Leven als
"hond" in
Frankrijk
BRAM VROON

Waar gebeurde belevenissen van de
Franse waakhond Chef en zijn baas Bram
Vroon op het landgoed "Au Bout du
Monde" in Les Trois Taillants. Hier hebben
we een camping en verhuren we een gîte
en pipowagens. Het zijn de eenvoudige
dagelijkse dingen die voorbij komen
tijdens het leven van Chef de hond in het
Franse boeren leven in midden-Frankrijk.
Het zijn juist die simpele dingen van het
leven die het zo interessant maken, en
zeker het vertellen waard zijn. Kom het
zelf ook eens beleven op Domaine “Au
Bout du Monde”.

De avonturen van Chef de hond op ons landgoed
"Au Bout du Monde". Verhuur van gîte,
pipowagens en mini-camping voor tent en
caravans.
www.au-boutdumonde.com

Leven als
"hond" in
Frankrijk
BRAM VROON
Verhuur van 2 pers. gîte
www.au-boutdumonde.com/gite

Verhuur van 4 en 6 pers.pipoowagens
www.au-boutdumonde.com/roulotte

Mini-camping
www.au-boutdumonde.com/kamperen

"Liefde
op het
eerste
gezicht"
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Toen wij verhuisden naar het midden van Frankrijk, ging er een jarenlange vurige droom
van mij in vervulling: “Een echte hond bij ons op het terrein!”. Wij zijn gaan wonen in het
dorpje Les Trois Taillants in de gemeente Nouhant in de Creuse midden in het boeren
gebied van de echte Limousin vleeskoeien. Er wonen hier meer koeien dan mensen.
Heerlijk rustig en midden in de ietwat wilde natuur. Om ons landgoed “Au Bout du
Monde” (aan het einde van de wereld) te bewaken hebben we een mooie grote hond
nodig. Eigenlijk is de hond een soort deurbel. Je moet je voorstellen dat je huis en de
schuren hier nooit op slot gaan maar wel ver uit elkaar liggen. Wanneer je aan het werk
bent kun je onmogelijk zien of horen wanneer er iemand langskomt. Dan is de hond erg
handig als die aanslaat en laat merken dat er bezoek is.

Dus, op zoek naar een hond. Ons idee is wel om als eerste naar het asiel te gaan.
Volgens mij zijn er voldoende honden die een goed leven verdienen en dat nu nog niet
hebben. De SPA (Société Protectrice des Animaux) die door heel Frankrijk opereert om
dieren op te vangen gaan we een bezoek brengen. In hun afdeling van Montlucon, een
stad niet ver bij ons vandaan, gaan we voor het eerst van ons leven een asiel binnen. U
moet ook wel weten dat ik graag een hond zou willen maar ik heb wel één groot manko.
Ik weet eigenlijk helemaal niets van honden. We worden uitgenodigd om gewoon maar
eens rond te kijken. Zodra we tussen de hokken doorlopen is het meteen één groot
oorverdovend orkest van honden die de aandacht willen trekken. Het lijkt wel of ze
ervoor geoefend hebben om te blaffen: “Neem mij, neem mij”.

Stiekem heb ik op internet al gekeken naar het aanbod van honden. De hond waar ik
mijn oog op heb laten vallen zit in een groot hok met twee andere honden. Helco is een
bordercollie kruising. De vader is niet bekend en dus is het eigenlijk een zogenaamde
vuilnisbakkenras hond. Wat mij meteen opvalt is dat hij de enige is die niet meedoet met
de hondenkakofonie. Ik val meteen als een blok voor hem. Helco wordt onze hond.

