Beschouwing

VAN MIJ!!!

De Draadhaar wil
graag ‘hebben’
-door Jantine Veldhuyzen-

J
‘

e mag pas wat over een hond zeggen als je hem
kent’. Deze woorden komen van de bekende
Oostenrijkse bioloog Eberhard Trumler,
een wetenschapper die gedurende zijn leven
met honderden honden heeft geleefd en deze
bestudeerde. Het getuigt van een bepaalde nederigheid. Deze man had zoveel ervaring met
honden en wilde geen uitspraak doen over
een hond die hij niet kende, terwijl hij zich dat
‘recht’ misschien best wel kon veroorloven.
Voor mij is deze uitspraak een leidraad geworden tijdens mijn werk als jachthondentrainer.
We spreken van ‘rastypische’ eigenschappen
wanneer bepaalde eigenschappen binnen een
ras vaak voorkomen. Toch probeer ik steeds
terug te pakken naar de hond als individu. Te vaak
wordt rastypisch te veel als stelregel gebruikt en
vergeten mensen naar de hond zelf te kijken. Wanneer ik zie dat een hond ‘de vloer aanveegt’ met zijn
eigenaar en deze vervolgens verontschuldigend zegt
dat hij er echt niets van durft te zeggen omdat er in de rasbeschrijving staat dat het betreffende ras ‘zacht’ is dan gaat
er, wat mij betreft, echt iets mis.
Toen mij de vraag werd gesteld of ik
een artikel wilde schrijven, voelde ik de
behoefte om wat over de ‘bezitsdrang’
van de Draadhaar te schrijven. De
Draadhaar is ‘mijn’ ras en ik kan pagina’s
vol schrijven over de fantastische eigenschappen van deze honden. Er zijn
ook gedragingen van de Draadhaar die
soms wat minder makkelijk zijn.
Dit artikel gaat over mijn ervaringen
met Draadharen, met mijn eigen honden, de Draadharen die ik tegenkom
tijdens jachtdagen en de Draadharen
die ik zie op mijn trainingsveld. Verder
in dit artikel schrijf ik over ‘de’ Draadhaar
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maar, nogmaals, ik heb het dan over de
Draadharen die ik ken.
Wanneer een lezer niets in dit verhaal
herkent dan is dat prima. Je mag pas
wat over een hond zeggen als je hem
kent...

gaan om, in het geval
van de jacht, het wild te krijgen. De
Draadhaar gaat wanneer hij onderweg
is naar een stuk wild niet bedenken dat
de brandnetels die nu voor zijn pootjes
komen misschien de pijn voor het wild
niet waard zijn...

Willen hebben
Je sterke kant is ook je valkuil, een
uitspraak die voor velen herkenbaar is.
Dit geldt niet alleen voor ons, mensen,
maar net zo goed voor honden. De
Draadhaar wil over het algemeen graag
‘hebben’. Deze eigenschap zorgt ervoor
dat hij bereid is door roeien en ruiten te

Hij bedenkt niet dat deze waterkant
toch wel erg ingewikkeld is... en dat
hij al die moeite wellicht niet voor een
dode eend wil doen... Maakt hij dit
soort overwegingen wel dan vinden
de meeste Draadhaarliefhebbers het
betreffende exemplaar een waardeloze
afspiegeling van zijn ras...

Beschouwing
De valkuil of schaduwkant van de
enorme gedrevenheid om iets te willen hebben is dat de bereidheid om te
delen niet altijd even groot is en dat de
bereidheid om wat je hebt te verdedigen hoog kan zijn. Zowel mens als
hond kunnen bezitterig zijn over meerdere zaken. Hoe deze bezitterigheid tot
uiting komt kan per individu verschillend zijn, naar wie deze bezitterigheid
getoond wordt ook.

cursiste die een schelp uit de tuin had
gepakt wat eindigde in een bijtincident
toen ze deze af wilde pakken. We zien
op het trainingsveld honden prima met
elkaar overweg kunnen. Na de training
wordt een bepaalde hond in de auto
gestopt. Even later komt een trainingsmaatje voorbijlopen en de hond in de
auto gaat volledig uit zijn dak. Prima
omgang buiten maar kom niet in de
buurt van ‘mijn’ auto.

We kunnen bezitsdrang zien naar:

3. Eten
Voedsel delen doen honden niet. Ook
hier kan de bereidheid om het bezit
van voedsel, bijvoorbeeld een kluifje, te
verdedigen groot zijn.

