De Politiehond

Vervolg revieren naar een
voorwerp
Bij mijn eerste artikel hebben jullie
duidelijk gezien dat ik de oefening
heb opgebouwd in stappen. Het
is van heel groot belang om een
oefening in stappen te verdelen.
Dan pas kan ik de oefening goed
aan de hond uitleggen. Een ander
groot voordeel is dat een oefening,
net als de motor van een auto,
bestaat uit onderdelen die ik
afzonderlijk kan repareren. Een
goede monteur hoeft ook bij een
defecte motor niet de hele motor
uit elkaar te halen. Omdat hij
weet hoe de motor is opgebouwd
kan hij vrij snel constateren, door
goed te luisteren en te kijken, welk
onderdeel het defect veroorzaakt.
Door dat onderdeel eruit te halen
en te repareren of te vervangen zal
binnen de kortste keren de motor
weer lopen.
Het klinkt misschien raar maar
bij onze honden werkt dat precies
hetzelfde. Als de oefening duidelijk
in stappen is opgebouwd kun je,
bij een bepaald ongewenst gedrag
van de hond, precies de vinger op
de zere plek leggen. Dat onderdeel
repareren, terugplaatsen in de
oefening en de hond werkt weer
perfect. Probeer nooit in de totale
oefening de hond op bepaald
ongewenst gedrag te corrigeren.
Doe je dit wel, dan is dikwijls het
gevolg dat de hele oefening schade
ondervindt van de reparatie/
correctie. Als je het blaffen tijdens
het revieren in de totale oefening
zou willen corrigeren, kan de hond
denken dat hij een fout heeft
gemaakt en dat hij niet bij de kist
mag komen. En dat is juist niet
wat we willen. Wat goed is, moeten
we goed proberen te houden en
bovendien voorkomen we dat
de hond een hekel krijgt aan de
oefening in zijn geheel, terwijl er
maar een klein onderdeel niet goed
was.
Ook denken we dikwijls als een
hond gewenst gedrag vertoont, dat
hij de oefening begrijpt. Niet zelden
blijkt later, als de hond fouten
gaat maken, dat de hond om een
andere reden het gewenste gedrag
vertoonde dan wij dachten. Een
voorbeeld hiervan is het aanblaffen
van een voorwerp (kist) tijdens het
revieren. Onze KNPV-honden zijn
door de jaren heen geselecteerd
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op makkelijk blaffen, omdat blaffen
bij een aantal oefeningen binnen
het KNPV en de politiehonden
programma’s een belangrijk
onderdeel is. Het gevolg is, dat
we door de jaren heen honden
hebben gefokt, die in het blaffen
een vorm van zelfbeloning vinden.
Als we nu een jonge hond onder
spanning brengen door hem met
een voorwerp of pak te plagen, zal
hij in blaffen overgaan. Dit gedrag is
dus genetisch bepaald, oftewel door
de fokkerij gecreëerd, waardoor
de hond wel het gewenste gedrag
vertoont zonder dat hij zich ervan
bewust is.
Het gevolg kan zijn dat op een
bepaald moment de hond om een of
andere reden stopt met blaffen. Hij
is zich namelijk totaal niet bewust
van het feit, dat gewenst wordt
dat hij bij het voorwerp of persoon
blaft. Daarom is zo’n hond op het
moment dat hij minder gaat blaffen
moeilijk te repareren, omdat hij niet
snapt waarom hij moest blaffen.
Als je nu goed mijn vorige artikel
in je opgenomen hebt, zul je zien
dat ik de hond heel bewust zelf laat
uitvinden waarom hij moet blaffen.
Namelijk om daar zelf beter van
te worden en zo zijn beloning te
krijgen. Door nu met de hond terug
te gaan naar de stap waar hij het
blaffen heeft geleerd, kunnen we
het blaffen van de hond op dezelfde
manier weer repareren als we het

hem hadden aangeleerd.
Ook als onderhoudstraining blijf ik
buiten het revieren om het blaffen
onderhouden en stimuleren. Als het
blaffen en het niet bijten 100%
voor elkaar zijn zal ook het genot,
mits de hond goed beloond wordt,
weer 100% zijn. Dit betekent dat
de hond weer voor 100%
gemotiveerd is om het voorwerp te
vinden.
En dan stelt de oefening voorwerp
revieren, zeker als het een kist
betreft, echt helemaal niks meer
voor. Mij zijn prestaties bekend
van honden die kleine voorwerpen
als een mes, brillenkoker, tot een
opgehangen schoenveter, na dagen
nog vinden in een uitgestrekt
bosgebied en perfect melden door
blaffen. Dan spreek je in mijn
beleving pas van revieren.
Als de hond zo ver gevorderd is, dat
hij door middel van intervaltraining
heeft geleerd langdurig op de
kist te blaffen, ga ik pas verder.
Intervaltraining wil zeggen, dat je
de hond voortdurend gevarieerd
moet belonen. De ene keer voor
1 blaf en dan weer voor 10 keer
blaffen en dan weer voor 2 keer
enz. Je zult merken dat de hond
dit als heel prettig en spannend
ervaart, waardoor hij zelden of nooit
tot bijten over zal gaan.