Bij navraag blijkt dat hij drie jaar oud is en zijn hele leven al in het asiel woont. Geen
wonder hij niet mee blaft met de rest. Hij heeft het al opgegeven dat hij ooit nog eens uit
dit hok zou komen denk ik. Dit is voor mij nog een reden erbij dat Helco bij ons zou
moeten komen wonen. Ik neem hem mee om een wandeling te maken. Aan de oever
van het “Canal de Berry”, waar het halve asiel wordt uitgelaten, wordt de beslissing
genomen. Helco gaat het worden. Maar hoe het nou zit met die bordercollie kruising
weet ik niet hoor. Hij lijkt er helemaal niet op. Het enige is de kleur en de tekening van de
vlekken, maar daar gaan we later nog achter komen. tekst toevoegen

Na een gesprek met het hoofd van het terrein moeten we een aantal dagen later terug
voor een gesprek met de directrice. Zij wil uitgebreid praten over de adoptie. Waarom
willen wij een hond en waarom juist Helco. De grootste angst van de vereniging is dat de
honden die in de “campagne” gaan wonen, gebruikt gaan worden als jachthond. Dit
willen ze pertinent niet en dat moet dus plechtig beloofd worden. Dat doen we graag. De
directrice neemt toch met een beetje pijn in haar hart de beslissing dat we Helco mogen
adopteren. Deze hond is wel een beetje de lieveling van het asiel geworden. Ja, wat wil je
na al die jaren die hij daar al door heeft gebracht.

Nu gaan wij weer naar huis en hard aan het werk om een mooi hok te maken voor onze
hond. Die naam moet wel anders. Dat vinden we niks maar daar moet nog even goed
over nagedacht worden. Een mooie grote ren met daarin een nachthok moet de vaste
plek worden voor de “deurbel” hond. Over een week mogen we hem ophalen.
Spannend.
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In de zomer zijn bij ons in Les Trois Taillants altijd wat mensen op bezoek die komen
helpen met de grote bouwerijen die we doen. Daarom was het natuurlijk een koud
kunstje om ervoor te zorgen dat er even snel een prachtig hok voor onze toekomstige
waakhond wordt gebouwd. Iedereen wordt gemobiliseerd. De dames zorgen ervoor dat
er een stuk grond netjes vlak gemaakt wordt. We hebben ook nog een oud leger klimnet.
Dat gaat de afrastering worden. Met wat houten palen wordt alles aan elkaar geknoopt.
U ziet het al. Hier wordt alles hergebruikt. Wij moeten heel zuinig zijn met alles wat we
hebben. Daarnaast is er nog een oude vouwwagen waarvan de tent kapot is. Dit wordt
een geweldig nachthok voor Chef.

Dan komt het grote moment. We gaan Chef ophalen!!! Ik weet niet of Chef zelf ook zo
enthousiast is maar ik ben best zenuwachtig. Na al het geneuzel van de administratie
krijgen we nog wel een preek van de directrice. Chef gaat niet goed samen met katten
(oeps, wij hebben er twee lopen). Zij heeft er een hard in om Chef los te laten lopen in
de weilanden. “Als hij een konijn ziet, ben je hem kwijt en dan loopt hij terug naar het
asiel”, was de opbeurende redevoering. Met de belofte dat we hem netjes aan de lijn
uitlaten mogen we in het bezit van een grote zak “Royal Canin” brokken Chef meenemen.
“Dit voer is hij gewend om te eten” was de boodschap. Als ik dan zo eens het asiel inkijk
naar de hoeveelheid dieren geloof ik daar echt geen snars van. Maar we nemen de zak
wel mee natuurlijk. We wonen dan wel in Frankrijk maar we zijn en blijven toch een
beetje Nederlands.

Om naar huis te gaan moet Chef wel de auto in. Het eerste obstakel denk ik. Chef keurt
de auto eens even en met een sierlijke sprong neemt hij bezit van het achterstuk van de
auto. Na een goedkeurend rondje gedraaid te hebben gaat hij liggen. Hij kijkt mij eens
rustig aan met ogen die eigenlijk zeggen: “We kunnen gaan”. Dat doen dan maar. Thuis
gaat de keuring van zijn hok eigenlijk op dezelfde manier. Even een blik werpen, een
rondje draaien en verder alles rustig in zich opnemen. Werkelijk de hele eerste dag
horen we helemaal geen hond. Geen blaf. En dit gaat zo de eerste dagen. Zou deze
hond wel de goede keuze geweest zijn om als zogenaamde “deurbel” te gaan dienen als
hij nooit blaft. Toch is er een moment dat Chef die rust even niet meer heeft.

