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Inleiding

Als je dit leest heb je waarschijnlijk tot nu toe nog niet veel resultaat geboekt bij 
de opvoeding van je hond. Misschien denk je zelfs dat het onmogelijk is om 
hem iets te leren. Omkopen, smeken, dreigen, het helpt allemaal niets; hij 
negeert je volkomen en gaat zijn eigen gang, waarbij hij regelmatig een spoor van 
vernielingen achterlaat. Leuke hond, maar waarom zou hij rekening houden met 
de wensen van zijn baasje? Hij trekt zijn eigen plan en als het baasje daar niet in 
past, jammer dan.

Hoe is het zover gekomen? Wat heb je fout gedaan? De honden van je vrienden 
blijven netjes zitten en wachten rustig af tot ze te horen krijgen wat er van hen 
verlangd wordt. Het zijn welopgevoede honden die niet eens op het idee komen 
de bank te slopen. Ze reageren direct als ze geroepen worden en halen op 
verzoek van hun baas de krant uit de brievenbus. Geen centje pijn.

Jouw hond vormt gewoon een wat grotere uitdaging, maar er is niets mis met 
hem of met jou. Als gehoorzaamheid het enige criterium was waarop we onze 
vrienden of partner kiezen, zouden er weinig huwelijken en vriendschappen tot 
stand komen. Als alleen succesvolle mensen vrienden hadden, zouden veel 
mensen eenzaam zijn. Onze kinderen gehoorzamen toch ook niet altijd 
onvoorwaardelijk? Houden we daarom minder van ze?

Gelukkig houden we niet alleen van volgzame, harde werkers. Ik ga liever om 
met iemand die ik leuk vind dan met iemand die altijd doet wat ik wil, en dat 
geldt zowel voor honden als voor mensen. Met dit boek wil ik je helpen om op 
een prettige manier samen te leven met een hond die zich misschien niet 
helemaal gedraagt zoals je wilt. Ik laat je zien dat je hond kan leren om zich even 
netjes te gedragen als elke andere hond. Met de When Pigs Flymethode. 
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1
Droom of werkelijkheid?

Elke hond is in staat om te leren 

Heb je moeite om je hond zelfs de meest elementaire dingen te leren als zitten, 
komen als je hem roept of netjes met je meelopen zonder te trekken? Lachen ze 
je uit op de hondenschool omdat je hond er een potje van maakt? Krijg je 
verwijtende blikken van mensen die terugdeinzen voor je ongeleide projectiel? 
Denk je dat je hond een hopeloos geval is? Dat je hem niets kunt leren? Let dan 
goed op, want van nu af aan wordt je leven veel aangenamer.

Elke gezonde hond is in staat 
om te leren en ik zal je laten 
zien hoe. Wanneer je dit boek 
hebt uitgelezen, heb je een 
welopgevoede hond, maar dat 
is niet alles: je hebt ontdekt dat 
leren een aangename vrijetijds-
besteding kan zijn, dat je je 
hond alles kunt leren en dat hij 
het nog leuk vindt ook. Jullie 
zijn een team geworden en het 
samenleven met je hond is een 
stuk plezieriger geworden. Hoe 
onwaarschijnlijk het nu ook 
lijkt, met dit boek worden 
dromen werkelijkheid. 

Het is niet leuk om te wandelen met een hond 
die zijn eigen gang gaat en totaal geen aandacht 
voor je heeft. 
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Superhonden

Cherry’s enige missie was zo snel mogelijk zo ver 
mogelijk wegrennen, maar uiteindelijk leerde ze 
om door hoepels te springen.

Komt dit je bekend voor? 

Drie honden

Hieronder volgt een beschrijving van drie welopgevoede honden. Lijkt een van 
hen op jouw hond? 

De eerste hond is ‘de wegloopster’. Ze doet een cursus gehoorzaamheid. Na een 
rukje aan de lijn gaat ze langzamer lopen. Als je haar nog een keer corrigeert, 
stopt ze. Bij de derde poging zet ze haar hakken in het zand en weigert verder te 
gaan. Als ze losloopt kan ze gek genoeg wel heel hard rennen. Helaas gaat ze 
meestal heel hard de verkeerde kant op. Wat jij wilt, interesseert haar geen biet. 
Het kost heel veel bloed, zweet en tranen om haar weer te pakken te krijgen. 
Soms moet ze letterlijk getackeld worden. 

