Training

Onduidelijke commandovoering

W

at wil ik van mijn hond en hoe communiceer ik dat zo duidelijk mogelijk? Deze zin is op mijn website in grote letters te lezen en dat is niet voor niks. Het valt niet mee om met onze hond te communiceren en het is daarom van
groot belang dat we deze communicatie duidelijk, begrijpelijk en vooral simpel houden.

Wanneer ik nieuwe combinaties ontmoet komt het zeer regelmatig voor dat
ik aan de voorjager moet vragen wat hij
nu eigenlijk bedoelt met bepaalde commando’s die ik hem aan zijn hond hoor
geven. Ik, als mens, met een vrij hoog
IQ snap vaak niet wat een voorjager aan
zijn hond wil duidelijk maken. Ik hoor
een stroom van woorden en soms zelfs
hele zinnen en begrijp dan niet wat er
nu werkelijk gevraagd wordt. Als ik het
al niet helemaal begrijp hoe kunnen we
dan van een hond verwachten dat hij
de reeks aan klanken die hij te verwerken krijgt wel begrijpt?
Laatst keurde ik een proef waar de voorjager, nadat de hond een markeer had
zien vallen, een meter of tien met de
hond moest volgen naar een inzetplek
voor een ander apport.
Eén van de deelnemers, wiens hond
tijdens het volgen voor hem uit ging
lopen, gaf de hond de volgende commando’s om hem weer aan het been te
krijgen: TERUG, NAAST, VOLG.
Een prachtig voorbeeld van overbodige commando’s. In dit artikel hoop ik
voorjagers wat meer bewust te maken
van hun communicatie naar de hond.
Bewustwording van het feit dat we het
de hond soms wel erg moeilijk maken
om ons nog te begrijpen..
Beter!
Het commando "beter", hoe meer onbegrijpelijk en onlogisch wil je het nog
maken voor je hond?? Ten eerste suggereer je met het commando “beter”
dat er meerdere uitvoeringen voor één
commando mogelijk zijn. ‘Okay, soms
mag je wel schuin aan de voet zitten
maar als ik beter zeg dan moet je rechter gaan zitten’, zoiets moet ik dan zeker
bij het commando “beter” voorstellen?
Onzin natuurlijk, mocht de hond, zoals
in dit voorbeeld, schuin aan de voet
gaan zitten bij het commando “voet” of
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“naast” dan lijkt het mij logisch dat je
hem eventueel vertelt dat dit niet de
bedoeling is (“nee”) en na deze correctie vertel je hem wat wel de bedoeling
is….”voet”. Laat hij dan wel een perfecte
voet zien, wordt hij daar voor beloond.
Of je herhaalt je commando en helpt
hem eventueel wel de juiste uitvoering
te laten zien. Eén uitvoering bij deze
ene klank, simpel!
Naast het feit dat we de hond gewoon
één uitvoering bij één klank willen
aanleren vraagt het commando “beter”
heel veel van het denkvermogen van
de hond omdat er legio voorjagers zijn
die deze klank inzetten na het geven
van telkens andere commando’s.

Hij moet bedenken welk commando er
ook alweer voor het commando “beter”
kwam en dat hij dit commando dus
in een betere uitvoering moet gaan
uitvoeren. Hoorde hij net nog na het
commando “volg” een “beter”, hoort
hij even later na het commando “voet”
een “ beter”. Dit vraagt terugdenken,
best moeilijk voor een hond lijkt me...
Wat mij betreft is “beter” niet alleen
onduidelijk maar ook een overbodig
commando.
Terug
“Terug” hoor ik nog weleens in combinatie met het volgen. Net als "beter"
overbodig. Loopt de hond voor je uit,
dan moet herhaling van het commando
"volg" voldoende zijn om de hond
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Omdat ze hopen dat waar de hond op
dat moment mee bezig is, eindigt in
een juiste uitvoering, gaan ze alvast
deze klank gebruiken. ‘Goed zo’ laten
ze bijna altijd horen wanneer de hond
twijfelt, bijvoorbeeld aan de waterkant
wanneer hij het lastig vindt om het water aan te nemen of wanneer hij twijfelt
of hij een bepaalde dekking wel zal
aannemen… Het is prima om een hond
aan te moedigen maar neem daar een
aparte klank voor zoals bijvoorbeeld
“toe dan”, uitgesproken met een stimulerende intonatie van je stem. Doet hij
dan toch wat je van hem vroeg en wat
best lastig voor hem was, zoals bijvoorbeeld het water aannemen, dan mag
een “goed zo” juist niet ontbreken!
weer aan je been te krijgen. Uiteraard
moet de hond dan wel het commando
"volg" begrijpen. Persoonlijk denk ik
dat er legio honden zijn die "volg" zeer
slecht begrijpen omdat we dit te pas
en te onpas inzetten en naar de hond
communiceren dat vele uitvoeringen
(van hangend aan de lijn tot netjes aan
het been lopen) bij dit ene commando
mogelijk zijn. Omdat wij degene zijn die
deze verschillende uitvoeringen hebben geleerd aan de hond denken we
dat het nodig is om een "beter" of "terug" in te zetten om het, op bepaalde
momenten, wel in orde te krijgen.
Ga door
“Ga door” wordt vaak in combinatie
met het commando “vooruit” of “over”
gebruikt. We willen communiceren “ga
door waar je nu mee bezig bent”. Ook
hier is het duidelijker om het commando waar het om gaat te herhalen.
Vooruit, zoek apport
Wanneer ik op een proef ga kijken is er
100% kans dat ik dit commando te horen krijg. “vooruit, zoek. apport’ achter
elkaar uitgesproken. Een hond eerst het
commando “vooruit” geven en wanneer hij vrij mag gaan zoeken een “zoek
apport” is prima. Maar in één adem is
dit commando vooral onduidelijk als de
klank ‘vooruit’ ook nog eens gebruikt
wordt in de dirigeertraining van een