1. Plaatsen
Zowel mens als dier kunnen bezitsdrang tonen als het gaat om plaatsen.
Ik herinner mij de verhalen van mijn
oma over de koffieruimte van het
bejaardentehuis. Wee je gebeente
als je aan het tafeltje ging zitten waar
Marietje altijd zat. Niemand in het hele
huis haalde het in zijn hoofd om op het
specifieke stoeltje aan het specifieke
tafeltje te gaan zitten. Marietje had zich
dit toegeëigend. Die plek was van haar!
Dit gedrag kunnen honden net zo goed
vertonen. Op een mooie zomermiddag
zat ik met mijn Draadhaar in de duinen.
Het was warm en hij was druk geweest
om een koele kuil te graven. Daar lag hij
prinsheerlijk totdat er opeens een hond
naast hem verscheen. Ik zal verdere
details besparen maar er werd in niet
mis te verstane wijze gecommuniceerd
dat deze kuil van hem was.

4. Mensen/dieren
Hoewel een mens natuurlijk nooit een
bezit is van een ander mens wordt
dat toch nog weleens anders ervaren.
Mensen moorden zelfs als ze ervaren
of denken te ervaren dat ze hun (ex)
partner dreigen kwijt te raken.

Hoewel ik mijn kinderen niet als bezit
ervaar zijn ze wel zeer waardevol voor
mij. Kom aan mijn kinderen en je komt
aan mij, een stelling waar velen zich in
kunnen vinden denk ik. Ook honden
kunnen bezitterig zijn over hun eigenaar of roedelgenoten. Mijn honden
kunnen allemaal tegen elkaar aan liggen. Maar als er één dicht tegen mij aan
ligt accepteren ze niet dat een andere
hond ook bij mij komt liggen. Mijn reu
vindt het allerminst prettig, als een voor
hem vreemde reu gezellig met mijn
teven gaat lopen doen.
5. Activiteit
Wij kinderen moesten mijn moeder niet
storen als ze naar haar favoriete serie
op televisie keek. Mochten wij wat uitspoken tijdens dat privémomentje dan
was je ervan verzekerd dat haar reactie
heftig zou zijn. Honden kunnen heftig
reageren als ze bezig zijn met een
favoriete bezigheid. Mijn teef kan echt
nijdig worden als ze gestoord wordt

2. Spullen
Ook mensen kunnen een hoge waarde
aan spullen toekennen. Onze buurman
hechtte zo’n hoge waarde aan zijn
auto dat hij naar buiten kwam stappen
als er iemand zijn auto achter of voor
die van hem wilde inparkeren. Stel je
voor dat er een krasje op zijn stalen
ros kwam. Mijn moeder zei weleens: ‘ik
denk dat hij meer om z’n auto dan om
zijn vrouw geeft’. Ook kinderen zie je
dat ene, specifieke autootje verstoppen
als ze weten dat er andere kindertjes bij
ze komen spelen. De lieve hond die in
een monster verandert als een andere
hond in de buurt van zijn bal komt.
Dat ene speeltje, wild, dummies zijn
vaak nog wel voorspelbaar als zaken
waar een hond bezitterig over kan zijn.
Maar soms hecht een hond ineens veel
waarde aan iets wat wij niet zo snel
herkennen. Zoals een hond van een
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in haar werk. Het gaat voor haar echt
niet om de materialen waar er dan mee
gewerkt wordt, het is puur de activiteit.
De term bezitsdrang dekt, als je bovenstaande punten leest, niet helemaal de
lading. De essentie ligt bij de waarde
wat mens of dier toekent aan iets. Hoe
waardevoller wij, mens en dier, iets
vinden, hoe hoger de drang dit voor
onszelf te houden.
Wanneer een hondenbezitter bovenstaande punten leest dan is dit waarschijnlijk herkenbaar. Honden van elk
ras zullen in meer of mindere mate
‘scoren’ op de genoemde punten.
Ik werk alleen met jachthondenrassen.
Ook de verschillende jachthondenrassen scoren dus op de verschillende
punten. Wat maakt de Draadhaar dan
toch anders in dit verhaal? Net als
andere jachthondenrassen reageert de
Draadhaar wanneer hij dreiging voelt
ten opzichte van iets wat waardevol
voor hem is. Wat hem anders maakt dan
vele andere jachthondenrassen is de
manier waarop hij reageert. Althans dat
is mijn ervaring.
Veel geschreeuw en weinig wol
De reactie van veel honden (en mensen) als het gaat om dreiging van verlies wat waardevol is, is er één van veel
geschreeuw en weinig wol. Met andere
woorden, de hond maakt wel veel herrie, er is gegrom, eventueel geblaf en
een dreigende lichaamshouding maar
daar stopt het dan ook. Voor de partij
die bedreigend was blijkt één en ander
voldoende om afstand te nemen van
de dreigende hond. Voor de eigenaar
van de desbetreffende, door angst voor
bezitsafname dreigende hond, zijn er
zoveel signalen dat deze dus ook kan
ingrijpen.
Mijn ervaring met Draadharen is precies
het tegenovergestelde van bovenstaande. De Draadhaar schreeuwt en dreigt
over het algemeen niet. De Draadhaar
reageert, de Draadhaar onderneemt
actie! Ik heb Draadharen werkelijk
stoïcijns, dit is voor mij de beste term,
zien reageren op dreiging van afname
van iets wat waardevol voor ze is. Ik
noemde eerder het incident van mijn
Draadhaar over een (stomme) kuil. Zijn
‘afhandeling’ was niet meer dan om op
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‘De Draadhaar schreeuwt en
dreigt niet, de Draadhaar
reageert en onderneemt actie!!’
deze manier duidelijk te maken dat de
betreffende hond moest wegwezen om
zich daarna om te draaien en weer in
zijn kuil te gaan liggen.
Hij liet geen enkel stresssignaal zien,
maakte zich totaal niet druk, er was iets
af te handelen en dat deed hij, punt,
en weer snel over tot de orde van de
dag en dat was liggen in zijn kuil. Dit
maakt het voor ons, eigenaren van een
Draadhaar, soms extreem moeilijk. De
Draadhaar geeft niet al te veel signalen
af wat ons vertelt dat ingrijpen van
onze kant wellicht nodig is. De reactie
van een Draadhaar kan ons ‘overkomen’.
Dat we pas weten dat iets schijnbaar
waardevol voor hem was nadat hij heeft
gereageerd in plaats van daarvoor.
Wederom in het geval van de kuil. Als
mijn Draadhaar eerst was opgestaan en
een dreigende lichaamshouding had
aangenomen dan was dit voor mij en
de andere hond een signaal geweest,
die moeite nam hij echter niet. Bij een

