
kan ik niet anders zeggen dat ik, toen ze
zo klein was, wel me best heb gedaan.
Wanneer je mijn filmpjes op Facebook
bekijkt van een apporterende Stips
dan zou je zomaar kunnen denken dat

ik iets gooi en dat Stips het haalt, het
toont alsof er geen ‘plan’ is, het lijkt als
een spelletje zonder regels. Maar dat is
het niet!
Skinner
De behavioristen, waaronder Skinner,
hebben ons heel lang doen geloven
dat een dier niets anders is dan een
machine. Je kan door iets in het dier te
stoppen of het dier iets te onthouden
gedrag precies zo ‘shapen’ als dat je
het hebben wil. Als je maar juist weet
te plussen en te minnen kom je overal
waar je wezen wil…
Het Skinner-model is nog steeds zeer
bepalend in de training van dieren. Dit
model is heus van grote waarde, kan
ons helpen, maar het blijkt veel voorjagers ook tot huilens toe te kunnen
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brengen. Want soms hebben ze geplust
en gemind totdat ze een ons wogen
en hun hond gaat, bijvoorbeeld, nog
steeds niet te water, vindt apporteren
nog steeds niets aan. Wanneer ze dan
ook nog even van hun trainer meekrijgen dat ze niet leuk of lekker genoeg
bezig zijn, niet goed geplust en gemind
hebben, dan doet dit wat met een voorjager van zeer goede wil.
Gelukkig worden er vanuit de wetenschap steeds meer onderzoeken aangeboden waaruit blijkt dat dieren en dus
ook onze honden meer zijn dan een
‘Skinner-machine’. Het dier heeft net
als wij emoties, heeft ‘likes’ en ‘dislikes’,
heeft goede en minder goede dagen, je
zou bijna zeggen, het is net een mens.
Hoewel het voor sommige mensen
nog steeds vloeken in de kerk is mag
je stellen dat een dier erg op ons lijkt.
Zoals Frans de Waal schreef: ‘het is een
groter gevaar als we weigeren dieren
te vermenselijken dan wanneer we dat
wel doen’. De neurologische ‘banen’ van
dieren wijken bijzonder weinig af van
die van mensen, een ieder die een dier
weigert te vermenselijken wijst alles
wat de wetenschap ons op dat vlak
leert af. Zijn we hetzelfde? Nee! Maar
op heel veel vlakken wel en we kunnen
daar enorm ons voordeel mee doen!
Emoties plus Skinner
Wanneer ik spreek over de liefde voor
het apport zou dit voor behavioristen
iets zijn om belachelijk te maken. Liefde
is een gevoel voortkomend uit emoties
en er is toch lang gedacht dat dieren
dit helemaal niet bezitten. Vanuit het
behaviorisme kan ik geen liefde ontwikkelen maar heb ik, als mijn hond goed
apporteert, gewoon excellent geplust
en gemind.
Het plussen en minnen is zeker onderdeel van onze apporteertraining. Ik
zet dat in om alle spelregels over het

apporteren uit te leggen maar niet
voordat de liefde er is. Zoals eerder
gesteld, op het moment dat het mijn
hondje niet meer uitmaakt hoe het spel
gespeeld moet worden, als het maar
gespeeld mag worden. Eerst de emotie,
eerst het gevoel, dan Skinner.
Spel is eng
Ik heb er al eerder iets over geschreven,
de gave om te spelen is bij veel volwassenen verloren gegaan. ‘Mijn pup wil
niet spelen, ik heb al het speelgoed
wat maar te verkrijgen is maar ze doet
het niet’ zei eens een voorjaagster eens
tegen me die het totaal niet (meer) in