De tweede hond is ‘de maniak’. 
Hij is zo’n opgewonden standje 
dat hij hartkloppingen krijgt als 
hij mee op stap mag. Hij krijgt 
medicijnen om te zorgen – de 
woorden van de dierenarts – 
dat hij er niet dood bij neervalt. 
Zelfs een blokje om gaan, is 
onmogelijk. Zodra hij andere 
mensen of honden ziet, krijgt
hij hartkloppingen, wordt zijn 
tong blauw en gaat hij tegen de 
grond. 

Soms raakt hij zo opgewonden dat hij moet overgeven en de controle over zijn 
darmen verliest. Hij is zelfs een keer zo buiten zinnen geraakt van een bezoekje 
van de buurman dat de dierenarts eraan te pas moest komen.

De derde hond is ‘de sukkelaarster’. Ze loopt tijdens wandelingen braaf achter je 
aan. Al ga je op je kop staan en zet je speeltjes, voedsel, lovende woorden en/of 
doldwaze capriolen in, ze zal haar tempo niet versnellen. Ze heeft twee 
snelheden: slakkengang en stilstand.

Na het lezen van deze beschrijvingen krijg je misschien de neiging om nog even 
terug te gaan naar de eerste zin van dit stuk. Er stond toch welopgevoede 
honden? Inderdaad. Dat zijn mijn Bull Terriers nu, maar vroeger was dat wel 
anders.
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1 — Elke hond is in staat om te leren

Cherry is de wegloopster. Toen ik eenmaal doorhad hoe ik haar iets kon leren 
heeft ze 24 behendigheidswedstrijden gewonnen, wat haar negen titels heeft 
opgeleverd. Om dit te bereiken moest ze onaangelijnd op een onomheind veld 
werken met honderden mensen en andere honden in de buurt. Ze moest 
hindernissen nemen, zoals de hoogtesprong, de tunnel, de wip en de anderhalve 
meter hoge A-schutting; en dat allemaal onaangelijnd en op topsnelheid, op 
mijn aanwijzingen, zonder dat ik haar mocht aanraken. Niet slecht voor een 
hond die voorheen alleen maar bezig was met bedenken hoe ze het snelst bij me 
uit de buurt kon komen.

Nicky is de maniak. Hij ligt op 
koers voor een prestigieuze titel 
voor gehoorzaamheid in de 
hogere klasse van de American 
Kennel Club. Om zover te 
komen moest Nicky naast me 
lopen, min of min vastgeplakt 
aan mijn linkerknie, bochten 
maken als ik dat deed, sneller 
en langzamer lopen, uit zichzelf 
gaan zitten zodra ik stopte, en 
stilstaan en toelaten dat de 
keurmeester hem betastte, zo-

wel los als aangelijnd. Dit alles met zo min mogelijk aanwijzingen. Bovendien 
moest hij vijf minuten lang in een rij met een groot aantal onbekende honden 
staan terwijl ik op een afstand van ruim tien meter stond. Hij moest een 
gehoorzaamheidsexamen afleggen te midden van een menigte mensen en 
vreemde honden. Dat is een hele prestatie voor een hond die ik nauwelijks in 
mijn eigen buurt durfde uit te laten uit angst dat de opwinding hem fataal zou 
worden.

Ruby is de sukkelaarster. Ze had met anderhalf jaar al drie behendigheidstitels. 
Bij behendigheid moeten honden rennen en Ruby zat zelfs tien seconden onder 
de toegestane tijd. Ze heeft trouwens in dezelfde periode ook de titel beste teef 
in de show van de Amerikaanse Bull Terrier Club behaald. Om de andere 
honden te verslaan moest ze twee uur lang haar beste beentje voor zetten en dat 
heeft ze gedaan. Dat zijn toch geweldige resultaten voor een hond die haast niet 
vooruit te branden was.

Maar wat wil ik hier nu mee zeggen?

Nicky (rechts) werd te opgewonden van 
wandelingen buitenshuis, maar kan er nu van 
genieten.
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Ruby, die als jonge hond niet wist wat rennen 
was, stormt nu door de behendigheidspaaltjes. 
Door de juiste leermethode is Ruby van een 
sukkelaarster in een actieve tante veranderd.

