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1. Inleiding.

Deze informatie is samengesteld, nadat is gebleken dat enkele cursisten behoefte hadden aan een schriftelijke ondersteuning. 
Het geeft de mogelijkheid  alles thuis nog eens rustig door te nemen. 

Tevens wordt via deze weg ook nog eens de organisaties waar we mee te maken hebben belicht met de daar bijbehorende certificaten. 

U vindt hier ook onze adressen en de gegevens van de bijbehorende locaties. 

Er wordt verwacht dat u op de training verschijnt met; 
• Geschikte fluit
• Jachtlijn
• Dummy
• Handdoek

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw hond, vraag daarom na of  uw W.A. verzekering dekking toereikend is! 
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2. Wat moet een Spaniël kunnen.

1. Jagen onder het geweer.
2. Zware dekking aannemen.
3. Wild kunnen vinden (neus) en opstoten (flushen)
4. Apporteren te land.
5. Apporteren te water.

3. Commando's

Komen op bevel : 2x 2 korte fluittonen  eventueel het commando  hier 
Jonge honden ondersteunen door te hurken en de armen te spreiden. 
Volgen : Commando Volg 
Vooruit sturen : Commando Vooruit 
Zitten  : lange [tril]fluittoon eventueel het commando zit . Zo mogelijk met handgebaar ondersteund. 
Afleggen  : Commando Af, Jonge honden met handgebaar ondersteunen. 
Markeer apport : Commando  Apport 
Verloren apport : Commando Zoek Apport 
Oppakken  : Commando Vast 
Afgeven   : Commando Los 
Voor jagen  : Commando Ga voor/Jaag 
Wenden bij voorjagen  : 1 korte fluittoon  eventueel met armgebaar ondersteund. 



4. Training schema.

Tussen de 8e en de 12e levensweek. 
• Contact baas (trainer) hond maken.
• Puppy kennis leren maken met de “wereld”.
• Spelenderwijs leren apporteren, dit is geen spelen.
• Spelenderwijs leren zitten en komen.
• Wennen aan het schot.

12e  levensweek tot aan tanden wisselen. 
• Hetzelfde programma maar de puntjes op de i zetten.
• De oefeningen geleidelijk moeilijker maken.
• Geleidelijk met zwemmen beginnen, alleen bij mooi weer.
• Oefen niet te lang maar vaak, drie maal tien minuten is beter dan één maal een uur.
• Gebruik een vriendelijke stem, ondersteunend en uitnodigend, maar wees consequent.

Gebruik altijd dezelfde commando’s, (fluit en handgebaar nog gevolgd door stem).
• Leren aangelijnd volgen.
• Beginnen met flankeren.
• Herhaal niet te vaak, wat goed is niet vaker dan 2 keer.
• Wat in deze levensfase is geleerd zit er voor altijd goed in.

Tijdens het wisselen. 
• Basis gehoorzaamheid
• Niet apporteren
• Niet te veel druk
• Vrij laten zoeken voor zover de hond nog niet los is.

Na het wisselen van de tanden begint de serieuze training. 



5. De Basis training.

Aangelijnd volgen; hond moet naast de baas(links) lopen met een slappe lijn en zijn aandacht aan zijn baas houden(geen geurtjes snuiven), 
gaan zitten als de baas gaat stil staan(liefst zonder ondersteund commando). 

Voor komen; de hond moet snel en zonder aarzelen bij de baas komen op fluit,  ondersteuning met de stem is niet meer gewenst. Voor de 
baas gaan zitten is gemakkelijk en tevens al aangeleerd bij het apporteren (niet vereist door Jachtcommissie SUN) 

Zitten op bevel; de hond moet altijd en overal gaan zitten als de baas daar toe een commando geeft. Fluit en/of handgebaar (stem is niet 
meer gewenst). 

Apporteren;  hond moet snel naar de dummy of wild toe lopen en op het bevel van de baas, zonder aarzelen oppakken. Terug naar de baas 
gaan, afgeven op het commando los. Voor komen zitten is niet vereist van de S.U.N. doch zeer gemakkelijk. Aanmoedigen is voor een jonge 
hond altijd een goede zaak en ondersteunende commando’s als vast en kom zijn dan ook toegestaan zolang dit niet storend is.  
Laat de hond in het begin gewoon inspringen, steady komt later wel.  
Apport te water; hetzelfde als voorgaande alleen dan uit diep water, (hond moet zwemmen) wij leren eerst de hond over water te apporteren 
(komt vaak voor in de praktijk). Uit het water apporteren is dan ook geen probleem meer. 