Het is hoog zomer. Begin augustus en alles is nog in diepe rust. Het enige zijn de vogels
die zich druk maken omdat de zon allang wakker is geworden en al redelijk hoog aan de
hemel staat. En dan gebeurd het. Chef krijgt het op zijn heupen en begint te blaffen. Ik
kijk snel op de wekker. Zeven uur in de ochtend. Maar omdat het blaffen niet ophoudt
ga ik maar eens kijken. Wanneer ik het hok binnen komt is alles weer in orde. Lekker
dan. Nu ben ik toch wakker dus de eerste uitlaat beurt gaat van start.

Exact om 7.00 uur gaat Chef als een gek tekeer. Hij wordt dan pas rustig als ik zijn hok
binnenkom. Wat is er aan de hand? Geen idee! Nou, voor vandaag is het weer klaar. Maar
u begrijpt het al. De volgende morgen exact om 7 uur begint het van voor af aan. Het is
wel handig als je om 7 uur gewekt moet worden maar laat dat nou net niet het geval zijn.
Er zijn momenteel wel wat gasten bij ons dus ik ga er maar zo snel mogelijk naar toe om
hem stil te krijgen. Een oplossing zal toch wel gevonden moeten worden. We gaan een
plan bedenken. Maar waar komt dit spontane “wekker-gedrag” vandaan? Wij denken dat
in het asiel de eerste werknemer om 7 uur begint. Dus dan worden alle honden wakker.
Het verleden speelt Chef dus nog parten. Ik ga een plan bedenken om dit op te lossen.
Zoveel verstand heb ik niet van honden maar ik ga het proberen. Maar één ding is wel
zeker, als “deurbel” kan Chef echt wel dienst doen. Blaffen kan hij als de beste.

"Tennisballen"
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En dan is er ineens een hond op het landgoed “Au Bout du Monde”. Het is net als toen
ons eerste kind is geboren. Je ziet het al heel lang van tevoren aankomen en dan toch
zomaar ineens is er een mensje waar je op moet gaan passen. In dit geval is het dan een
hond maar het gevoel is hetzelfde. Chef gedraagt zich nog steeds keurig behalve dan het
blaf-concert exact om 7 uur in de ochtend. Ik ga nog maar even gewoon iedere dag met
hem uit als hij blaft. Er zijn nog steeds gasten op ons landgoed die toch wel graag van
hun nacht- en ochtend rust willen genieten. Als alles weer rustig en normaal is en alle
gasten weer terug naar Nederland zijn gaan we hier mee aan de slag om dit te trainen.

Het advies dat we van het asiel hebben meegekregen is om Chef voorlopig niet los te
laten anders gaat hij achter konijnen en andere dieren aan en loopt dan weg en gaat
zelfs terug naar het asiel. Dat willen we natuurlijk niet dus doe ik netjes wat mij
opgedragen is. Toch heb ik hier wel een beetje een raar gevoel bij maar als beginnend
honden eigenaar houd ik mij keurig netjes aan dit advies. Wel heb ik een riem van ruim
van 5 meter. Dat geeft hem dan nog iets meer bewegingsvrijheid. Het is in deze periode
ook wel bloedheet en Chef zelf is dan ook wel wat minder actief. Ik denk dat het wel
goed gaat zo maar Chef heeft daar toch een hele andere gedachte over.