hond. Wat een voorjager schijnt te
bedoelen met dit commando, is dat de
hond eerst een stukje vooruit moet in
het bos of op het veld (hoe ver vooruit
weet niemand …) en dat hij daarna
verloren mag gaan zoeken.
Gebruik je “vooruit” ook als commando
tijdens je dirigeertraining dan is het
commando “vooruit/zoek apport” exact
hetzelfde wanneer je de hond de commando’s “zit/down” in één adem zou
geven. Dat kan helemaal niet, het is het
één of het ander. Wederom, hou het
simpel ! "Vooruit" voor het lopen van
een rechte lijn, "zoek apport" voor vrij
zoeken.
Goed zo
“Goed zo” of welke klank dan ook om
de hond te laten weten dat hij het goed
doet is, als je dit correct hebt aangeleerd, een sterke secundaire bekrachtiger. Het is wel belangrijk dat we van
pup af aan hebben gecommuniceerd
naar de hond dat “goed zo” betekent
dat hij een juiste uitvoering van een
commando laat zien.
Veel voorjagers gaan de klank “goed zo”,
wat niets anders zou moeten betekenen dan ‘je doet het goed vriendje, ik
ben trots op jou’, gebruiken als aanmoedigingssignaal…

Nee
Zoals je bij "goed zo” de hond wil laten
weten dat hij goed bezig is kan je de
klank “nee” inzetten om laten weten
dat het niet correct is wat hij doet. Ook
“nee”, een milde correctie, kan een
krachtig commando in je training zijn
mits de hond dit begrijpt. Dat wil zeggen, precies begrijpt waarom hij deze
“nee” te horen krijgt. En dit is heel vaak
niet zo!
Trainen we met correcties want dat is
een “nee”, dan is het belangrijk dat we
altijd direct erna communiceren wat
wel de bedoeling is. Gaan we de klank
“nee” inzetten terwijl de hond helemaal
niet begrijpt waarom dat is, dan zijn we
bezig een onzekere hond te creëren.
Met name tijdens de dirigeertraining
wordt de “nee” veelvuldig gebruikt. We
hebben hier toch bijna altijd te maken
met honden die graag apporteren,
waarom zouden ze de verkeerde kant
op lopen, bijvoorbeeld verder weg van
een dummie of naar de verkeerde dummie, als ze van te voren al wisten dat ze
door dat te doen geen succes zouden
krijgen of een correctie te verwerken
zouden krijgen? Nou niet dus!
Ze begrijpen onze communicatie gewoon nog niet of wij zijn zo onduidelijk

“Beter” suggereert dat er meerdere uitvoeringen
voor één commando mogelijk zijn.
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vaak maar voor wat het is. We noemen
de naam van de hond nog wel veelvuldig maar onze beloning voor de
attentie laten we veelvuldig of helemaal
achterwege.
Er zijn voorjagers die de naam van hun
hond veelvuldig laten horen zonder
dat er ook maar iets gebeurt, er is geen
attentie en is deze er wel, dan communiceren ze niet verder met de hond.