Draadhaar kunnen we dus nogal eens
signalen missen omdat deze er niet of
nauwelijks zijn.
Rigoureus reageren
Een ander punt wat een Draadhaar anders maakt dan vele andere jachthondenrassen is zijn, mogelijke, rigoureuze
reactie. De Draadhaar is genetisch
onderlegd om wild te kunnen doden.
Deze eigenschap is mooi als het gaat
om jachtsituaties. Op social media kom
je weleens posts tegen over honden die
vossen apporteren. Het apporteren van
een vos kan je een hond leren, echter
het willen aannemen van een vos die
niet dood is blijkt een ander verhaal.
Wanneer we weidelijk jagen willen we
dat een hond ook aangeschoten wild
durft ‘aan te nemen’.
Wat mij betreft is alle arbeid om een
hond een dode vos te laten apporteren
vrij zinloos als deze niet bereid is ook
een aangeschoten vos aan te nemen.
De meeste Draadharen doen dit wel. Ze

Beschouwing
zijn genetisch onderlegd met technieken om hier mee om te gaan, enerzijds
door het kunnen doodschudden van
wild, anderzijds door het kunnen afwurgen van wild. Wanneer het gaat om
de reactie bij dreiging van afname van
iets wat waardevol is kan het zijn dat de
Draadhaar zijn vaardigheden welke hij
genetisch bezit ten opzichte van wild
gaat inzetten ten opzichte van soortgenoten.
Een verhaal van jaren geleden van een
jager is me altijd bijgebleven. Hij had
twee jachthonden, een Draadhaar en
een Terriër. Deze twee honden leefden
jaren samen. Op een zondagochtend
liet hij beide honden naar buiten. Hij
was vergeten dat het tableau van de
dag ervoor nog op het erf lag. Even
later kwam hij naar buiten en lag zijn
Terriër dood naast het tableau. Het
scenario moest geweest zijn dat de Terriër in de buurt van het tableau moest
hebben gelopen en dat de Draadhaar
dit ‘bezit’ had verdedigd. De rigoureuze
Draadhaar met zijn genetische ‘kill’
technieken had duidelijk gemaakt dat
hij de Terriër niet in de buurt van het
wild wilde hebben...
Dit verhaal staat niet op zichzelf. Een
Draadhaar kan doden, een eigenschap
die waardevol kan zijn in jachtsituaties maar gevaarlijk ten opzichte van
soortgenoten. Dit betekent dat wij,
Draadhaareigenaren, voorzichtig en
oplettend moeten zijn, met name als
het gaat om situaties waar het gaat om
zaken van waarde.
Predatory aggression
De laatste decennia is er veel onderzoek
gedaan naar het gedrag van honden,
ook naar agressie. Predatory aggression is er één waar de wetenschap een
beetje mee worstelt. Bij alle vormen
van agressie zie je een ‘opbouw’. De
eerste signalen van een hond zijn klein,
dit bouwt zich op totdat er werkelijke
agressie in de vorm van aanvallen en
bijten door de hond ingezet wordt.
De hormoonspiegel van de agressieve
hond zit op een geheel ander niveau
dan wanneer hij niet agressief is.
Het is dus zaak dat een eigenaar van
een hond die in een situatie terecht is
gekomen waarvoor hij bereid is agres-

