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Perfect of goed genoeg?
-door Jantine Veldhuyzen-

V

erdieping in het onderwerp perfectionisme vond ik nodig toen
ik in mijn lessen soms met cursisten te maken kreeg voor wie het
werk wat de hond liet zien eigenlijk nooit goed genoeg was. Cursisten voor wie het werken met de hond verworden was tot een grote
hoop frustratie waar geen ruimte meer was voor plezier en creativiteit.
Cursisten die geneigd waren alle
“schuld” voor het onvoldoende presteren bij hun hond te leggen terwijl het
mij, op afstand, zo duidelijk was dat de
problemen niets met de hond maar
alles met de door hun onrealistische
verwachtingen en gestelde eisen te
maken hadden.

Ik wilde meer weten over de
perfectionist die gaat voor onrealistische hoge doelen welke ten
koste gaan van hem of haar en de
hond. Perfectionisme, ons allen in
meer of mindere mate bekend… laten
we het ons zelf gunnen tevreden te zijn
met “het is goed genoeg".

De perfectionist is niet snel blij met
welk resultaat dan ook
De hond zit in de “tussen het servet
en tafellaken- fase". Het is geen pup
meer maar volwassen is hij ook nog
niet. Soms maakt hij er een ongelooflijk
potje van, de enige die plezier heeft tijdens zijn acties is hij zelf, zijn voorjager
in ieder geval niet, die ziet de humor
van al die gekkigheid niet in. Tot twee
keer toe kan hij het niet laten om eerst
een uitgebreid ererondje te lopen voordat hij terugkomt met zijn apport. Ik
leg de voorjager uit dat ik graag zie dat
ze haar aanpak wijzigt, ik leg uit hoe, in
dit geval door nog even, van te voren,
zichtbaar te maken wat hij kan verdienen (een speelmoment met een bal aan
een touw) door netjes in te komen en
we gaan een derde poging doen.
De hond laat de volgende acties zien:
- Hij zit keurig recht naast zijn
voorjager.
- Hij blijft zitten wanneer het apport
gegooid wordt.
- Hij vertrekt op het commando
apport.
- Hij loopt in een rechte streep naar
de dummie.
- Hij pakt zonder te twijfelen op.
- Hij komt zonder ererondjes direct
terug naar zijn voorjager.
- Hij gaat SCHEEF voorzitten met zijn
apport nog steeds in de vang.
- Hij laat los op het commando los.
Terwijl ik op afstand al klaar sta om deze
combinatie een applaus te geven, want
wat was dit een ongelooflijke verbetering na de twee vorige apporten, zie ik
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dat de dummiebal in de tas verdwijnt,
niks niet spelmoment voor de uitvoering die deze zeer jonge hond liet zien.
“Wat doe je nou” vraag ik verbijsterd?
“Waarom krijgt hij zijn (beloofde) beloning niet”? “Nou Jantine, hij zat scheef
voor en dat is niet perfect”.
Dit is een “perfect” voorbeeld van hoe
perfectionisme ons in de weg kan staan
om te genieten van mooie momenten.
De perfectionist die daar zo’n moeite
mee heeft en voor wie het misschien
zelfs onmogelijk is. De perfectionist
voor wie goed genoeg niet voldoende
is, die niet mild is naar haar noch naar
haar hond. Altijd maar kijken naar
punten die beter kunnen in plaats van
te genieten van de progressie die je
samen met je hond maakt, hoeveel plezier in het trainen blijft er dan nog over?
Perfectionisme gaat nergens toe leiden
behalve naar een pad vol teleurstellingen waar naar alle waarschijnlijkheid
één van beiden, jij of je hond, af gaat
haken.
Het is, zoals in bovenstaand voorbeeld,
helemaal geen onrealistisch doel, om
de hond, uiteindelijk volgens model af
te laten geven. Het is meer dan prima