Verloren apport; hetzelfde als het apport, alleen hier moet de hond de dummy / wild  zelfstandig opzoeken. 
Bij een oudere hond is het handig om iets te kunnen dirigeren. 
Voor alle apporteren geldt;  

meteen oppakken 
Niet laten vallen 
Niet kauwen 
Geen ererondjes 
Niet hard in de bek. 

Voor jagen;  hond moet vlak voor de baas (geweer) flankeren. Waarbij hij slagen moet maken van circa 30 meter en niet verder dan 5 meter 
voor de baas uit. Hierbij moet hij alle dekking zonder problemen aannemen. Hierbij moet hij goed de neus gebruiken om wild te kunnen 
vinden. Om het gevonden wild op te jagen, is een hoog tempo nodig anders kan het wild weg komen. 
De hond moet steady zijn bij opgaand wild en geweerschot, zonder dat de baas daar een commando voor hoeft te geven. 



6. Beginnen met jagen. 

Het zoeken voor het schot lijkt erg veel op het verloren apport. Daarom beginnen we hier ook pas mee als de pup het verloren apport goed 
begrijpt. Het is belangrijk dat de hond het verschil goed weet. Bij voorjagen moet hij dicht bij de baas blijven 30 meter en systematisch zijn 
terrein af zoeken. 
We werken altijd met tegenwind. Maak in het begin de slagen niet te groot een hond maakt later de slagen groter. Zoek bij voorkeur een veld 
met veel wild, verjaag dit echter voor aanvang. Leg voor het begin ’n dummy aan het einde, dat motiveert. 
Loop in het begin met de slagen mee, fluit een keer kort bij wending en maak een hand gebaar naar de andere richting. Loop zo al zigzaggend 
over het terrein waarbij de hond op het einde bij de dummy komt en deze brengt. Later is dit  mee zigzaggen niet meer nodig. Handgebaren en 
fluiten bij keren moeten ook niet meer nodig zijn. Als de hond dit allemaal kent en steady is wordt hij pas voor echt wild gebracht. 

 



7. Spaniël certificaten

Deze certificaten worden uitvoerig beschreven omdat wij naar deze certificaten de training afstemmen met de praktijk in het achterhoofd. 

1. Africhting Certificaat.

Aangelijnd naar de keurmeester lopen. 
Daar aangekomen de hond op commando(stem) laten zitten. Lijn afdoen. Uitsturen om te zoeken in halfhoge dekking. 
De spaniël moet hierbij onder het geweer blijven, d.w.z. dat hij beslist niet verder dan 30 meter bij de voorjager vandaan mag gaan.  
Op een teken van de keurmeester moet de voorjager zijn hond op fluitsignaal laten zitten. Daarna weer verder laten zoeken. 
Op een teken van de keurmeester de spaniël laten komen (fluitsignaal). 
Het apporteren van  een door een helper opgegooide dummy, waarbij een schot uit een alarmpistool (vaak geweer)  zal worden afgegeven De 
dummy zal dusdanig geworpen  worden dat hij in lage dekking valt. De afstand zal ongeveer 30 meter zijn.  
Het apporteren van een dummy uit diep water. 

8. Beoordeling.

Op het onderdeel volgen aan de lijn, zal niet streng worden gekeurd. Zolang de spaniël niet hangt en rukt aan de lijn is het voldoende. 
Zitten is een belangrijk punt in de africhting van een spaniël. In de praktijk kan hij alleen worden afgeremd door hem te laten zitten.  
Aan de lijn moet het zitten met één bevel gebeuren. Het afstoppen op afstand, zitten op fluitsignaal, moet de hond redelijk beheersen. 
Het komen mag niet al te veel moeite kosten. 
Het zoeken moet met veel vuur en overtuiging gebeuren. Ook zal men letten op de manier waarop de spaniël de dekking in wil.  
Wel moet een spaniël van jongs af leren niet verder te gaan dan 30 meter.  
Een spaniël moet een betrouwbare apporteur zijn, afwerking is niet belangrijk.  
Het is voldoende dat de hond de dummy bij de baas brengt.  
Inspringen mag niet, aangelijnd voor jagen wel. 
Bij het waterwerk moet de hond vlot te water gaan en de dummy binnen brengen.  
Ook hier geld inspringen mag niet, aangelijnd voor jagen wel. 

Bij een positieve beoordeling op alle punten wordt door de Spaniël Unie een Africhting certificaat verleend. 

