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fllegAnderenvinden dan weer dat de voorjager zijn hond moet sturen en voortdurend
~ & , , : ~ ~ s . k r i jmen
~ t de indruk dat er geen algemene lijn te ontdekken valt en zijn
speelbal van wisselende invalshoeken.
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We vroegen de mening van een ervaren
Belgische trainer. F I e Exelmans is reeds 25
jaar bezeten van Retrie~ers.Hij ging vanaf
het prille begin de mostero nalen waar het te
vinden wa5. in hetverenigd Konincr'jk bij John
Halstead en Malcolm Stringer. Hij werd de
bezieler van hondenschool De Gouden Jachthoorn. is keurmeester, voorjager van verschillende werkkampioenen en auteur
(fille Exelman$ Een hondis een hond, ... is een
hond (Boek + DVD), 2007, te bestellen via
meuregiogundqcom).

Fille in de rol van keurmeester:

De Jachthond: Fille, w a t denk jij van d e
uiteenlopende meningen omtrent h e t
werken m e t retrieverrt
Fille: 'Dat de meningen zo ver uiteenlopen is
te wijten aan tal van factoren maar zowel de
exbeme pro's als de extreme contra's kunnen
in bepaalde situaties niet rond hun ongelijk.
Alhoewel het Retrieverwerk wel eens smalend
als beperkt bestempeld wordt is er een grote
diversiteit in het mogelijke apporteerwerk en

vaste regels hanteren die in alle situaties
standhouden. De enige regels die dat kunnen
zijn deze die gericht zijn op de eisen gesteld
door de .iaqer.
. Deze wil een hond die na het
schot het geschoten wild 2s i l ~ mogelijk
g
b nnen brengt. Dit moet op een zo d'screet
moge i.ke manier gebeuren, zonder oaariY.
overboa g tcrrr:ri te verstoren'.
DJH: Maar als de hond het stuk ziet vallen, i s h e t dan niet zo dat d e hond h e t
zonder bijbevel dient t e apporteren?
Fille: "Ik zou zeggen, ja ... maar ...
Alle krediet dient natuurlijk gegeven te worden
aan de hond die zich langs de korst mogelijke
weg naar het valgebied begeefi en zelfstandig
het apport vindt. Dit op voorwaarde dat indien
de hond éénmaal in dit gebied is, hij dit niet
verlaat in zijn speurtocht naar het stuk.
Hier duikt natuurlijk al een eerste vorm van interpretatie op bij de beoordeling. Hoe groot is
het valgebied in de gegeven omstandigheden?
De grootte ervan wordt immen bepaald door
vele factoren waaronder: de afstand tussen
de hond en het markeerpunt, de begroeiing,
de weersomstandigheden, zichtbaarheid enz.
Indien men er echter van overtuigt is dat de
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hond zich buiten het vaigebied beg& moet
men ingrijpen om tevermijden dat overbodig
terrein verstoord wordt. Zulks zal natuurlijk
afdoen aan de kwaliteit van het geleverde
werk, maar voorkomt groter onheil. Het corrigeren van de hond binnen het valgebied mag
echter niet steeds als negatief beoordeeld
worden. Indien hij zich binnen het valgebied,
doch boven de wind aan het stuk bevindt is
het zeker aangewezen om hem onder de wind
te brengen. Dit mag geen negatieve b ~ r deling inhouden van het markeerverpogen
van de hond. Het bewijstverder hetgoede
bwordelingsvermogenvan de voorjager. Het
handlen is dus bij het markeren een belangrijk
hulpmiddel, dat in bepaalde omstandigheden
mag en moet aangewend worden".
DJH: Maar als d e hond niks gezien heeft
e n m e n slechts een vage omschrijving
heeft van d e valplaats, heeft dirigeren
wellicht geen zin?
Fille: "Hier kan men inderdaad mstig stellen
dat men quasi volledig moet vertmuwen op het
jachtinstinct en passie van de hond. Het handien is hier uit den boze in de meeste situaties,
tenzij men een afstand moet overbmggen om
de hond naar het omsdireven gebied te brengen. Eenmaal daar moet hij op eigen initiatief
i en systematisch te werk gaan. Dit is echt een
verloren apport Soms kan enig dirigeerwerk

In exheme gevallen kan het zo zijn dat men
hem "tot bovenop" het snik moet kunnen
brengen om succes te garanderen"
DJH: Conclusie van h e t verhaal?
Fille: "Beschouwt men Retrieverwerk in zijn
totaliteit dan kan men stellen dat dirigeren
gezien moet worden als een belangrijk en
onmisbaar hulpmiddd dat de efficiëntie van het
werk helpt verhogen en dat in situaties waar

Het is dus steeds zoeken naar het "broze
evenwicht" tussen het eigen initiatief en de
geleidbaarheid van de hond. Een voortdurend
bijsturen om met de progressie van het ene geen
regressie van het andere te vernorzaken.
Het mooiste en moeilijkste Reûiwwwerk blinkt
veelal uit door de eenvoud waarmee het getoond
wordt Doch deze eenvoud is het resultaat van
een sterk wederzijds vernouwen tussen hond en
geleider. waarbij de geleider w in geslaagd is de

