Opdracht:
schapendrijven

Demo & uitleg schapendrijven op vockestaert
Wat is schapendrijven?
Je hebt schapendrijven en schapenhoeden. Bij het drijven wordt de kudde verplaatst. Bij het
schapenhoeden zorgt de hond dat de kudde bij elkaar blijft. Dit gebeurt als een weidegebied in blokken
begraasd en bemest moet worden.

Waarom schapendrijven?
Schapendrijven is een van de oudste beroepen, het wordt al ongeveer 8000 jaar gedaan.
Om grote kuddes te onderhouden, moesten de schapenkuddes verplaatsbaar zijn van veld naar veld.
Ook moesten ze ervoor zorgen dat de kudde werd beschermd tegen wolven en andere roofdieren. Met
een hond konden de herders vroeger makkelijk de schapen naar veemarkten brengen. De herders
konden niet meer zonder hun honden om grootte groepen bij elkaar te houden.
in een bepaald gebied in Groot-Brittannië zijn ze honden gaan fokken voor het schapendrijven.
Nu wordt het schapendrijven vooral gedaan om de schapen bij elkaar te houden zodat ze moeilijk te
maaien stukken kunnen begrazen. Een hond blijkt niet alleen milieu besparend maar ook nog
geldbesparend te zijn.

Wat voor hondenrassen & waarom:
Voor het schapendrijven en schapenhoeden worden meestal border collie’s , sheltie’s en australian
shepherds het meest gebruikt. Maar ook anderen rassen kunnen goed gebruikt worden. De belangrijkste
voorwaarde is dat de hond interesse heeft in het schapendrijven. Meestal vallen deze rassen onder de
herdershonden & veedrijvers. Het zit in hun aard om schapen te drijven en ze vinden het dan ook vaak
erg leuk om te doen.

Sommige rassen zijn beter in het drijven en anderen rassen zijn beter in het schapen hoeden. Ook zitten
er per ras verschillen qua bouw en karakter. Het ligt er dus maar net aan met wat voor soort hond de
herder wil samenwerken.
Commando’s:
Dit zijn de 6 meest gebruikte commando’s. Sommige boeren geven voorkeur aan eigen commando’s of
fluitsignalen.
Come By:

De hond wordt linksom om de kudde gestuurd.

Away:

De hond wordt rechtsom om de kudde gestuurd.

Lie down:

De noodrem van de hond, ook wel bekend als “af”.

Walk on:

Een aanmoediging om de hond recht op de schapen af te laten lopen.

Steady:

“Rustig”; een commando voor als de hond te snel gaat of te druk is.

That’ll do:

Een commando om duidelijk te maken dat het werk klaar is. De hond kan terug naar zijn
baas.

De training van de hond:
Met de eerste trainingen kun je beginnen als de hond ongeveer een jaar oud is. De hond moet geestelijk
en lichamelijk in staat zijn om de intensieve training aan te kunnen. Voor die tijd kun je bij een ervaren
trainer de hond ‘proberen’ bij de schapen te laten om te kijken of hij het drijf gedrag in zich heeft. Er zijn
honden die op de leeftijd van drie maanden al interesse hebben, bij anderen gaat het knopje pas om als
ze acht of negen maanden oud zijn.
Als je traint met je hond, moet de hond in ieder geval goed luisteren. In het begin zie je de hond vaak als
een ongeleid projectiel op de schapen afstormen maar na een aantal lessen leert de hond beter te
reageren op de baas. De hond leert wat een bepaald commando betekent en leert deze rustig uit te
voeren om zo de kudde bij elkaar te kunnen drijven.
Bij het schapendrijven maakt een hond die te rustig is tegen over het vee geen indruk, maar als een hond
te druk is kan het vee bang worden. De hond moet dus op een goede manier indruk maken op de
schapen. Door uit te vallen zonder echt te bijten, door luid blaffen, of door het vee dreigend aan te
staren. Al deze eigenschappen zijn afgeleid van het natuurlijk jachtgedrag van de hond.