"Altijd maar kijken naar punten
die beter kunnen in plaats van
genieten van de progressie"
gezonde inspanning te leveren om,
samen met je hond, beter te worden.
Het is ongezond wanneer je niet bereid
bent alles wat goed gaat, of zoals in dit
voorbeeld, veel beter dan voorgaande
keren, te negeren om alleen maar nadruk te leggen op dat ene “imperfecte”
onderdeel.
Een cursist verwoordde dat laatst zo
prachtig toen ik haar aansprak op haar
gebrekkige beloning naar de hond
wanneer hij wat moois liet zien en haar
strenge terechtwijzingen wanneer
iets niet “naar behoren” verliep: “Ja, je
hebt gelijk, zo doe ik het in mijn werk
eigenlijk ook, ik vink af wat goed gaat,
zoiets van zo dit is klaar, en ga zonder
omkijken of van het resultaat te genieten gelijk door naar alles wat nog niet
perfect is”.
Een resultaat halen, een doel bereiken
is het eind van een proces. Een proces
dat bestaat uit vele kleine stappen.
Probeer van elke kleine stap voorwaarts
in dit proces te genieten. Erken dat er
alleen maar geleerd kan worden door
fouten te maken, wees vriendelijk naar
jezelf en de hond. Maak de relatie met
hem niet zo benauwend omdat er geen
ruimte voor fouten is.
Geef je je hond die ruimte namelijk niet,
dan zal blijken dat jouw streven naar
perfectie uiteindelijk de voornaamste
reden is wat jullie succes in de weg
staat. Wat je zo angstvallig probeerde te
voorkomen zal gebeuren!!

Schrijfster Rene Brown

Vastgelopen
Tijdens een telefoongesprek vertelt een
voorjager mij dat hij totaal is vastgelopen in zijn huidige training, zijn hond
deed niks meer. Hij zou graag van
iemand anders dan zijn huidige trainer
horen hoe deze de situatie beziet, is het
werkelijk zo hopeloos als dat zijn trainer
hem wil doen geloven? Eerlijk gezegd
voel ik altijd wat reserves bij dit soort
telefoontjes. Ervaring heeft mij geleerd

dat er veel meer aan de hand is dan een
hond die zijn apport niet wil halen.
Ik maakte kennis met een prachtige
staande hond van slechts anderhalf
jaar oud. De hond kon perfect volgen,
perfect aan de voet, perfect voorkomen
en als de voorjager hem een dummie
aanbood kon hij deze perfect aanpakken en perfect zittend afgeven. Maar
daarna hield het op!
Want apporteren deed hij niet meer.
Daar was hij “ineens” mee gestopt ….
sterker nog hij vertrok niet eens meer
wanneer hij perfect aan de voet zat!
Wat hij wel deed was met een razend
enthousiasme met de bal werken. Je
kon de bal op de gekste plaatsen verstoppen, de bal weggooien of terugsturen op de bal, het maakte niet uit wat
ik hem aanbood met de bal, het ding
kwam binnen! De bal was spelmateriaal, op de bal mocht hij inspringen, de
bal hoefde hij niet zittend af te geven,
met de bal waren geen lijnen gelopen,
de bal was volledig vrij van dwang
en druk en met de bal liet deze jonge
hond zien waar hij ook toe in staat was
geweest als het werken met dummies
anders was verlopen.
Van jongs af aan waren die dummies
het super serieuze werk, het dummiewerk was eigenlijk nooit goed genoeg
en toen het lijnen lopen werd geïntroduceerd ging het faliekant mis. Want
daar had deze stumperd helemaal veel
“fouten” gemaakt, daar had hij enorm
“gefaald” (anders gezegd, hij begreep
het niet) en uiteindelijk bleek de beste
beslissing, in de ogen van de hond, om
helemaal maar niet meer te vertrekken.
Kon hij tenslotte niets fout doen ook.
Voor mij was dit een hond die enorm
veel kwaliteiten bezat, de gretigheid
waarmee hij zijn bal wilde hebben
toonde een werklust die ik graag zie in
een hond. Wat ons nu zwaar in de weg
stond was een negatieve conditione-
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“Van fouten kun je leren maar
wel graag de fouten van iemand
anders”
ring op het dummiewerk. Wanneer het
zou lukken om de negatieve associatie
met de dummie weg te poetsen en
hier net zo’n positieve associatie als
met de bal voor in de plaats te krijgen
dan stond deze hond een prachtige
werkcarrière (het ultieme doel van zijn
voorjager) te wachten.
Om een heel lang verhaal kort te
maken na enkele weken training heb
ik aangegeven te willen stoppen deze
combinatie te trainen. Mijn voorgestelde opbouw liep telkens mis omdat
de voorjager het niet kon laten de hond

