Prutshonden

Een goede training is de basis tot succes
Foto’s: Hans Spijkerman

H

et breed in de media uitgemeten “zwanendebacle” is net
achter de rug.
Los van de meningen over dit onderwerp wil ik het graag hebben over de
‘prutshonden’ van de jagers die ook
ruim aandacht kregen in de media en
op social media.
Jagers en voorjagers zijn vaak nogal
bevooroordeeld als het gaat over de
jachthonden die ze in hun bezit hebben of over de honden van collega’s.
De meningen over onze jachtmaat
kunnen nogal verdeeld zijn.
Met name als het over de eigen jachthond gaat worden “fouten” geëxcuseerd door een lading verklaringen
over het (ongewenste) gedrag van
dat moment.
Gaat het over de honden van anderen, dan kan het oordeel bij dezelfde
fouten ineens een heel stuk minder
mild zijn. En zie daar, de honden
van de jagers tijdens die inmiddels
beruchte zwanenjacht waren, zo
mogen we de vele meningen geloven,
‘prutsers’…
Goede en slechte honden

Wanneer we de hond het predicaat
‘prutser’ geven, dan mogen we er van
uitgaan dat het een ‘slechte’ hond is.
Bestaan er überhaupt wel ‘slechte’ honden?
Een ieder die met meerdere jachthonden heeft mogen werken kan denk ik
beamen, dat de ene hond meer talent
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heeft voor het werk wat wij hem graag
zien doen dan de andere. Daar zit nu net
ook de crux…
Een (voor)jager die veel waterwildjacht
heeft is niet blij met een hond die over
weinig waterwil beschikt. Die noemt hij
misschien een ‘slechte’ hond. Deze hond
zou misschien wel het predicaat ‘uitmuntend’ krijgen bij een (voor)jager bij
wie hij op veerwild moet jagen in ruime
velden….
Blijkt een hond over onvoldoende talent
te beschikken voor het werk wat wij
hem graag zien doen, dan kunnen we
de schuld nog steeds niet bij het dier
neerleggen. Het is aan ons om daarover
dan een verstandige beslissing te nemen.
Accepteren dat het is zoals het is, maar
we moeten nooit vergeten dat we verplicht zijn weidelijk te jagen, en dat we
daardoor de hond niet of beperkt in kunnen zetten op bepaalde disciplines binnen het jachtbedrijf.
Hoewel we nu meer dan ooit worden
‘gecontroleerd’ en veroordeeld op de
social media kan het heel verstandig zijn
om een onvoldoende presterende hond
te herplaatsen, zodat hij verlost wordt
van de frustraties van zijn (voor)jager.
Wellicht dat hij bij zijn nieuwe baas wél
gewaardeerd wordt voor zijn andere
talenten. Dat is niet ‘zielig’, dat is beter
voor iedereen….

Training

Er zijn niet zo heel veel ‘slechte’ honden, er zijn wel heel veel slecht getrainde
honden.

Door onvoldoende training weet de
hond niet wat van hem verwacht wordt.
Hij heeft simpelweg niet geleerd wat de
bedoeling is. Hem wordt onvoldoende
presteren verweten. Het is een ‘slechte’ hond, terwijl onvoldoende training
door zijn (voor)jager de oorzaak van het
‘falen’ is.
Willen we weidelijk jagen, dan vereist dat een goed opgeleide hond. Is de
(jonge) hond nog niet zo ver dat hij alle
mogelijk situaties tijdens een jacht aan
kan, dan zorgen we er gewoon voor, dat
er een andere, ervaren, hond aanwezig
is. We laten de jonge hond de simpele
situaties oplossen en zetten de ervaren
hond in voor de moeilijke apporten.
Met name ‘het kunnen dirigeren’ van
een hond is een zeer tijdrovende klus.
Besteden we daar onvoldoende aandacht
aan, dan moeten we ook niet gefrustreerd en scheldend tegen onze hond in
het jachtveld staan als we hem niet krijgen waar we hem hebben willen….
Een graag apporterende hond niet bij
het apport kunnen krijgen (wat hij zo
graag wil hebben) is alleen te wijten aan
een gebrekkige opleiding en niet aan het
gepruts van de hond…