Het uitlaten aan de riem is wel aardig maar zeker hier in het uitgestrekte land zou je
hem liever los laten lopen. Maar toch durf ik dat niet echt goed. Chef ruikt hier van alles
en op heel veel momenten wil hij dat spoor gaan volgen. De riem staat regelmatig heel
strak omdat hij de behoefte heeft om er achteraan te gaan. Verder gedraagt hij zich heel
normaal maar tijdens het wandelen ontdek ik een kale plek op zijn staart. En nu ik er op
ga letten zit hij vaak aan deze kale plek te likken en te bijten. De plek wordt ook met de
dag groter. Op naar de dierenarts. Na een algeheel onderzoek (want we zijn er voor de
eerste keer met Chef) beoordeelt zij de situatie als volgt: “Jouw hond is een actiehond, hij
moet rennen en als dat niet kan wordt het een staarten-knaag-hond”. Er wordt voor de
geruststelling nog wel even bij vermeld als dit niet overgaat de staart er op den duur in
zijn geheel eraf gehaald moet worden vanwege infectie gevaar. Dat willen we pertinent
niet laten gebeuren natuurlijk. Dus er moet gerend worden, en wel door de hond. En
wat nu?
Ik dacht dat het misschien leuk
zou zijn voor Chef om een
tennisbal te gooien en dat hij
die dan terug gaat brengen.
Puik idee. Alleen de lijn is maar
5 meter en dan ben je snel klaar
met tennisballen gooien. Chef
vindt het wel heel leuk maar als
je dus even een beetje te ver
gooit wordt je arm waar de riem
aan vastzit uit de kom
getrokken. Daarbij is er nog een
probleem. Het gaat me teveel
tennisballen kosten. Chef snapt
het spelletje niet helemaal en
zodra ik een bal gooi grijpt hij
hem heel enthousiast en laat
hem nooit meer los. Hij
verdedigt hem en kauwt erop.
Al mijn “geduldige” vragen
blijven onbeantwoord. Chef
blijft net zo lang bezig tot de
tennisbal niet meer herkenbaar
is als bal en helemaal kapot is
gekauwd. Dus iedere keer als ik
gooi kost het mij een nieuwe
bal. En om nu te zeggen dat
Chef zoveel meer beweging
krijgt……….. Ik neem dus een
rigoureuze beslissing.

Gewapend met tennisballen op zak ga ik met Chef het weiland in. Ik laat hem de nieuwe
tennisballen zien en maak dan voorzichtig de riem los. Zou het wel de goede beslissing
zijn die ik genomen heb. Als hij hier wegloopt is er helemaal niemand die kan helpen om
te zoeken en misschien moet ik hem de dag erna wel weer ophalen bij het asiel en moet
ik gaan vertellen dat ik hem toch heb losgelaten buiten hun adviezen om. Mijn besluit
staat vast. Ik gooi de bal zover als ik hem kan gooien. Chef vliegt er heen en komt zowaar
gewoon terug. Na wat vragen om de bal laat hij hem ook los. Het wordt nu echt een
mooi spelletje. We krijgen er plezier in en Chef rent zich helemaal uit de naad. Eindelijk
wordt Chef eens echt moe. Later zal ook blijken dat hij niet zomaar een actie-hond is
maar een actie-hond in het kwadraat. Maar daarover later in een volgend blog.
Alles bij elkaar ben ik
blij dat het zo dan een
stuk beter gaat. Chef
heeft wel eens wat
moeite om weer netjes
terug te komen. Hij
heeft het uitstekend
naar z’n zin om lekker
te schooieren in het
bos en de velden. Het
lekker loslopen bij ons
in de vrije natuur is
dus wel allemaal
begonnen met de
beslissing om Chef
toch gewoon een keer
het vertrouwen te
geven. Je moet dus
niet altijd maar bang te
zijn dat het fout gaat.
De kale plek op zijn
staart was binnen twee
weken helemaal weg.
Het moraal van het
verhaal is dat je toch
meer naar je eigen
gevoel moet luisteren
ook al heb je weinig
verstand van honden
en hun
eigenschappen. Ik was
ook best trots op het
resultaat.
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Chef is nu een aantal dagen bij ons op het landgoed “Au Bout du Monde” in Les Trois
Taillants. Je moet je voorstellen dat het dorp niet meer is dan een gemeenschap van 5
huizen bij elkaar. Onze buurman aan het begin van onze weg is wel “de” man van het
dorp. Het zijn bijna allemaal boeren bedrijven en onze buurman bezit wel de meeste
koeien van alle Les Trois Taillants inwoners. Dus ik had het grappige idee om naar de
buurman te gaan en bij hem als “burgemeester” van het dorp aangifte te komen doen
van een nieuwe inwoner. Dit is in Frankrijk zeker de gewoonte bij de echte
burgemeester. Maar de buurman vond het zeker leuk om als plaatselijke “burgemeester”
de nieuwe inwoner te ontmoeten. “Wat is het voor hond”, was eigenlijk zijn allereerste
vraag. Tja, dat weet ik eigenlijk ook niet.