steeds terecht te wijzen voor de kleinste
imperfecties, steeds als we een paar
stappen voorwaarts maakten zag ik dat
ze met dezelfde gang weer terugschoten omdat er iets niet perfect ging en
de voorjager zich niet kon inhouden
door het bij goed genoeg te laten in
plaats van perfect. De hond MOEST dit
weten en daar was niets positiefs aan.
De hond reageerde dan weer op de
manier die hem het beste paste …
wederom weigeren te vertrekken en
we waren weer terug bij af. Mij lukte
het niet om de hoge verwachting van
de voorjager die hij
ook bij zijn hond
neerlegde te laten
bijstellen naar blij zijn
met kleine stappen,
kleine resultaten. Het
geeft in deze ook
mijn imperfectie aan,
ik heb schijnbaar
onvoldoende geduld
of gave om met zo’n
combinatie te werken,
ik vond het zielig voor
de hond en raakte
geïrriteerd op de
voorjager, of anders
gezegd de verhouding
trainer/cursist was niet
meer okay.
Perfectionisme
Dr. Brené Brown,
professor aan de Universiteit van Houston
heeft onder andere
uitgebreid onderzoek
gedaan naar perfectionisme en schaamte.
In haar boek 'De moed
van imperfectie, laat
gaan wie je denkt te
moeten zijn', publiceert ze de uitkomsten
van haar onderzoek
naar perfectionisme.
Perfectionisme is

52

volgens haar de overtuiging dat als we
alles perfect doen, we hierdoor de pijn
van verwijten, afkeuring en schaamte
kunnen minimaliseren of voorkomen.
Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming.
Perfectionisme is echter geen vorm van
zelfverbetering, het gaat om anderen,
wat zullen ze er van vinden? Je eigenwaarde hangt van je prestatie af. Zelfverbetering door middel van gezonde
inspanning is op jezelf gericht, hoe kan
ik beter worden?
Perfectionisme staat ook mij weleens
in de weg. Situaties waarin het inderdaad niet gaat om wat ik denk maar wel
zeker om wat die ander denkt. Laatst
weer zo’n moment meegemaakt, zo’n
moment van schaamte, zo’n moment
waar “wat zal deze keurmeester wel niet
denken”, nadrukkelijk in mijn gedachten
aanwezig was.
Mijn Dirk is een typische staande hond,
zo’n hond die weleens “ongewenst” kan
schakelen van de apporteer- naar de
jachtmodus. Gelukkig steeds minder nu
hij wat ouder wordt maar het gebeurt
nog steeds weleens. Zoals laatst tijdens
een training toen ik hem net wegstuurde met een vooruit en er bijna gelijktijdig met zijn vertrek twee eenden van
achter laag over kwamen vliegen om in
het slootje te landen wat parallel met
de hem gegeven lijn liep.
Nou, van die vooruit kwam niks meer
terecht, Dirk volgde de eenden. Voordat
die goed en wel geland waren in de
sloot had Dirk ze er al weer uit gejast.
En nu hij daar toch was vond hij het ook
wel aardig om het gehele slootje van
alles wat vleugels had te ontdoen.
Op zo’n moment is hij heus wel even
“aan de beurt”, ga ik hem heus wel even
goed vertellen dat wat hij liet zien niet
mijn definitie van vooruit was. Maar
het verpest mijn dag niet en ik schaam
me niet, sterker nog, op de terugweg
naar de inzetplaats loop ik alweer met
een glimlach om mijn mond, inwendig
denkend: ‘wat een idioot is het toch’.
Toen hij echter op een proef, na (hè hè
eindelijk) een vlekkeloze over water in
plaats van de akker op te gaan om zijn
apport te zoeken, doodleuk de kanten
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af ging jagen op zoek naar de
daar eerder aanwezige konijnen, vond ik er werkelijk niets
grappigs aan. Sterker nog, ik
schaamde me dood. Nu stond
er een keurmeester naast en
ja, ik vond het zeker belangrijk
wat hij van ons dacht. Ik wilde
daar gewoon een perfect apport laten zien en niets minder
dan dat.
Na deze proef keurde dezelfde
keurmeester de walk up met
een dubbel markeerapport.
Dirk liep op deze proef twee
tienen en ik weet nog hoe fijn
ik het vond dat deze keurmeester nu tenminste wel kon zien
dat we het heus wel konden.
Dat was belangrijk voor me.
Belangrijk wat de keurmeester
dacht!
Een perfectionist is een alles
of niets persoon. En zo zou
je zomaar, met die onzekere
factor hond aan je zijde, niets
meer kunnen gaan doen. Zo
heb ik een cursist met een fantastische
hond die ik graag eens op een proef
zou zien maar het gaat niet gebeuren.
Hij krijgt het kort apport op een konijn
niet perfect en daardoor brengt hij zijn
hond niet uit, terwijl deze hond een
zeer goede MAP B zou kunnen lopen en
voor de jachthondenproeven die 7 op
het kort apport ruim zou kunnen compenseren met de cijfers voor andere
onderdelen.
Perfectionisme in het trainerschap zou
er voor kunnen zorgen dat wij trainers
niets meer willen delen. Informatie delen zorgt gegarandeerd voor commentaar, de critici staan klaar aan de kant en
soms met geslepen messen. De enige
manier om er voor te zorgen dat je de
“pijn” van negatief commentaar niet
voelt, is niets meer te delen, behalve
het succes van je cursisten.
En natuurlijk is het fijn dat onze cursisten successen behalen maar dat
delen leert niemand wat. Delen waar je
problemen ervaart, delen hoe je daar
mee om gaat, delen waar je fouten
hebt gemaakt en de manier waarop
dat hersteld is, dat zou ik en ik denk