De Spaniël Rasverenigingen houden gezamenlijk wedstrijden, gedelegeerd naar de Jachtcommissie SUN. Jachtcommissie SUN organiseert 
Certificaat dagen en Veldwedstrijden 



9. Certificaat voor Jachtgeschiktheid. 

Aangelijnd naar de keurmeester lopen 
Uitsturen om te zoeken in zware dekking. 
Tijdens het zoeken zal een geweerschot worden gelost en wild worden gegooid. 
De spaniël moet steady zijn op schot en opgaand wild. Daarna mag hij het wild op commando apporteren. 
Na het apport wordt de spaniël opnieuw uitgestuurd en op een teken van de keurmeester moet de voorjager hem op fluitsignaal laten zitten en 
op bevel weer verder laten zoeken. 
Op een teken van de keurmeester moet de spaniël op signaal komen. Vervolgens moet de spaniël een verloren apport uitvoeren. Op een 
afstand van circa 30 meter wordt met tegenwind een stuk wild weggelegd. De dekking zal dusdanig dienen te zijn, dat de hond  en voorjager 
elkaar niet kunnen zien. Er wordt een zelfstandige werkwijze verlangd. 
Bij het waterwerk zal met een geweerschot een stuk wild ver in het water worden gegooid. De manier bij het afgeven speelt nu wel een rol. 
Beoordeling  Elk der gevraagde eisen dient nu correct, zonder te veel commando’s en/of signalen te worden uitgevoerd. Bij een positieve 
beoordeling op alle punten wordt door de Spaniël Unie een Certificaat voor Jachtgeschiktheid verleend 
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Training acties 

Nr Trainingsactie Toelichting Hints en tips en bijzondere situaties 
1. Aandacht 

oefening 

Tijdens volgen 

Bij zit oefening 

Door gooien van dummy 

Trek de aandacht door gebruik van veel ‘lieve’ 

woordjes, geluidjes bijv. ‘braaf’.  

Herhaal beslist niet het commando ‘volg’ 

2. Volgen Rustig naast lopen 

Pas versnellen 

Linker + rechter bocht 

(Bij een jonge hond in het 

begin wat sneller lopen, 

om de aandacht vast te 

houden. 

Correctie met de riem 

Maximaal 1 commando 

Aanmoedigen door praten; dit vervolgens 

afbouwen 

Volgen met de kop van de hond naast de knie 

Sneller gaan lopen zorgt ervoor dat de hond 

minder snel wordt afgeleid. 

3. Zitten Tijdens volgen 

Zitten en blijven 

- eerst met riem om

- vervolgens riem los

Afstand ± 3- meter

Verander de duur van het zitten regelmatig 

Even laten zitten, dan uitbouwen 

Gebruik een tennisballetje om de aandacht vast te 

houden 

Ga door de knieën en duw de achterkant omlaag; 

trek met de riem de kop op. 

Houd de hand opgeheven als extra signaal. 

Houd oogcontact met de hond door eerst achteruit 

te lopen. 

4 Vooruit en 

terug 

Stuur de hond minimaal 

30 meter vooruit en roep 

de hond weer terug. 

Train op een pad of smalle strook, in het begin 

met een dummy (die soms, steeds vaker,  
weggehaald wordt). 

5 Apport / 

markeer-apport 

Het apporteren van wild 

op een afstand van +/- 30 

meter; steady op werpen 

van wild. 

Train niet teveel achter elkaar; +/- 2 keer 

Let op bij het wisselen van de tanden 

Begin met 5 meter met een dummy; is dat goed 

dan met  wild 

Laat ze maar te vroeg gaan; het moet vooral leuk 

zijn; kijk eens ‘langs’ een foutje heen; bijv. in het 

begin: als het maar binnen komt. 

Roep naam; gebruik fluit / stem; 

Hou de snelheid erin; vlot heen en terug 

Dummy in het begin niet uit de bek halen, eerst 

belonen, dan laat de jonge hond vanzelf los. 2e 

keer belonen als de hond aan de voet zit. 

6 Water apport Het uit het water 

apporteren en netjes 

voorbrengen van 

waterwild 

Sta het inspringen in het begin maar toe; dan is 

het leuk. 

Begin bij het aanpakken direct aan de rand van 

het water. 

Pak het wild vast; breng kop omhoog en duw 

achterdeel omlaag: hond zit bijna als vanzelf. 

Later verbeteren door vasthouden te verlengen; 

en  

afstand te vergroten. 

7 Verloren apport Zoeken van wild dat op 

een onbekende plaats in 

de dekking ligt op een 

afstand van +/- 30 meter. 

Commando: eerst vooruit; dan apport. 

Begin met 5 meter; gooi dummy zichtbaar weg; 

haal dan de aandacht weg; kom terug op de 

plaats en zet dan de hond weer in. 

8 Jagen Jagen in lichte dekking 

Jagen in dichte dekking 

Het breed gaan van de hond (revieren) oefenen op 

een open plek of weiland;  

Kan heel goed gecombineerd worden met een 

verloren apport. 
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