De hond weet het altijd beter

‘De hond weet het altijd beter’ is een
veelgehoorde uitspraak, maar helaas is
dat echt niet altijd waar!
Zo stond ik laatst met mijn hond op een
eendenjacht. Voor mij uit liepen een
aantal jagers. Ze benaderden een sloot
met daarop veel eenden. Mijn hond was
totaal gefocust op de jagers. De een-

den gingen op, er vielen een flink aantal
schoten.
Zoals de meesten wel weten is de kans
dat eenden, die als een blok naar beneden vallen, kikdood zijn groot. Het zijn
meestal de verre uitzeilers die aangeschoten zijn.
Mijn hond ziet de eenden vallen, en ik
zie één eend ver uitzeilen op het land
rechts naast mij. Dat is totaal gemist
door mijn hond.
Op dat moment denkt mijn hond (heel
begrijpelijk) het beter te weten en wil
daarom naar de sloot waar de jagers
staan. Daar heeft hij immers eenden zien
vallen, maar ik wil die ene uitgezeilde
eend eerst binnen hebben.
Dat soort werk moet getraind worden.
De boodschap: “het kan mij niet schelen dat jij richting de jagers wil, ik vertel
je dat je naar rechts het land op moet”
moet voor de hond begrijpelijk zijn.
Als ik mijn hond daar niet voor getraind
heb, dan mag ik het dier niet verwijten
dat hij niet de richting op gaat waar ik
hem wil hebben. Dan is hij geen ‘prutser’, dan ben ik dat als ik het hem wél
verwijt.

Zware apporten

Veel (voor)jagers worden nogal opgewonden van het feit dat hun hond met

reusachtige apporten aankomt. Dat vinden we pas echt prachtig!
Zware apporten moeten echter wel
getraind worden. Puur om fysieke redenen. Net als bij mensen moeten we
zoiets wel opbouwen. Doen we dat niet,
dan helpen we onze hond in de vernieling.
Daarnaast moeten we inzicht hebben op
wat onze hond aankan.
Mijn zeer gedreven Engelse Springer
Spaniël blijkt fysiek gewoon niet in staat
te zijn om Canada ganzen op land binnen te brengen. Niks mis mee.
Elk apport vanuit het water kan zij tot
aan de waterkant brengen, het beest
drijft tenslotte mee. Daarna houdt het
op, ze kan zoveel kilo’s, gezien haar
kleine lichaamsbouw, niet dragen. Zet ik
haar in op zo’n zwaar apport, dan zorg
ik dat ik aan de waterkant sta om het
apport over te nemen. Lukt dat niet, dan
zet ik een andere hond in, zo simpel is
dat.

er dan voor dat hij er klaar voor is. Laat
de hond, omdat ons ego misschien
gestreeld wordt als het eventueel wél
zou lukken, niet aanmodderen met aangeschoten dieren.
Weidelijkheid en een oprecht, eerlijk,
inzicht waar je hond toe in staat is moet
altijd boven het menselijk ego gaan!
Jantine Veldhuyzen
www.jachthondenschooldekust.nl
Facebook: Jachthondenschool De Kust

Het plukken aan wild (wat je de honden in het zwanendebacle zag doen),
was geen gepruts, het was frustratie.
Onvoldoende vermogen bij de honden
om apporten van dit formaat binnen te
kunnen brengen.
Ga je zo’n klus aan met een hond, zorg

U vindt bij ons een uitgebreide collectie:
> jachttkleding
> jachtlaarzen
> jacht / wandelschoenen
Tevens een uitgebreid assortiment:
>
>
>
>

nieuwe en gebruikte wapens
munitie
richtkijkers
nachtzichtkijkers
Reparatie van of onderhoud aan uw wapen?

Reparaties - Revisies - Tunen - Onderhoud - Pasmaken
Industriestraat 74 A
Ook voor geheel verzorgde schietarrangementen.
7482 EX Haaksbergen Vraag naar de mogelijkheden!
T: 053 - 76 76 295
www.somhorst.nl
E: info@somhorst.nl
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