dat ze denken, bij vertrek, dat ze de
juiste richting aan nemen. Dus de hond
vertrekt, in volle overtuiging dat hij de
juiste richting aanneemt, en hij is nog
niet weg of de eerste “NEE” buldert al.
Doe het niet, nergens voor nodig, hij
wilde het goed doen, het ging alleen
niet zoals jij het bedacht had en dat
is nog hoogst waarschijnlijk je eigen
schuld ook.
En er zijn maar twee mogelijke commando’s die de hond op dat moment
zou moeten horen:
1. je wilt hem terughalen om hem
opnieuw, waarschijnlijk wat
duidelijker of met bijvoorbeeld een
verkleining van de afstand, in te
zetten, dus fluit je hem in, of
2. je wilt zijn attentie zodat je hem
een andere richting op kan sturen
dus je gebruikt de attentie-of zitfluit
zodat je hem verder, de juiste
richting, op kan dirigeren.
In deze beide gevallen kan je de hond
tussendoor zelfs nog even belonen
en hem zelfzeker houden wanneer hij
netjes gelijk terugkomt of attentie voor
je heeft om daarna rustig verder met
hem te werken. Vergeet NOOIT de hond
te vertellen wat hij dan WEL moet doen
nadat je hem een NEE hebt laten horen!
De naam van de hond
Weet je het nog? Dat je tijdens de
puppy-cursus leerde de naam van de
hond uit te spreken om zijn attentie te
krijgen? In ruil voor deze attentie werd
hij, in welke vorm dan ook, beloond.
Gedurende de verdere training van de
hond laten we deze attentie-training
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Het komt, ook tijdens mijn trainingen,
regelmatig voor dat een voorjager vindt
dat bij alleen het uitspreken van diens
naam de hond maar moet begrijpen
wat hij moet doen. Of de intonatie
tijdens het uitspreken van de naam,
moet de hond wat vertellen. Attentie
bij het uitspreken van de naam is heel
waardevol, blijf het onderhouden. Wanneer wij de naam van een ander mens
uitspreken vragen wij aandacht van
deze persoon. Heb je die aandacht dan
volgt er altijd wat, je stelt een vraag of
begint een verhaal. Doe dit ook bij de
hond, het vragen van attentie moet altijd een vervolg hebben anders verliest
het uitspreken van de naam volledig
zijn betekenis en zal de hond er niet of
nauwelijks op reageren!
Lichaamstaal
Een hond reageert sterker op lichaamstaal dan op uitgesproken klanken. Juist
bij de jachttraining trainen we de hond
ook met gebaren en lichaamstaal en
dat is uiteraard prima.
Het is tijdens je training wel nodig dat
je weet waar je hond op reageert terwijl
je met hem communiceert. Er zijn legio
honden die de klank "voet" of "naast"
helemaal niet begrijpen, ze gaan aan
de voet doordat de voorjager met zijn
hand tegen zijn been slaat. Daar is op
zich niets mis mee als je je er maar
bewust van bent en niet ongeduldig
wordt als hij het alleen bij de klank
"voet" (bijvoorbeeld op een proef ) niet
de ‘gewenste’ actie laat zien.
Er zijn honden die pas gaan zitten
wanneer ze de hand van de voorjager
op hun achterste voelen, in plaats van
de klank "zit" is deze aanraking het
‘commando’ geworden. Het knipje
met de vingers….als teken dat hij nu
ECHT moet gaan doen wat er van hem

gevraagd werd….. Klappen wat het
hierkom-signaal gaat vervangen… of
de hond vertelt dat dit het signaal is
waarop hij ECHT moet reageren, de fluit
kan ik wel negeren maar gaat hij klappen dan is het serieus!
Lichaamstaal is prima, maar wees
bewust wat je de hond leert en of het
wenselijk is dat dit het woordelijke
commando helemaal vervangt of dat
het misschien onwenselijk is zoals
het aanraken van je hond (dat kan op
afstand niet).
Vast-los training
Aan dit onderwerp wil ik in een later artikel uitgebreid aandacht besteden. De
training van de commando’s "vast" en
"los" blijkt voor veel voorjagers lastig.
In dit artikel wil ik alleen meegeven dat
het ‘vangen’ van het apport wanneer de
hond dit loslaat GEEN juiste uitvoering
is (behalve wanneer je de hond hebt
aangeleerd dat de hand onder het apport het ‘commando’ voor loslaten is).
De onduidelijkheid naar de hond toe is
enorm. 'Vangt’ de voorjager het apport
is de hond HEUL ERG braaf. Grijpt de
voorjager mis en valt het apport op de
grond dan krijgt de hond een hele riedel aan NEE, VAST enzovoort te verwerken, terwijl hij in beide situaties precies
hetzelfde deed ! Onduidelijkheid alom!
Ik wil afsluiten zoals ik begonnen ben.
Neem de gedachte ‘Wat wil ik van mijn
hond en hoe communiceer ik dat zo
duidelijk mogelijk’ constant mee in je
training. Hou het simpel, wees geduldig
en eerlijk!
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