Of je nu aan hondensporten 
wilt gaan deelnemen of niet, het 
feit dat ik mijn honden op dit 
niveau heb kunnen laten 
presteren bewijst dat jij jouw 
hond alle elementaire dingen 
kunt leren die je wilt. Je hond 
vindt leren leuk, ongeacht het 
ras of type. Daar gaat dit boek 
over. Ik heb nog nooit een hond
ontmoet die het niet leuk vond 
om nieuwe dingen te leren. Ik 
zal je laten zien hoe leuk het is 
om je hond iets te leren.

Een methode die je kunt gebruiken om hem alles te leren wat nodig is voor 
nagenoeg elke activiteit waaraan je met hem wilt deelnemen. Misschien wil je 
hem alleen wat manieren bijbrengen om jullie dagelijks leven samen te 
veraangenamen. Misschien heb je een bijzonder ras en wil je hem laten 
uitblinken in veelzijdigheid. Misschien heb je een ras dat zelden gezien wordt bij 
hondensporten en wil je hetzelfde plezier beleven als je vrienden met hun 
gehoorzame Shelties. Wat je doel ook is, met dit boek leer je hoe leuk het is om 
dat doel te bereiken.

Denk je dat je je hond niets kunt leren? Ik begrijp dat sommige mensen denken 
dat hun hond te lastig, te koppig, te sloom of te druk is om iets te kunnen leren, 
maar ik ben het daar niet mee eens. Uit de verhalen over mijn eigen honden 
blijkt dat ik met al die problemen te maken heb gehad. De meeste mensen 
moeten alleen eerst begrijpen hoe honden leren en hoe je ze dus iets kunt 
aanleren.

Waarom kan ik mijn hond niets leren? 

Het karakter van een Pigs Flyhond

Laten we de zin ‘ik kan mijn hond niets leren’ eens onder de loep nemen. 
Eigenlijk bedoelen we daarmee dat onze hond niet volgzaam is. Volgzaam wil 
zeggen dat de hond graag doet wat je van hem verlangt. Bij bepaalde rassen zijn 
de lijnen specifiek geselecteerd op volgzaamheid omdat ze gefokt zijn om met de 
mens samen te werken. Herdershonden moeten op de aanwijzingen van de 
herder reageren. Jachthonden moeten met de jager samenwerken. Terriers 
moeten zelfstandig nadenken om ongedierte te slim af te zijn... Hm. Die laatste 
groep is door ons dus bewust gefokt om zelfstandig na te denken en niet om 
volgzaam te zijn.
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 1 — Elke hond is in staat om te leren

Woordenboek

Volgzaam: geneigd leiding of bevelen te volgen; synoniem: gedwee, gewillig, 
inschikkelijk (bron: Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14). 
Deze eigenschappen worden door fokkers van werkhonden al eeuwenlang zeer 
gewaardeerd. Duizenden jaren van zorgvuldig fokbeleid hebben geresulteerd in 
honden die met mensen kunnen samenwerken en aanwijzingen kunnen 
opvolgen. Als je dit boek leest, heb je waarschijnlijk niet zo’n hond. Als je 
hartelijk moest lachen bij het lezen van de definitie van het woord volgzaam 
heb je zeker niet zo’n hond.

Als de moed je nu in de schoenen zinkt en je je erbij wilt neerleggen dat je hond 
genetisch geprogrammeerd is je te negeren, denk dan eens over het volgende na: 
als je thuis lekker voor de tv zit en je partner zegt dat je boven je koffer moet 
gaan pakken, wil je waarschijnlijk weten waarom. Als hij of zij dan antwoordt: 
‘Omdat ik het zeg’, zul je wel of niet doen wat er gevraagd wordt, maar je vindt 
het hoe dan ook niet leuk om op die manier gecommandeerd te worden. De 
meeste mensen zouden graag willen weten waarom. En zelfs als je je koffer gaat 
pakken doe je dat met tegenzin. Als hij of zij echter zou antwoorden: ‘Omdat 
we een geldprijs gewonnen hebben en dat gaan we vieren aan de Rivièra’, zou je 
naar boven rennen om je koffer te pakken. Of niet soms? Nou, eigenwijze 
honden zitten ook zo in elkaar. Volgzame honden doen gewoon wat ze gevraagd 
wordt, maar eigenwijze honden willen meer weten voor ze besluiten of ze wel of 
niet aan een verzoek zullen voldoen. Volgzaamheid kan worden gedefinieerd als 
het verwijderen van het woord ‘waarom’ uit de psyche van de hond. Een 
volgzame hond vraagt nooit waarom, hij doet gewoon wat hem gezegd wordt.