Volgens het asiel gaat Chef door het leven als een Border Collie. De dierenarts die zijn
paspoort gemaakt heeft komt met dezelfde conclusie. Dit komt alleen maar omdat zijn
moeder een Border Collie was. Dat is ook het enige dat bekent is. De grote vraag is
natuurlijk “wie was dan wel de vader?” De buurman is heel duidelijk met zijn antwoord.
Dit is geen Border Collie. Maar, vervolge hij zijn toespraak, “het is wel een aanwinst voor
het dorp”. En zo is het maar net. Maar die ene vraag blijft toch in je hoofd zitten. Wie is
de vader van Chef? De gelijkenis met een Border is alleen maar de kleur met de
verdeling daarvan en de krul in zijn staart. Verder houdt het een beetje op.

Als je kijkt naar het gedrag van Chef als hij in de weilanden en de bosranden loopt is het
ook best wel een beetje raar. Het ene moment rent hij, met zijn neus aan de grond, als
een raket. Het andere moment rent hij van links naar rechts om de denkbeeldige
schapen bij elkaar te drijven, denk ik. Het ene moment is het Chef de jachthond en een
paar seconden later is het plotseling Chef de schapendrijfhond. Als Chef het nou zelf
ook niet weet wat voor hond hij is hoe moeten wij het dan eigenlijk weten. Ik denk dat
onze Chef toch een kleine identiteitscrisis doormaakt.
De volgende ochtend
komen we de knecht van de
boer uit een ander dorp
tegen. Hij verzorgt de
koeien die bij ons in de
aangrenzende weilanden
lopen. Ook hij moest de
hond eens even goed
inspecteren. Wel goed
gekeurd maar ook hij is heel
resoluut. Het is echt geen
Border Collie. De twijfel
wordt steeds groter bij mij
maar het zal Chef een zorg
zijn en hij loopt inmiddels
weer lekker verder naar het
volgende weiland. Hier
komen we een andere
buurman tegen die samen
met zijn vrouw kachelhout
aan het zagen is. Nadat ook
deze mensen kennis
hebben gemaakt met Chef
komt de buurvrouw ineens
met een verhelderende
opmerking. Het lijkt wel een
Bleu d’Auvergne. Stom
verbaasd kijk ik haar aan.
Dat die Bleu d‘Auvergne
heel lekker is met een stukje
stokbrood wist ik maar ik
wist niet dat buiten de
blauwschimmel kaas ook
een hondenras zo genoemd
wordt. Ik besluit het maar
weer eens na te zoeken.

Achter de computer met een scherm vol met google afbeeldingen van Blue d‘Auvergne
honden word het me toch zeker wel duidelijk. Deze honden zijn hier in de regio zeer
hoog gewaardeerde jachthonden. Ineens word het me duidelijk waarmee Chef worstelt.
Het schapen drijven van moeders kant en het op hoog niveau jagen van vaders kant. Dit
gaat eigenlijk niet samen in één hondenlijf. Ik snap nu ook waarom de directrice zo
expliciet erop aandrong dat Chef echt niet voor de jacht gebruikt mag worden. De
puzzel valt in elkaar. Chef is dus een echte jachthond met het veel te vriendelijke
karakter van een Border Collie.