Als voorbereiding op het man revieren is het blaffen
op de burger een mooie 1e stap
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Training voorwerp/kist 2
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Verder vind ik het verstandig in
deze fase de hond eerst een aantal
andere dingen rondom en met
behulp van de oefening voorwerp
revieren te leren, voordat ik overga
tot het revieren in het bos. Zoals
het ophalen van de hond bij het
voorwerp en het appèl rondom
het revieren. Denk ook eens aan
het terugroepen of wegroepen bij
de kist, het aanblaffen van een
persoon als voorbereiding op het
persoon revieren en schijnaanval.
Dit kun je met deze oefening perfect
voorbereiden in een iets lagere drift,

waardoor de hond oefeningen veel
sneller begrijpt en graag wil doen.
Laat ons beginnen met het ophalen
van de hond bij het voorwerp. In
eerste instantie leren we dat de
beloning zich in het voorwerp (kist)
bevindt en in een latere fase spelen
we alsof de beloning zich in de kist
bevindt. Vroeg of laat krijgt de
hond altijd zijn beloning, om ervoor
te zorgen dat de hond niet door
frustratie in bijten overgaat.
We zullen eerst beginnen met; hoe
belonen we de hond als er geen bal

in of bij het voorwerp ligt? Als er
geen beloning bij het voorwerp ligt
brengt de geleider de beloning zelf
mee, zoals op het filmpje(*), stap 7,
te zien is, en tovert de geleider als
het ware de beloning/bal onder of
uit het voorwerp/kist vandaan. Ook
kunnen we bij een goed blaffende
hond de beloning van achter de
hond naar voren gooien, stap 8,
waardoor de hond denkt dat als zijn
geleider nadert de kans groot wordt
dat zijn prooi/beloning wegspringt
vanuit het voorwerp. Dit zijn tijdens
de trainingen 2 manieren van

Bal wegspelen bij de kist

* verderop in de tekst vindt u info over de filmpjes
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belonen, wanneer we de hond nog
steeds bij het voorwerp mogen
belonen en zorg ervoor dat je alles
doet met intervallen. Dus komt de
beloning de ene keer rechtstreeks
uit het voorwerp en de andere keer
door spel van de geleider.
Een volgende stap is, dat de hond
met de geleider het voorwerp
moet gaan verlaten. Dit is voor
de hond een moeilijke fase, want
voor zijn gevoel moet hij dan zijn
beloning achterlaten. U kunt op
het filmpje stap 9 zien, hoe ik de
hond de eerste keer bij me roep.
Op het moment dat de hond reactie
geeft, gooi ik de bal weg en leer
ik mijn hond dat ik hem de ene
keer van het voorwerp afroep en
de andere keer, dat hij beloond
wordt vanuit het voorwerp. Dit alles
moet in evenwicht gebeuren en
goed afgestemd worden, op elke
individuele hond.
Ik leer mijn honden appèl lopen
met behulp van de clicker, gevolgd
door de bal als beloning. In dit
systeem leer ik dat mijn hond op
het commando ‘plaats’, links naast
mij gaat zitten met aandacht naar
boven (oksel). Vanuit deze positie
start ik al mijn appèl oefeningen.
Het commando ‘plaats’ betekent
einde vrijheid en begin oefening. Zie
kort filmpje ‘voorbereiding appel op
het voorwerp revieren’.
Als ik mijn hond nu eerst leer,
dat ik hem bij het voorwerp
weg kan roepen en hij daarvoor
beloond wordt met een bal, kan ik
vervolgens mijn hond wegroepen en
hem het commando ‘plaats’ geven.
De hond zal direct de context
herkennen van het appèl en zich
direct links naast mij begeven in de
zithouding, mij aankijken, waarop ik
kan belonen met een click, gevolgd
door een bal van onder mijn oksel.
Daarna is de weg vrij om een paar
meter weg te volgen en weer kan ik
mijn hond dan belonen met de bal
van onder mijn oksel, eventueel na
het geven van de click.
Filmpje trainen appel en ophalen bij
het voorwerp. Dit klinkt misschien
allemaal simpel, maar het is ook
heel simpel. Hoe het werkt kun je
op mijn filmpjes zien. Deze kun
je vinden op mijn Facebookpagina
Speuren Naar Oplossingen met Ad
Verstijnen en op de website van de
KNPV onder de rubriek Opleiding
‘speuren naar oplossingen met Ad
Verstijnen’. Verder zijn ze te vinden
op You tube, ook onder dezelfde
naam.
Dat het in praktijk werkt is niet
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Aandacht naar de geleider bij de kist
met behulp van bal en clicker
uitgetest op 1 hond, maar op
tientallen honden met succes. Ook
zie je bij deze honden nauwelijks
of geen stress, omdat voor deze
honden vaststaat wat te doen om
hun beloning te krijgen. En mits
goed aangeleerd, zijn zij er ook
zeker van dat de beloning altijd een
keer komt.
Maar wanneer moet ik dan mijn
hond tijdens een keuringsdag of
wedstrijd belonen? Zoals ik steeds
zeg, moet je je hond leren dat hij
met intervallen wordt beloond. Om
een oefening af te sluiten binnen de
reglementen van de KNPV moet je
altijd 25 meter weg volgen. Daarna
lijn je je hond aan en beloon je hem

voor die ene keer na het aanlijnen
met de bal.
Het volgende artikel zal gaan over
het revieren op allerlei voorwerpen
en het dirigeren voor honden in
het Basis Certificaat. Verder wil ik
in het verlengde van deze manier
van werken enkele tips geven over
het aanleren van het slachtoffer
revieren voor de speurhonden, wat
tevens een prima voorbereiding
is voor het revieren naar een
persoon in de diverse politiehonden
programma’s en niet te vergeten
het aanleren van het terugroepen
en de schijnaanval.

Revieren op een ander voorwerp dan de kist