Is het nou zo moeilijk om die waaromvraag te beantwoorden? Waarom moet hij 
onaangelijnd zitten, blijven of netjes meelopen? Omdat jij zijn baas bent en hij 
moet gehoorzamen en omdat Lassie dat ook deed? Droom maar lekker verder. 
Omdat je hem iets aanbiedt dat voor hem gelijkstaat aan een reisje naar de 
Rivièra als hij doet wat je wilt? Dat begint al ergens op te lijken.

Het gebrek aan volgzaamheid maakt dat je hond anders is dan ‘makkelijke’ 
honden, maar dat is niet de enige oorzaak. Jouw hond stelt vragen. Hij doet 
alsof hij doof is als je hem roept, maar hij krijgt het voor elkaar om uit een 
streng beveiligde gevangenis te ontsnappen als zich daarbuiten iets bevindt wat 
hij wil hebben. Hij is waarschijnlijk nieuwsgierig en gaat graag op onderzoek; 
altijd in voor een pretje maar nooit bezig met wat zijn baasje prettig vindt. Hij 
toont geen enkele interesse in de dingen die jij belangrijk vindt, maar is bijna 
obsessief bezig met zijn eigen lolletjes, zoals op konijnen jagen, de omgeving 
afsnuffelen of het vernielen van je meubels. Hij is aanhankelijk genoeg maar dat 
betekent niet dat hij jou ook graag een plezier doet. Hij is niet op je 
goedkeuring uit. Soms lijkt het zelfs alsof hij geniet van de chaos die hij met zijn 
dwarse gedrag creëert; soms verdenk je hem ervan dat hij het leuk vindt als je 
boos wordt.
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Hoe zou je zo’n hond in één woord of zin beschrijven? Onafhankelijk? Koppig? 
Moeilijk lerend? Een uitdaging? Obsessief? Dom? Intelligent? Allemaal 
waardeoordelen over de hond, zijn eigenschappen en over wat hij wel of niet zou 
moeten kunnen. Ze geven bijna allemaal een negatief beeld van de hond omdat 
er een gebrek aan begrip van honden en hoe honden denken uit blijkt. Ik denk 
niet dat het gebruik van dergelijke woorden je helpt om met je hond een goed 
team te gaan vormen. Je zult merken dat ik in dit boek vaak de term Pigs 
Flyhond gebruik als omschrijving voor een hond met al die geweldige (ja, 
geweldige) eigenschappen die ik hierboven beschreven heb. Ik gebruik graag het 
woord Pigs Flyhond omdat het lijkt alsof deze honden moeilijk te hanteren zijn 
terwijl ze juist heel goed in staat zijn iets te leren. Ik gebruik ook het woord 
eigenzinnig omdat het, hoewel het een meer beperkte betekenis heeft, 
nauwkeurig weergeeft hoe de aard van deze honden is en duidelijk maakt 
waarom mensen het moeilijk vinden ze iets te leren. Soms gebruik ik zelfs term 
‘moeilijk opvoedbaar’ maar die moet je met een korreltje zout nemen. Zoals je 
uit dit boek zult leren, moet je om succes te kunnen boeken eerst uitzoeken wat 
de sterke punten van je hond zijn en die in je voordeel gebruiken. Het is 
belangrijk om niet verstrikt te raken in vooroordelen over wat hij wel en niet 
zou kunnen. Het wegnemen van etiketten is een eerste vereiste om je te kunnen 
openstellen voor de mogelijkheden van je hond.