Die week gaan we nog even langs de dierenarts voor de inentingen van Chef en tijdens
de injecties opper ik de Bleu d’Auvergne mogelijkheid en na wat onderzoeken (vooral de
grootte van de poten) en goed kijken komt onze dierenarts ook tot die conclusie. De
vader moet gewoon een Braque Bleu d’Auvergne zijn geweest. Wel een heel chique
naam maar wij blijven hem toch gewoon Chef noemen en we kunnen ons nu in ieder
geval goed voorstellen waarom Chef zich zo gedraagt tijdens het uitlaten. Ik heb in ieder
geval besloten dat het karakter van Chef is zoals het is en ik wil hem tijdens het uitlaten
zo laten zijn zoals hij is. Dus ik ben hem regelmatig even kwijt als hij een spoor heeft. Het
uitlaten is natuurlijk wel de tijd voor Chef en de omgeving hier is dan een uitstekende
plek voor hem.
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Het is altijd rustig en heel stil op het landgoed “Au Bout du Monde” in Les Trois Taillants.
Onze vakantiegasten merken nauwelijks dat Chef onze waakhond nu al een paar dagen
aanwezig is. Hij gedraagt zich voorbeeldig eigenlijk. De rust wordt door niets verstoord
hier in het Franse boerenland behalve dan het dagelijkse blafconcert om 7 uur in de
ochtend. Dat is het tijdstip dat Chef zich laat horen en hij weet dan van geen ophouden.
De vakantiegasten die er nog zijn komen hier vanwege de rust die hier heerst, dus heb ik
steeds besloten om Chef uit te gaan laten wanneer hij begint met zijn serenade. Geen
goede actie denk ik want dit is juist een beloning voor zijn blaf gedrag. Maar er is even
geen andere oplossing. We wachten even tot alle gasten weer zijn vertrokken. Volgens
mij hebben we een aardig plan bedacht om Chef te helpen van deze gewoonte af te
komen. Niet alleen onze gasten maar ook wij houden van de rust hier in het Franse land.

Ons ritueel met het uitlaten is als volgt: Wanneer het tijd is kom ik enthousiast de
voordeur uitlopen. Het hok van Chef staat hier pal tegenover. Chef staat dan natuurlijk al
vol verwachting te wachten op de uitlaat beurt. Hij is er dan helemaal klaar voor. Hier
begint mijn eerste deel van het plan. Zodra hij om 7 uur gaat blaffen loop ik vanuit de
voordeur naar het hok en laat zien via mijn lichaamstaal dat ik boos ben. Ik vertel hem
dat dit niet goed is en dat hij stil moet zijn. Ik probeer mijn strengste stem op te zetten
wat me best moeite kost als Chef me zo uitbundig verwelkomt in zijn hok. Hij luistert dan
wel en wordt stil. Ik doe dan verder niks en ga weer terug naar huis.

Mijn plan is om Chef iedere keer als hij begint met blaffen streng aan te spreken zodat
hij stil wordt. Dan ga ik weer terug het huis in en wacht af. Zodra hij weer gaat blaffen ga
ik weer naar zijn hok en spreekt in strenge taal Chef weer toe. Mijn plan is om het zover
te krijgen dat hij 10 minuten stil is na de reprimande. Dan ga ik weer enthousiast naar
zijn hok en prijs ik hem natuurlijk helemaal de hemel in en na een beloning met een
snack gaan we lopen. Zeker de eerste dagen gaat dat natuurlijk niet helemaal zoals je
het in je hoofd hebt bedacht. In mijn optiek moet Chef dus doorkrijgen dat ik bepaal
wanneer we gaan lopen en niet hij. Wat ik natuurlijk ook heel belangrijk vind is dat Chef
het vertrouwen moet krijgen dat hij gewoon iedere ochtend uitgelaten wordt en dat hij
daar rustig op kan wachten.