sief te worden deze hond uit de situatie
haalt en zo kan voorkomen dat de hond
een agressieve reactie geeft. Wanneer
de eigenaar de signalen heeft leren
herkennen is het dus niet zo moeilijk
om snel in te grijpen.
Onderzoek toont aan dat bij predatory
aggression deze opbouw er niet is en
dat de hond nadat hij heeft aangevallen/gebeten niet of nauwelijks een
hormoonverandering laat zien.
Dat brengt de wetenschap tot de vraag
of je predatory aggression überhaupt
wel agressie mag noemen. Eigenaren
van honden die predatory aggression
hebben laten zien vertellen dat het
beeld wat de hond gaf totaal niet agressief was. Er werd een ‘klusje geklaard’
waarna de hond zich in dezelfde relaxte
stand toont als vlak voor het ‘klusje’.
Ken je hond!
Het allerbelangrijkste wat nodig is om
niet in akelige situaties met je Draadhaar te komen is hem zeer goed te
leren kennen. Wat triggert hem? Wat
voor zaken zijn zo belangrijk voor hem
waardoor hij bereid is dit te verdedigen? Hoe reageert hij dan? Heb je een
hond die wel signalen afgeeft of juist
niet of nauwelijks? Als hij reageert kan
hij dan schade veroorzaken of gaat hij
niet zover?
Management
Mijn vorige jachthond van een ander
ras kon ik na de jacht gerust rond laten
lopen bij het tableau. Mochten er ook
andere honden rondlopen dan reageerde hij niet. Mijn Draadharen zitten na de
jacht in de auto. Die zouden schijnbaar
ongeïnteresseerd naast het tableau
gaan liggen maar op zeker schade
aanrichten als er een hond zich richting
dit tableau zou bewegen. Ik ‘manage’ de
situatie door ervoor te zorgen dat mijn
honden simpelweg niet bij het tableau
aanwezig zijn.
Wanneer ik een vreemde hond in huis
heb dan zorg ik ervoor dat er geen
Draadhaar naast mij op de bank ligt.
De logé die geheel onwetend langs
zou kunnen lopen loopt risico... Als ik
train leg ik mijn Draadhaar niet down
naast de dummietas als er loslopende
honden in de buurt zijn die wellicht
naar mijn hond zouden kunnen komen

‘Ach, het
is toch
zijn eigen
speeltje, dus
wat maakt het
uit’
lopen. Ik ken mijn hond en door bepaalde settings te vermijden voorkom
ik problemen.
Management is geen zwaktebod. We
kunnen een karakter of diepgeworteld
instinct niet ‘even’ rechtzetten met appèl. Wanneer ik het een trainingsdoel
zou maken om mijn honden toch naast
een tableau te laten liggen zonder dat
ze zouden reageren dan speel ik met
vuur ten opzichte van die andere honden. Niet doen!!
Training
Management is belangrijk maar dat wil
niet zeggen dat hier alles mee opgelost is. Training van een Draadhaar is
noodzakelijk! Hoewel het leven voor
iedereen aangenamer zou zijn als alle
honden gewoon een beetje zouden
luisteren zijn er rassen waarvan ik vind
dat ze getraind ‘moeten’ zijn.