Elke hond kan in de categorie Pigs Flyhond vallen, of het nu een rashond of een 
kruising is. Als ik het over Terriers heb, of over een ander ras of type hond, 
bedoel ik elke hond met dezelfde eigenschappen, rashond of kruising, met of 
zonder stamboom. De meeste Terriers en bepaalde jachthondenrassen die gefokt 
zijn om zelf achter het wild aan te gaan, zoals windhonden en lopende honden, 
kunnen onder de categorie Pigs Flyhond geschaard worden, maar dat geldt voor 
veel meer rassen/kruisingen. In het algemeen geldt dat elke hond die gefokt is 
om zelfstandig te werken, zonder dat hij aanwijzingen van een mens krijgt, een 
Pigs Flyhond is. Als je twijfelt over de afstamming van je hond, maar je lijkt

maar niet tot hem door te 
kunnen dringen, dan hoort hij 
bij de Pigs Flyhondenclub.

Een welopgevoede hond is een fijne kameraad.

Ik begeleid al jaren Bull 
Terrierbaasjes. Keer op keer 
hoor ik de verhalen over de 
frustratie en wanhoop die ze 
ervaren als ze met hun hond 
naar de hondenschool gaan. 
Het lijkt alsof veel instructeurs 
geen zin hebben in zogenaamd 
‘moeilijk opvoedbare’ honden.
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1 — Elke hond is in staat om te leren

Sommige instructeurs raden je doodleuk aan een ander ras te kopen. 
Verschrikkelijk. Mijn honden hadden alle drie een ander probleem, maar we 
hebben ze allemaal opgelost en het plezier dat ik er elke keer weer aan beleef om 
met ze bezig te zijn is ongelooflijk. Het geeft me enorme voldoening om iets te 
bereiken en plezier te hebben met de honden waar ik gek op ben. Ik wil dat 
mogelijk maken voor iedereen die dat wil. Ik hoef geen ‘makkelijke’ hond; ik 
houd van mijn drukke Terriers met hun snelwerkende hersenen die zoveel 
toeren draaien dat je het bijna kunt horen. Ik verontschuldig me niet voor het 
hebben van zo’n enthousiaste kleine hond die altijd in beweging is en alles uit 
het leven wil halen wat erin zit. En jij hoeft je ook niet te verontschuldigen. 
Jouw Pigs Flyhond heeft legio mogelijkheden en ik zal je laten zien hoe je ze 
kunt benutten.

Intelligentie is relatief

Leervermogen is een ingewikkeld onderwerp

Een van de meest fascinerende boeken is The Complete Dog Book (New York: 
Ballantine Books, 2006) van de American Kennel Club. Het bevat korte 
beschrijvingen van de door de AKC erkende rassen en de geschiedenis van die 
rassen. Het is ongelooflijk dat we zoveel rassen voor zoveel verschillende 
doeleinden hebben gefokt. Er zijn rassen die vee hoeden door de dieren vanuit 
de achterhoede op te drijven en er zijn rassen die dat doen door het vee de pas af 
te snijden. Er zijn honden die een vogel ophalen en volkomen ongeschonden 
afleveren, en er zijn honden die elk klein dier dat ze kunnen vinden, doden. 
Sommige honden geven ijverig, maar heel rustig aan waar vogels verscholen 
zitten en andere halen capriolen uit om de vogels uit hun schuilplaats te lokken 
en binnen het schootsveld van hun baas te brengen. Er zijn honden die hun 
roedel bewaken (of dat nu mensen, honden of schapen zijn) en honden die 
allemansvrienden zijn.

Het volgende zal een schok voor je zijn. Het ene hondenras leert niet 
makkelijker dan het andere. Je leest het goed. Ook al staan sommige honden 
eerder klaar om aan je wensen te voldoen, dat maakt nog niet dat ze ook sneller 
leren. Dat is niet zomaar een mening. Er is onderzoek naar aangeboren gedrag 
bij honden gedaan (Scott en Fuller – Genetics and the Social Behavior of the 
Dog – Chicago: University of Chicago Press, 1965). Daarbij zijn experimenten 
gedaan met Basenji’s, Shelties, Beagles, Cocker Spaniels, draadhaar Foxterriers 
en allerlei kruisingen van die rassen. De honden moesten hun weg zoeken door 
allerlei ingewikkelde combinaties van obstakels en doolhoven om een beloning 
te bemachtigen. Scott en Fuller ontdekten dat alle rassen even snel zijn in het 
oplossen van problemen en even snel leren. In hun woorden:
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Alle rassen hebben gemiddeld hetzelfde probleemoplossend vermogen, mits ze 
op de juiste manier gemotiveerd worden, niet gehinderd worden door fysieke 
verschillen en/of beperkingen en mits emotionele reacties, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld angst, kunnen worden vermeden. Kortom: alle rassen lijken over 
dezelfde intelligentie te beschikken.