De volgende ochtenden is het echt een kwestie van geduld op brengen. Iedere keer
naar buiten om hem streng toe te spreken en dan weer naar binnen. Wachten tot er 10
minuten stilte voorbij zijn. Dat duurt allemaal erg lang en soms denk je gewoon “Kom we
gaan lekker lopen en we zien wel”. Dat is juist wat je niet moet doen. Het is allemaal best
lastig. Ik vind Chef de hond gewoon lief en wil helemaal niet streng zijn natuurlijk. Maar
na een hele week volhouden maken we toch iets van vorderingen. Om te beginnen is
het blafconcert niet meer om 7 uur maar al een half uur later. Ook het wachten op 10
minuten stilte gaat steeds beter. Na een week ploeteren, heen en weer lopen naar het
hok en weer wachten op de 10 minuten stilte komt er echt een verandering in Chef zijn
gedrag.

Op een moment had ik besloten om het strenge toespreken niet meer te doen en
gewoon te wachten op het moment dat Chef stil is. Dan na de afgetelde 10 minuten ga
ik weer blij naar buiten, beloon hem en we gaan lekker onze ochtendwandeling maken.
Dit hele ritueel is uiteindelijk de ommekeer voor Chef. We maken per dag nu grote
vorderingen. Chef begrijpt nu dat ik altijd naar buiten kom om de ochtendwandeling te
maken met hem. Hij vertrouwt erop dat ik iedere ochtend netjes paraat sta om hem zijn
behoefte te laten doen. Het is nu echt een genot iedere ochtend.
We zijn inmiddels zo’n drie
weken verder en er is
eigenlijk weinig meer te
merken van de gewoonte
van Chef om iedereen om
7 uur in de ochtend
wakker te blaffen. Hij
wacht gewoon rustig af tot
ik naar buiten kom. Dit kan
ik nu om 8 uur doen en
Chef is dan nog steeds
goed rustig en wacht
geduldig af. Er is natuurlijk
nog wel een enkele keer
dat hij even terugvalt in
zijn oude gewoonte maar
dan wacht ik binnen
gewoon weer de 10
minuten rust af en ga dan
naar buiten. Alles bij elkaar
is het me eigenlijk erg
meegevallen en ik vind dat
we al heel snel resultaat
hebben. En dat voor
iemand die eigenlijk weinig
verstand van honden
heeft. Het is nog steeds
het belangrijkste om zelf
goed na te denken en je
goed te verplaatsen in de
belevingswereld van de
hond. Dan een duidelijk
plan maken en
“consequent blijven”. En
dat is misschien nog wel
het aller moeilijkst.

"Chef
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Nu het blaffen van Chef om 7 uur in de ochtend niet meer gebeurt, is het allemaal een
stuk relaxter geworden. Ik kan gewoon wachten tot 8 uur of half 9 om hem uit te gaan
laten. Dat is ook echt wel noodzakelijk omdat het inmiddels herfst gaat worden en het in
de ochtend steeds langer duurt voor het licht gaat worden. Je moet weten dat er hier
natuurlijk nergens straatverlichting is. Als het donker is, is het dus “echt” donker. Zoals
elke ochtend begroeten we elkaar met een hele dikke knuffel als ik het hok binnenkom.
Daarna doe ik het harnas om bij Chef. Dit doe ik alleen als een soort herkenning voor
Chef. Wanneer het harnas omgaat gaan we uit wandelen. Verder loopt hij de hele tijd
los. Ik heb wel de rolriem in mijn broekzak voor de zekerheid. Je weet nooit wat er kan
gebeuren.

Het is een prachtige herfstochtend. De mist kronkelt zich een weg door het landschap.
Sommige stukken zitten er dik onder maar de lager gelegen dalen zijn nog helemaal
helder. Het belooft een prachtige wandeling te worden. In het begin gedraagt Chef zich
ook helemaal keurig maar langzamerhand wordt hij steeds zenuwachtiger. Ik let eens
even goed op wat er aan de hand is. Als ik zelf mijn neus gebruik ruik ik bij vlagen een
penetrante urinelucht. Dit is het onmiskenbare luchtje van een vos. Vossen spuiten hun
urine lekker breed uit in de struiken en zelfs wij mensen kunnen dat dan ruiken. Ik denk
dat deze vos best nog wel eens in de buurt kan zitten. Voor de zekerheid doe ik Chef
maar even aan de riem.