velen met mij graag willen weten. Ik
schrijf op regelmatige basis een kleine
beschouwing op de Facebookpagina
van Jachthondenschool De Kust en
welk commentaar komt altijd het meest
“binnen”? Inderdaad, negatieve input...
Die ene venijnige opmerking zou er
zomaar voor kunnen zorgen dat je niet
meer bereid bent te delen.
Zo is het ook met ons voorjagers, we
delen graag onze successen, die staan
gelijk aan positieve feedback, dat
voelt goed. Maar de proeven waar het
helemaal fout is gegaan, die houden
we stil. We weten heus wel dat het juist
onze fouten zijn waar ook anderen van
zouden kunnen leren door het anders
te doen. Natuurlijk staan we achter
het gezegde ‘van fouten kan je leren’.
Maar dan wel graag de fouten van
iemand anders en niet van jou. Zo deelt
niemand wat ….. en leert niemand wat.
Perfectionisme staat groei in de weg!
Wedstrijdseizoen
Het wedstrijdseizoen staat voor de
deur. Ook hier gaf Brown mij een
prachtig inzicht. Zij schrijft over dat wij
mensen zoveel plaats maken voor die
benauwende combinatie van meedoen

en beter zijn. Hoe wij ons conformeren aan een groep met een gelijk doel
en ons dan fanatiek gaan vergelijken
met mensen uit die groep. En waarom
vergelijken we?
Omdat we de beste willen zijn! Net zo
zijn als anderen maar dan beter. Nee,
we gaan niet kijken naar honden die
uitkomen in een lagere klasse en dan
denken dat wij het toch al best heel
goed doen, natuurlijk niet! Te druk zijn
met kijken waar anderen mee bezig zijn
en of ze een voorsprong of achterstand
hebben zou ons zomaar kunnen doen
afdwalen van ons eigen pad en waar
wij staan met onze hond. Voordat je
het weet zou vergelijken ons kunnen
beroven van geluk en plezier tijdens het
werken met onze hond.
Schrijf je in voor de proeven, geniet
van je hond, geniet van jezelf EN van
anderen maar verlies het plezier niet
omdat je zo druk bent met anderen en
hoe ze over je denken of baalt dat niet
alles perfect gaat!
Tekst : Jantine Veldhuyzen
(Jachthondenschool De Kust)
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