Een fluitj e
van een cent

Dirk Volders

onden hebben een zeer goed ontwikkeld gehoor. Vooral wat betreft
de hoge frequenties is het veel beter dan dat van de mens. De wolf
en wilde hond perfectioneerden al hun zintuigen in functie van het
vinden van voedsel. Onder een dik pak sneeuw "horen" zij de knaagdieren
en springen op het gepast moment hoog op om met de snuit vooruit hun
maaltijd te pakken te krijgen. Anderzijds kunnen zij via huilen over grote
afstanden met elkaar communiceren, wat belangrijk is voor dieren die in
een groep leven en een groot jachtrevier beslaan.

bij de jacht ging
gebruiken, heeft hij dankbaar gebruik geToen de mens de hond

maakt van deze capaciteiten. Bij Lopende
Honden hoort al eeuwenlang de jachthoorn als communicatiemiddel tussen
de jager en de meute. Zowel bij Staande
Honden, Spaniels als Retrievers wordt een
hondenfluitje gebruikt. Het voordeel is
dat een fluittoon veel verder draagt, ook
tegen de wind in, dan de menselijke stem.
Een bijkomend pluspunt bij wedstrijden:
fluiten verraadt minder de emotie van
de voorjager. Op een jacht is er minder

verstoring van het wild.
Over de kunst van het "fluiten" hadden
we een gesprek met Dirk Volders, Belgisch
keurmeester van Retrievers, die zelf reeds
enkele jaren meedraait op het hoogste
niveau van het Europees veldwerk.

Dirk, is het echt belangrijk om de hond
te trainen op de Íluit?
"Er zijn altijd een paar
zaken die elke jachthond
moet kunnen. Eén ervan

is'zitten op de fluit'. Zonder dit commando is het
vrijwel niet mogelijk om
op een jacht te komen,
laat staan om je in te schrijven voor een
wedstrijd. Voor een Retriever is het postgedrag heel belangrijk maar daarnaast is
de "zitfluit" HET belangrijkste commando
zodra je hond is uitgestuurd."

Wat is het doel van het Íluiten?
"Het moet een hulpmiddel zijn voor je
hond. De zitfluit wil niet alleen zeggen
dat hij moet stoppen met waar hij mee
bezig is, maar wil ook zeggen dat hij zijn

zit... en inderdaad ik moet toegeven dat
dit ook zo is, maar daarna wil hij het commando niet uitvoeren dat ze hem geven.
Hij doet gewoon verder met waar hij mee
bezig was en dan moet je een tweede of
derde keer fluiten. Dit maakt jezelf niet
alleen zenuwachtig, maar de jager of de
keurmeester vindt dit ook niet al te best."

Hoe leren we dit het best aan?
"De zitfluit aanleren kan je al doen als

ze

kop moet "leegmaken". Je gebruikt de
zitfluit omdat je hond iets doet wat niet
correct is: hij is bijvoorbeeld niet in de

nog echt jong zijn, wanneer ze zeer dicht
in je buurt zijn kun je dit samen gebruiken met het'zit'-commando. Wanneer de

juiste zone aan het jagen en jij wil hem
naar een andere zone dirigeren. Dit wil
dus zeggen dat hij alles moet vergeten
waar hij mee bezig was en dat jij hem
een nieuw commando geeft dat hij moet

hond zit nadat je de zitfluit en je commando met de stem gebruikt hebt, beloon
je de hond met je stem. Wanneer je dit

accepteren. "

Het gaat dus over meer dan over
het gaan zitten?
"Klopt, men zou ook kunnen spreken van
de aandachtsfluit en dat bestaat in feite
uit twee delen:
Eén: het gaan 'zitten'.
Twee: hij moet zijn kop leegmaken om
een ander commando te aanvaarden en uit te voeren.
Nog te dikwijls zie ik voorjagers die
beweren dat hun hond perfect op de fluit
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betekent ook
kop leegmaken
om een nieuw
commando uit
te voeren"
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regelmatrql herhaalt, weet hij cle link te
leggen en ervaart hij het luiisteren op
flLrit als iets aangenaanrs.
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Achteraf kLrn je een clurnrny gooien clie
1e cle ene keer zelf l;aat halen maar
een anclere keer je hond laat halen. Dit
scherpt zijn aandacht aan, want de kans
bestaat clat er na cle fluittoon iets te
apporteren valt. Voordat je hern rlee in
het veld neernt voor een training, zal hij
al weten clat cle zitÍluit iets aangenaarrs
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Als 1e cle flLrit gebrLrikt wil dit ook zeqlgen
clat hil IVOET stoppen en naar je MOET

kijken. Het wil niet zeggen dat hij noodzakelijk nroet gaan zitten. Men slrreekt over

een'zitflr-iit', rnaar beter zou ziln om het
een 'aanclachtsf lLrit' te noenreÍr."
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ln de praktijk zien we heel vaak dat
het fout gaat bij het fluiten, wat
kan daarvan de oorzaak ziin?
"ln eerste instantie nroet je ervoor zorgen
clat als het

fout gaat,

cle

foirt nooit bij joLr

liqt. je rnoet heel correct zijn in het

geven

van je cornnranclo Maak bijvoorbeelcl niet
de for:t orl te flLriten orr claarna te zien
clat cle honcl ciaarop onrniclclellijk toch

richting Lritloopt en cle clumrry
vinclt. Je negeert clLis het niet zitten van
1e honcl en bent al tevreclen clat de birit
binnen is. Op lange ternrijn is clit niet
cie goede

, ..o. ' l-a;:.

:,

..-ii\'.:'.:

i:' .i f,i.§; : l::i

i;e..ï...:1'-r.;..1.

rr-t$;,{,.

goecl,

want hil leert ongehoorzaarn zijn.

Hrj heeft o[] een bepaald nronrent sLrcces
gehacl zoncier te gehoorzarren en hij zal
clat een volgencle keer opnieuw cloen

Dus HEEL CONSEQUENT ziyt is cle booclschap. Het is oÍwel "zwart" ofwel "wit"
en er bestaat geen grilze zone. Dit is voor
joLr het ciuidelijkst, nraar zeker ook voor

je honcl. Heeft hrl bij het neqeren van

fluit

cle

voor clat clit nret
nreer het geval is, zorg ervoor clat je terlrg
contact hebt met je honcl .Zorg dat hij
nret plezier je cornrnando opvolqt."
sLrcces, zorg er clan

Nog een goede raad?
"De honcl rnoet plezier hebben orn naar je
te lLristeren. Hij moet WILLEN lr-risteren en
ntet MOETEN lLristeren. Als het misglaat
rnoet je de oefeninq stoppen en het voor
hem eenvourdiger rnaken. Je nroet 1e hond
lrelpen. Daarnaast. het trainen van een
honcl stopt nooit. Denk niet: 'lk heb rnijn
honcl geleerd op cle flLrit te zitten,

hij kent

het nLr'. Je rnoet alles blijven trainen, alles
blijven herhaiert."
Tekst + foto's : Freddy Quackelbeen