Als we het dal inlopen gaan we met een boog om de bebossing heen en dan komen we
van achter de bosjes in het open veld terecht. En ja hoor. In de verte komt de vos rustig
aangelopen en gaat zelfs op zijn kont in het gras zitten en blijft daar een poosje poseren.
Ik sta heel stil en wil met mijn telefoon een foto maken. Chef is iets drukker. Hij rukt en
trekt aan de riem. Ik probeer dus nu met één hand een foto te maken terwijl ik Chef met
de riem in bedwang probeer te houden. Herkent u ook deze situatie? Je probeert
verschillende dingen tegelijk te doen en dus lukt eigenlijk helemaal niets. Chef krijg ik
niet onder controle en de foto mislukt ook nog. Maar we hebben wel de vos gezien. Dat
dan weer wel.
De avondwandeling
verloopt een stuk
rustiger. Chef loopt weer
keurig met mij mee en
alles gaat weer rustig
zijn gangetje. Tot het
moment dat we weer
terugkomen bij ons huis.
Chef wil kosten wat het
kost verder naar het
huis van de buren. We
komen daar eigenlijk
nooit. Maar vanwege het
goede gedrag van Chef
besluit ik om hem dit
keer zijn zin te geven.
We lopen even een
stukje verder. Maar Chef
wil nog verder. Daar is
een klein weiland met
een hek er omheen.
Hier lopen de kippen
van de buurman. Chef
staat helemaal
gefascineerd naar de
kippen te kijken. Ik denk
dat hij voor het eerst
van zijn leven kippen
ziet. Onze gevleugelde
buren lopen rustig heen
en weer en scharrelen
een beetje. Het lijkt
rustig maar schijn
bedriegt.

Plotseling verschijnt daar de vos. Het is denk ik dezelfde als die we vanochtend zagen.
Hij komt vanaf de zijkant van het weiland en loopt in een rechte lijn op één van de
kippen af. Hij zet zijn tanden in de onfortuinlijke kip en is er als een speer weer vandoor.
Het ging zo snel dat Chef en ik eigenlijk een beetje raar naar elkaar staan te kijken. Chef
is er zelfs beduusd van en vergeet gewoon te blaffen naar de vos. Dat deed hij
vanochtend nog wel. Vol van wat er gebeurd is gaan we naar huis. Het was inmiddels
ook al wel behoorlijk donker geworden. Toch vreemd dat Chef precies nu naar het
weiland met de kippen wilde gaan.

De volgende ochtend gaan we wel als eerste naar de buurman om te melden dat zijn
kippen behoorlijk wat gevaar te duchten hebben van de vos die in de buurt rondsluipt. Ik
kon hem ook nog vertellen waar de vos het weiland inkwam. Na een flinke inspectie
door de zoon van de buurman blijkt het hek kapot te zijn. Hij was in ieder geval heel blij
dat Chef zo goed had opgelet. Het toeval wil dat hij lid is van de plaatselijke jachtclub. Hij
gaat de groep mobiliseren om de vos op te jagen. Dat zal wel moeten wachten tot het
weekend want dan komen de jagers bij elkaar. Diezelfde dag nog worden de kippen naar
een ander verblijf gebracht. En Chef werd nogmaals heel erg bedankt omdat hij zo goed
had opgelet. Als je het mij vraagt ging het Chef meer om de kippen dan om de vos. Bij
het zien van de kippen gaat Chef zijn jachtinstinct helemaal open. Dit heb ik de buurman
en zijn zoon natuurlijk niet verteld. Chef was de held van de dag.

