
  Beauceron Vereniging Nederland

22   

Ook moet hij regelmatig een koekje oid zoeken in huis. 

Een combinatie van het geheel maakte het mogelijk 

om hem in huis op commando een speeltje of iets an-

ders op te laten zoeken. Omdat hij zo goed “Ja die” 

oppakte, kon je ook niet benoemde voorwerpen laten 

aangeven. Eerst door ernaast te staan en aan te wijzen 

en het commando “Geef” te zeggen, en later door dit 

uit te breiden met het geven van het zoekcommando. 

 

Als hij dan min of meer struikelde over het voorwerp 

dat bedoeld werd, wist hij bij het commando “Ja die” 

dat dat het aan te geven voorwerp was. 

Dit kun je uitbreiden door twee dingen naast elkaar te 

leggen waarvan je hem kunt leren om dat aan te geven 

wat je hebben wilt. Bukken hoeven we dus niet meer. 

 

Ook weggeworpen plastic flesjes op straat geeft hij op 

commando aan. We houden het graag schoon.  

Sleutels, tele-

foontjes ed. 

lukt allemaal, 

maar de me-

talen blikjes 

lukken nog 

niet zo goed. 

 

Ook leerden 

we hem de 

post uit het 

postkastje, 

dat al open 

stond, aan te 

geven.  

 

Jekke wordt Hulphond 

Winnaar Verhalenwedstrijd tweede kwartaal  

Toen we Jekke, officiële naam Jacques Brel Duchesse 

de la Fosse, ook bekend onder de naam Sterretje en 

achteraf hadden we hem beter Dijk kunnen noemen, 

in huis namen, vertelden we iedereen gekscherend dat 

we er een hulphond van zouden maken. Kwam goed 

uit: twee wat oudere mensen met een prachtige hond. 

Van het begin af aan zagen we dat Jekke, beter reage-

rend op Ga je mee?, een bijzondere hond is. 

 

Door het speurwerk en de training schapendrijven 

leerde hij snel zijn neus te gebruiken en richting com-

mando’s op te volgen. Dat was handig, als hij bijvoor-

beeld een bal moest zoeken, waarvan wij wisten waar 

hij lag. Zodra hij in de buurt van de bal was, leerde hij 

op het commando “Ja die” dat de bal in de buurt 

moest zijn.  

 

Thuis was hij al begonnen met het aangeven van de 

riem als we gingen wandelen. Wat we hem geleerd 

hebben was het handvat aan te geven.  

Dat doet hij nu met een grote precisie. 

. 
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Nadat we een touw aan het postvakdeurtje hadden 

bevestigd, leerden we Jekke de deur te openen en de 

post aan te geven.  

Bij het zoekspelletje waar we het eerder over hadden, 

leggen we ook regelmatig iets in het kastje. Zo heeft hij 

er veel plezier in het kastje te openen.  

 

Bij thuiskomst neemt hij ons nu mee naar de brieven-

bus om hem te legen. 

Wanneer de deur naar de hal open staat lukt het soms 

om hem met het commando “Post” het deurtje te la-

ten openen en de post naar je toe te brengen. Het gaat 

nog niet perfect, maar er wordt aan gewerkt. 

Gezien het formaat van de hond willen we hem niet 

leren deuren te openen en lichtknoppen te bedienen. 

Deze zitten wat aan de hoge kant voor hem. We zijn 

bang dat het interieur teveel beschadigt. Misschien 

wordt dat in de toekomst handig, dan zal hij dat snel 

leren.  

 

Wat we in feite doen, is dat we goed kijken naar wat 

de Jekke doet en gebruik maken van zijn natuurlijk 

handelen. 

Naast deze manier van helpen, blijkt Jekke ook, en wij 

wisten dat al, een zeer gevoelige hond. Hij voelt aan 

wanneer zijn baas rustiger aan moet doen, bijvoor-

beeld bij het werken in de tuin. Hij remt hem af door 

het werken min of meer onmogelijk te maken terwijl 

Jekke normaal gesproken altijd op afstand blijft tijdens 

tuinwerk.  


