Hondenschool De Laar
De meeste hondenscholen hebben een redelijk vaste werkwijze. Je leert alle
basisprincipes van de gehoorzaamheid, je doet een examen en je stapt over
naar een hoger niveau. Met Franka volg ik, naar volle tevredenheid, les op
een hondenschool waar ze deze werkwijze aanhouden. Met Lola train ik op
Hondenschool De Laar en dat is een heel ander verhaal! Bij Hondenschool De
Laar van Jolein van Weperen is niets standaard.

Om te beginnen al de locatie: midden in de weilanden bij een
boerderij staat een prachtige grote schuur, een parkeerplaats en een afgezet weiland.
Je kijkt over de weilanden de verte in en er heerst een weldadige rust rondom het
terrein. In het weiland staan krukjes, een tunnel, hindernissen en een cirkel van
roodwit lint. In de schuur is een paardenbak met zand en ook daar staat weer allerlei
materiaal voor het trainen met honden. Overal is aan gedacht. Er staan waterbakken,
haken langs de kant met lijnen eraan en partner Henry regelt de koffie en thee.
Zoals de locatie eruit ziet, zo is ook de aanpak van Jolein. Degelijk, zorgvuldig en met
oog voor detail. Jolein kijkt naar wat de hond kan, wat de hond prikkelt en daarmee
geeft ze de baas handvatten om gewenst gedrag te stimuleren. Daarnaast heeft ze een
scala aan kleine oefeningen die de spelregels tussen baas en hond op een plezierige
manier bevestigen.
Jolein is fervent voorstander van positief belonen. Ook hierin is haar aanpak niet
standaard. Negatief gedrag wordt genegeerd of omgebogen, positief gedrag wordt
beloond. De bazen die de woorden “nee”, “foei”of “eh” gebruiken, kunnen rekenen op
een strenge blik van Jolein. Zoals Jolein het zelf verwoordt: “Veel ongewenst gedrag is
door de eigenaren, of mensen in de omgeving van de hond, zelf aangeleerd en
versterkt. Het is niet logisch om dit, voor de hond normale, gedrag af te straffen.
Negeren en ombuigen is dan veel effectiever. De uitroepen “nee”, “foei” en “eh”
worden ook vaak gebruikt als de hond een opdracht niet naar wens uitvoert. Ik wil dan
dat de baas zich afvraagt wáárom die hond het niet doet zoals gevraagd. De oplossing
ligt bij het gedrag bij de baas. Die wil te snel en maakt te grote stappen. Dus een
correctie is ook dan weer onterecht. En voor de goede orde: bazen worden op
Hondenschool de Laar wel degelijk ook beloond als ze hun best doen. We stimuleren
hen waar mogelijk in hun positieve relatie met hun hond”.

Toen Lola, onze Australian Labradoodle, in juli 2010 bij ons kwam, ging ik op zoek naar
een geschikte hondenschool. Lola is opgegroeid in een liefdevolle veilige omgeving en
was altijd omringd met andere honden. Ze bleek snel onder de indruk te zijn als ze
zonder Franka was. Als ze alleen mee uit ging, gaf ze veel signalen af dat ze daar
eigenlijk niets aan vond. Op een proefles bij een reguliere hondenschool was ze enorm
onder de indruk van alle andere honden en de drukte om haar heen.

Na een bezoek aan Hondenschool De Laar werd mij duidelijk dat
de één op één benadering van Jolein wellicht wèl de juiste aanpak voor Lola zou
kunnen zijn. En dat was ook zo! Al na 3 lessen was de verandering verbazingwekkend.
Lola stapte al kwispelend het veld op en kon niet wachten om aan het werk te gaan. In
les 4 zweefde ze zonder aarzeling door de tunnel en in les 5 hebben we een begin
gemaakt met cirkeltraining. Lola geniet van het trainen en daarmee ik natuurlijk ook.
Tijdens het trainen komt het zelden voor dat je zomaar staat te wachten. Het wachten
is dan onderdeel van een oefening. Eigenlijk ben je een vol uur aan het werk. Jolein
geeft opdrachten die tegelijk worden uitgevoerd. Of iedereen krijgt een opdracht en
gaat van onderdeel naar onderdeel. Het tempo is hoog, maar Jolein houdt alles goed in
de gaten en stuurt bij waar nodig.
Lola gaat nu graag alleen mee op pad. Ze is veel zekerder als ze zonder Franka is. Bij
workshops neem ik haar mee en ze schroomt niet om voor de groep te laten zien wat
ze allemaal heeft geleerd!

Hondenschool De Laar is door haar andere aanpak wellicht niet
geschikt voor alle bazen en honden. Maar als je graag intensief, heel erg positief en
met veel baas-hond contact wil trainen, neem dan contact op met Hondenschool De
Laar!