En het wordt nog beter. Waarschijnlijk denkt men dat het heel lastig is om een 
Basenji iets te leren en dat het eenvoudig is om een Sheltie iets te leren. Bij 
gehoorzaamheids- of behendigheidswedstrijden kom je veel Shelties en weinig 
Basenji’s tegen. Sommige mensen concluderen daaruit dat de Sheltie 
intelligenter is en makkelijker leert dan de gemiddelde hond.

Scott en Fuller ontdekten dat in het algemeen de vier volgende rassen het best 
scoorden: Beagles, Basenji’s, Terriers en Cocker Spaniels. Dit komt 
waarschijnlijk doordat de tests gericht waren op zelfstandig handelen, 
gemotiveerd door beloningen in de vorm van voedsel. De Shelties daarentegen, 
gefokt om op aanwijzing van hun baas allerlei ingewikkelde opdrachten uit te 
voeren, scoorden slecht. De Shelties gaven de indruk dat ze op commando’s 
zaten te wachten. 

De Basenji leerde sneller dan de Sheltie. De Sheltie wachtte op commando’s 
terwijl de Basenji zelf naar oplossingen op zoek ging. Als een Basenji even 
makkelijk of zelfs makkelijker leert dan een Sheltie, waarom is het dan zoveel 
moeilijker om van een Basenji iets gedaan te krijgen dan van een Sheltie? Omdat 
de traditionele leermethodes zijn afgestemd op volgzame honden zoals de 
Sheltie. Die methodes zijn erop gebaseerd dat je je hond laat zien of vertelt wat 
er van hem verwacht wordt. Als je een hond hebt die door langdurig fokbeleid is 
geprogrammeerd om te doen wat hem gezegd wordt, kan je met die methodes 
iets bereiken. Als je een hond hebt die is gefokt om zelf na te denken zullen die 
methodes je moedeloos maken. Het probleem ligt dus niet bij de hond, maar bij 
de gebruikte methode. Je moet je hond dus niet vertellen wat hij moet doen, 
maar je moet een methode leren die aansluit bij de aanleg van de hond om 
zelfstandig problemen op te lossen, net als de honden uit het onderzoek van 
Fuller en Scott.

Denk erom dat het gegeven dat de Sheltie geen probleemoplosser is niet betekent 
dat hij minder intelligent is dan andere honden. Het betekent alleen dat de 
Sheltie er van nature de voorkeur aan geeft commando’s op te volgen. We 
moeten voorzichtig zijn met het etiket ‘intelligent’ of ‘niet intelligent’, want het 
beoordelen van de intelligentie van een hond is zeer afhankelijk van onze 
opvatting over wat een hond zou moeten kunnen.
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 1 — Elke hond is in staat om te leren

 Bedenk liever wat je van je hond gedaan wilt krijgen en op welke manier je hem 
dat het best kunt leren. De diagnose intelligent of niet intelligent voegt niets toe 
en brengt alleen onnodige ballast met zich mee.

Laten we eens kijken wat de sterke en minder sterke punten van je hond zijn. Je 
hond heeft misschien niet alle onderstaande kwaliteiten, maar de meeste 
waarschijnlijk wel:

Sterke punten:
• Hij is vrolijk en zeer geïnteresseerd in zijn omgeving.

• Hij kan goed zelfstandig werken en problemen oplossen.

• Als hij iets in zijn kop heeft, gaat hij tot het uiterste om zijn doel
tee bereiken.

Minder sterke punten:
• Het kan hem niet veel schelen of je zijn gedrag goedkeurt of niet; hij heeft

geen behoefte je te behagen.

• Het zit niet in zijn aard om op zijn baasje te letten.

• Hij is zo gedreven om te doen waar hij zin in heeft dat het haast onmogelijk
is om hem te laten doen wat jij wilt.

Je zult merken dat al deze sterke en minder sterke punten een keerzijde hebben.

• Hij is vrolijk en zeer geïnteresseerd in zijn omgeving dus zijn hele wereld
draait er niet om of jij zijn gedrag nu wel of niet goedkeurt.

