Observatieverslag Dobermanns Ruben en Axel
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Opdrachtgever: Mevrouw Daniëlle Termijn, te Kwadendamme
Naam cliënt: D. Termijn

Naam coach: Jan van Trijp

Inleiding
Daniëlle ervaart terugkerende problemen met haar 2,5 jaar oude Dobermann reu Ruben en haar 1,5
jaar oude Dobermann reu Axel.
Bij haar zoektocht naar ondersteuning/begeleiding hebben, zoals zij aangeeft, vele trainers,
methodes en visies de revue gepasseerd. Dit alles echter zonder merkbaar positief resultaat. Ook de
fokker(s) bieden haar in haar optiek weinig tot geen adequate ondersteuning.
Achtergrondgegevens
Buiten dat er kennelijk sprake is van bijtincidenten en dat beide reuen onlangs hebben gevochten is
er bij de observator/beoordelaar geen verdere achtergrondinformatie bekend.
Observatiedoel
Het doel is om in eerste instantie het (probleem)gedrag van de honden te observeren en analyseren.
Vervolgens kunnen op basis hiervan afwegingen gemaakt worden over eventuele vervolgstappen.
De observatie heeft geenszins de pretentie een gedragstest te zijn en/of de problemen volledig in
kaart te brengen.
Werkwijze
De honden zijn individueel zowel aangelijnd als los opgeobserveerd in de huiselijke situatie (hal/
woonkamer/ keuken) en buiten op een afgerasterde speel-/oefenweide.
Waargenomen gedrag
In eerste instantie zitten beide honden samen maar wel gescheiden in een afgesloten ruimte. Beide
honden vertonen heftig waakgedrag waarbij ze elkaar in dit gedrag versterken.
Ruben
Ruben is de eerste waarmee ik kennismaak. Hij reageert wantrouwig, borstelt en stoot mij een paar
keer aan waarbij hij zich telkens snel terug trekt. Na een 1 à 2 minuten neemt zijn argwaan af en
verdwijnt de borstel. Ruben krijgt een tuig om en gaat aangelijnd mee naar de speel-/oefenweide.
Ruben wordt afgelijnd en wordt met behulp van een kunststof speeltje aangezet tot spelen. In
aanvang brengt hij dit terug naar Daniëlle waarbij de buitenstaander (ik) enigszins wordt gemeden.
Na verloop van tijd lukt het mij om ook met Ruben te spelen en laat hij zich ook betasten en aaien.
Hierbij vertoont hij geen enkele argwaan en onzeker/wantrouwend gedrag.
Wat opvalt is dat Ruben, wanneer zijn “speeltje” wordt weggegooid, moeite heeft om dit direct te
vinden hij gebruikt hierbij vooral zijn neus. Naar aanleiding hiervan vertelt Daniëlle dat Ruben
moeite heeft met het op afstand herkennen van personen. Zo rent hij bijvoorbeeld waaks blaffend af
op de partner van Daniëlle en herkent hij deze pas wanneer hij tot dichtbij is genaderd. Daniëlle
geeft verder aan dat Ruben buiten op straat of in de polder zich erg argwanend gedraagt tegenover
personen maar ook objecten.
Na afloop in de huiselijke omgeving gedraagt Ruben zich rustig en sociaal.

Axel
Axel reageert wantrouwig, blaft, borstelt, springt happend op en stoot mij een paar keer. Dit gedrag
neemt naar verloop van tijd wel iets af maar verdwijnt niet helemaal. Ook Axel krijgt een tuig aan en
wordt meegenomen naar de speel-/oefenweide. Hij wordt afgelijnd en wordt met behulp van een
kunststof speeltje aangezet tot spelen. In aanvang speelt hij met Daniëlle waarbij de buitenstaander
(ik) wordt geaccepteerd. Na verloop van tijd lukt het mij om ook met Axel te spelen en laat hij zich
ook betasten en aaien. Hierbij vertoont hij geen enkele argwaan en onzeker/wantrouwend gedrag.
Wat opvalt is dat Axel in zijn spel fanatieker reageert, harder bijten en trekken, dan Ruben. Daniëlle
geeft aan dat Axel snel bewegende dingen (vogels, mensen, balderen) altijd probeert te grijpen.
Als tijdens het verblijf op de speel-/oefenweide op een gegeven moment een tractor passeert
reageert Axel waaks en rent blaffend naar omheining. Als de tractor uit het zicht is draait hij zich om
en komt blaffend op mij af. Hij springt een paar keer al luchthappend naar mij op.
Nadat we de speel-/oefenweide hebben verlaten is Axel meteen wantrouwend naar mij. Hij springt
al happend, waarbij diverse keren van achter en waarbij ik zijn tanden voel, naar mij op.
Conclusie
Naar aanleiding van deze kennismaking met beide honden ben ik van mening dat:
 Ruben weliswaar en gedragsprobleem heeft maar dat dit binnen de vertrouwde omgeving zoals
eigen terrein, eigen huis en bekende/vertrouwde personen geen onoverkomelijke problemen op
hoeft te leveren. Bij het probleem buiten deze vertrouwde omgeving kan mogelijk een beperkt
gezichtvermogen een rol spelen.
Mijn advies ten aanzien van Ruben is:
- om het gebied en het aantal personen waarmee hij zich vertrouwd voelt langzaan maar zeker
uit te breiden
- Ruben buiten deze vertrouwde omgeving aangelijnd te houden
- Ruben te scheiden van Axel daar beide honden elkaars (agressief waaks)gedrag versterken
 Axel, gezien het feit dat hij zeer snel en ook behoorlijk heftig wantrouwend naar vreemden
reageert, een potentieel gevaarlijke hond is. Ook zijn leeftijd (1,5 jaar) en het feit dat Axel vanuit
een “opgewonden” toestand slechts langzaam herstelt draagt hiertoe bij. Axel hoeft niet
gevaarlijk te zijn maar moet mijns inziens “gecontroleerd” worden waardoor gevaarlijke situaties
kunnen worden vermeden. Axel is naar mening niet geschikt als “huishond”.
Mijn advies ten aanzien van Axel is:
- gezien de energie die de hond heeft en de mate waarin dit onder controle moet worden
gehouden maar ook een uitlaatklep moet hebben, om met de hond te gaan “werken“
- met Axel uiterst voorzichtig te zijn in de omgang met vreemden en buiten een gecontroleerde
omgeving (afgerasterd terrein) altijd aangelijnd te houden
- Axel gescheiden te houden van Ruben