‘Dag liefde voor het apport...
Hallo angst!’
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zich had om met haar pup te spelen.
Haar pup ging elke vorm van spel bij
anderen, mensen of honden, halen wat
voor deze voorjaagster zeer frustrerend
was. Spelen stond bij deze voorjaagster
gelijk aan het beschikbaar stellen van
speelgoed in plaats van zichzelf beschikbaar te stellen voor spel.
Wil je echter de liefde voor het apport
creëren dan kan dit met een kleine
pup niet anders dan via spel. Apporteren ‘moet’ voor het pupje gelijk staan
aan vrolijkheid, aandacht, bewegen,
vriendjes zijn, winnen en verliezen, er
meer van willen, teleurgesteld zijn dat
het afgelopen is, hopen dat we het snel
weer gaan spelen.
Het is niet ‘droog’ wat weg gooien en
zeer gespannen afwachten of het terugkomt, halfbakken niet goed getrainde
commando’s naar je pup roepend om
hem toch maar de goede kant op te
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‘dwingen’, teleurstelling uitstralen als
het helemaal niet gaat zoals jij toch verwacht had, dan maar stoppen want dit
wordt toch helemaal niets… Misschien
maar wachten totdat hij groter is en de
‘druk die een apport nou eenmaal
met zich meebrengt’ aankan….
Speels apporteren
Wanneer we kijken naar de ‘kaboutertjes’ op het voetbalveld
dan zie je dat het kleine grietje
of ventje de bal het liefst voor zichzelf
houdt. Als het kindje de bal nu maar
zou overspelen naar een teamgenootje,
welke vrij staat, dan zou het een doelpunt kunnen worden. Maar dat gebeurt
niet, zij of hij wil het 'zelluf' doen met
het uiteindelijke resultaat dat er geen
doelpunt wordt gemaakt. Dat is nou
jammer, volgende keer is het misschien
toch een beter idee om wel over te
spelen, je teamgenootje te laten scoren en samen als team het doelpunt te
vieren…
Maar ze zijn nog geen team, het zijn allemaal nog solisten, samen op het veld.
Jij en je puppy zijn eerst ook nog geen
team, twee individuen waarvan de
één nog niet weet dat je samen sterker
staat. Dat samen spelen veel leuker is
dan alleen.
Voordat ik ook maar iets ging gooien
voor Stips had ik eerst ‘geregeld’ dat het
toch wel superleuk is om naar me toe
te komen. Dat heb ik wel nodig want
als ze het nog niet leuk vindt om naar
me te komen zonder apport dan voelt
ze zeker niet de behoefte om dat te
doen met apport. Voor de goede orde,
ik wil dat ze graag naar me toe komt
maar niet via een 'hier kom' commando,
gewoon omdat ik haar uitnodig of gewoon omdat het leuk bij en met me is.
Gooien doe ik in beginsel altijd in een
besloten omgeving, daarmee beperk
ik haar opties om het apportje naar
een andere plek te brengen dan naar
mij. Ik geef er werkelijk niets om wat ze
doet met het apport, ik weet wel wat ik
graag wil maar als ze dat nog niet aanbiedt raakt het me niet, op geen enkele
manier. Met andere woorden, ik straal
geen teleurstelling uit als ze iets anders
doet dan wat ik uiteindelijk wil. Ik gooi,
ik kijk, word blij als ze pakt, als ze terug-

komt,
gooi opnieuw, kijk, reageer of juist niet. Ik zoek
naar de verandering in
haar gedrag van: ‘wat is
dit leuk voor mezelf’ tot
‘pakken en terug dan
kan ik nog een keer’.
Ik zoek naar ‘als ik het terugbreng dan
spring ik op haar schoot, dan doet ze
heel gek en dat vind ik heel grappig’.
Later, hoe snel dat is hangt van de pup
af, toen terugbrengen in haar koppie
de beste keuze was geworden maak
ik de omgeving groter en laat ik haar
weleens winnen en verlies ik zelf.
Ik gooi een apportje en terwijl ze het
haalt ren ik weg, ik wil het apportje
eigenlijk niet meer terug, maar ze
rent harder, haalt me in, wint, haaa ze
heeft het voor elkaar dat het apport
dus wel bij mij terecht is gekomen…
ja, dan moet ik dus toch nog een keer
gooien…
Ik lees haar enthousiasme, wil dat
steeds op hoog niveau hebben, weet
dat het teruglopen van enthousiasme
een voorspeller is voor het, iets later,
wellicht niet meer willen spelen. Ik
wil dat punt nooit bereiken, ik wil dat
apporteren steeds iets is om naar uit te
kijken, dat het steeds een beetje teleur-

stellend is dat het is afgelopen. Dat ze
steeds uitkijkt naar de volgende keer.
Ik speel met haar, ben enthousiast met
haar en dan komt het punt dat ze staat
te springen van blijdschap als ze ziet
dat ik haar apportje pak…en dan weet
ik dat het er is… de liefde voor het apport!
Koester de liefde
"Alles kan kapot", zeggen mijn jong
volwassen kinderen weleens... Dus ook
de liefde. Nu de liefde er is moet deze
wel gekoesterd worden want de liefde
kan ook kapot. Er komt nu langzamerhand het punt dat ik Skinner op Stips
ga loslaten want er zijn toch allemaal
regels aangaande dat apport, je zou het
bijna vergeten… Nog even en we gaan
‘trainen’ met als doel de liefde voor het
apport te handhaven en het apport te
gaan shapen zodat het wordt zoals ik
het uiteindelijk hebben wil. Dat geduld
en wijsheid me bij mogen staan…
Foto's: Arista Fotografie by Anita, Sanne
Romijn, Gerd Maiss en Theo Dijkman
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