• Hij kan goed zelfstandig problemen oplossen en daarom let hij niet zozeer op
jou.

• Hij is zeer gedreven om zijn doel te bereiken. Dat is fantastisch zolang jouw
doel en zijn doel hetzelfde zijn.

Houd dit in gedachte als je met je hond aan het werken bent. Dit zijn de 
karaktertrekken die maakten dat je hem zo leuk vond en van nu af aan zullen we 
deze karaktertrekken respecteren en toejuichen. Irritante trekjes hebben altijd een 
keerzijde; een goede trainer zoekt die keerzijde en gebruikt die in zijn voordeel.
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Jane Killion woont samen met een hele roedel 
honden en een wijze kat. Ze fokt en showt 
Bull Terriers en heeft samen met haar honden 
diverse prijzen gewonnen bij behendigheids- 
en gehoorzaamheidswedstrijden. Ook staan er  
meerdere publicaties op haar naam. Beroemd zijn 
haar Bullypalooza’s: trainingsdagen bij haar thuis 
waarbij mensen en honden met elkaar kunnen 
spelen en trainen, waarna ‘s avonds onder het 
genot van een maaltijd uitgebreid kan worden 
nagepraat. Jane woont in Blairstown, New Jersey. 

Heb je een eigenwijze hond?
Komt je hond meteen als je hem roept, loopt hij netjes met je mee als je gaat wandelen en blijft 
hij braaf zitten als je hem dat vraagt? Zo niet, dan is de kans groot dat je een Pigs Flyhond hebt, 
zoals Jane Killion eigenwijze honden noemt. Misschien denk je dat het verspilde moeite is om te 
proberen je hond iets te leren. Maar niets is minder waar! Minder volgzame honden (zoals lopende 
honden, windhonden en Terriers) zijn juist heel goed te trainen: ze zijn slim, hebben een groot 
probeemoplossend vermogen en zijn zeer gedreven om te bemachtigen wat ze willen hebben.

Heb jij zo’n hond, maak dan gebruik van zijn rastypische kenmerken in plaats van ertegen te vechten. 
Als je eenmaal hebt ontdekt wat het hart van jouw hond sneller laat kloppen, kun je deze kennis 
gebruiken om je hond van alles te leren. Je zult versteld staan van wat jouw ‘ondeugende’ hond 
allemaal kan als je eenmaal weet hoe hij denkt en waar hij warm voor loopt.

Al zijn ze koppig en onafhankelijk, geef nooit op
• Ontdek waarom je je Pigs Flyhond anders moet aanpakken dan een Labrador.
• Leer hoe je ervoor kunt zorgen dat je hond operant wordt, bereid om gewenst gedrag aan te

bieden in ruil voor een beloning.
• Je hoeft je hond niet voortdurend lekkere hapjes toe te stoppen om iets van hem gedaan te

krijgen. In dit boek lees je hoe je spel en andere activiteiten als beloning kunt inzetten.

Experts zijn enthousiast over de When Pigs Flymethode
De methode is slim, overzichtelijk en bevat goede oefeningen. Het boek is bovendien heel 
begrijpelijk geschreven, een belangrijk pluspunt. Jean Donaldson, directeur van de Academy for 
Dog Trainers, auteur van o.a. Vechten! en Afblijven of ik bijt!

Voor mensen die vinden dat Bull Terriers ongeleide projectielen zijn, clowns waar je niets mee 
kunt aanvangen, zal dit boek van Jane Killion een openbaring zijn. Plezierig om te lezen. Doe er 
je voordeel mee. David C. Merriam, vicevoorzitter van de American Kennel Club.

Een frisse, leuke en inspirerende methode, die je aan het denken zet. Je gaat met andere ogen 
naar je hond kijken en beter begrijpen hoe hij in elkaar zit. Ook een aanrader voor ervaren 
hondentrainers. Als je ondanks alles wat je tot nu toe hebt gelezen geen succes hebt gehad bij het 
opvoeden van je ‘lastige’ hond, is dit echt een boek voor jou. Pam Dennison, auteur van The 
Complete Idiot’s Guide to Positive Dog Training en Click Your Way to Rally Obedience.

Oorspronkelijke titel:
When Pigs Fly! Training Success With Impossible Dogs
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