‘Ik ken mijn
hond en door
bepaalde
settings te
vermijden
voorkom
ik problemen’
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Wanneer er een onstuimige Labradoodle slecht luistert hoeft dat niet direct tot
problemen te leiden. Is het echter een
vechthond dan wordt het een ander
verhaal. Ik kan prima heerlijke wandelingen met mijn Draadharen maken.
Zie ik echter een hond aankomen die
ik verderop al opdringerig naar teven
zag doen dan schat ik de kans hoog in
dat hij dit gedrag straks ook naar mijn
teven gaat inzetten. En omdat ik mijn
reu ken weet ik dat deze hierop zou
reageren.
Ik wil mijn reu dan dus even aanlijnen
en dan ‘moet’ hij dus gewoon komen
als ik hem roep! Ik noemde eerder de
kuil die verdedigd werd. Wanneer ik de
hond had zien aankomen dan had ik
kunnen managen door mijn Draadhaar
uit die kuil te halen. Dat was nu niet
het geval en werd dit een ‘incident’. Wat
ik in geen geval toesta is dat wanneer
mijn Draadhaar in een kuil ligt en hij
ziet op afstand een hond dat hij naar
een hond toe zou gaan om alvast zijn
punt over die kuil te maken. Of in het
geval van de opdringerige hond dat
hij zich naar die hond toe zou bewegen om op afstand alvast te vertellen
dat hij zich niet met ‘zijn’ teven moet
bemoeien.
Uiteraard zit niemand op ‘incidenten’
met zijn Draadhaar te wachten, echter
als er iets gebeurt dan mag de Draadhaar het niet opgezocht hebben, dan
gebeurt het in een cirkel om ons heen.
Nog steeds super vervelend maar wij
moeten ons er van verzekeren dat het
niet gebeurd was als een andere hond
gepaste afstand had gehouden of had
geluisterd als zijn eigenaren hem hadden geroepen.
Ik vind werkelijk dat wij het verplicht
zijn om onze Draadhaar te trainen en
een punt naar hem te maken mocht hij
problemen opzoeken, dat gaan we niet
toestaan, nooit!
Hoewel het mijn ervaring is dat Draadharen veel vaker ‘scherp’ reageren naar
soortgenoten dan naar eigenaren
trainen we hem van jongs af aan ook op
het afgeven van ‘spullen’. Dit moet een
gewoonte worden. Draadharen die hier
moeite mee hebben laten dit gedrag
van kleins af aan al zien. Een eigenaar
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Jantine Veldhuyzen met haar Draadharen Dirk en Eus

moet hier zijn ogen niet voor sluiten,
niet zeggen ‘ach het is toch zijn eigen
speeltje, dus wat maakt het uit’. Later is
dezelfde Draadhaar volwassen en gaat
het niet om een speeltje maar om de
kip van de buren en die moet hij niet
tegenover ons gaan verdedigen! Het
is vele malen beter om de kleine pup
te trainen op het afgeven van spullen
en hier echt duidelijk over te zijn dan
dat je tegenover een jonge reu van 30
kilo staat. Dan moeten de punten al
gemaakt zijn anders wordt het een zeer
moeizame weg.
Tot slot
De Draadhaar is wat mij betreft een fantastisch ras. Ik ervaar ze als eerlijke honden, gedreven in hun werk, fijne honden thuis. Het is echter geen ras voor
iedereen. De sublieme eigenschappen
van een Draadhaar moeten het voor
een (toekomstige) eigenaar waard zijn
om de schaduwkant die een Draadhaar
ook kan laten zien goed te maken. Er
is één ding wat gelukkig nooit zal gebeuren als je een Draadhaar bezit... dat
het leven met hem saai wordt... hij zal
zorgen dat dit niet gebeurt!
Dit artikel is eerder verschenen in het
clubblad van de Duitse Draadhaar-

vereniging, toegespitst op de Duitse
Draadhaar. Toch denk ik dat er in meer
of mindere mate op bepaalde vlakken
herkenningspunten zijn bij voorjagers
met een hond van een ander ras. De
redactie van De Jachthond vond het
daardoor de moeite waard om het te
plaatsen. De essentie van dit artikel is
dat genen ertoe doen!
Er melden zich bij mijn hondenschool
nog te veel mensen aan met een puppy
waarvan ze dan al weten hoe de hond
MOET worden en, vooral, wat hij niet
MAG gaan doen. Er leeft dan nog de
overtuiging dat het doel gehaald gaat
worden, zonder rekening te houden
met de genetische aanleg van de desbetreffende pup.
Een hond is niet maakbaar, we kunnen hem trainen op voor ons gewenst
gedrag maar zijn genetische aanleg
is aanwezig en we kunnen hem niet
precies maken zoals we hem hebben
willen.
Wees bewust!
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