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schaapshond

Met de hulp van slechts één hond komen deze schapen waar ze zijn moeten. Een Border Collie bespaart tijd en is eﬃciënt.

Werken met Border Collie:

Africhting is cruciaal
Steeds meer schapenhouders werken met een Border Collie. Voor hen is de
hond levend gereedschap. Border Collies werken graag en leren snel. Africhting
is daarbij wel essentieel.

WAAROM EEN BORDER COLLIE?

De voordelen van een werkende Border
Collie zijn efficiëntie en tijdbesparing.
Schapen zijn te verplaatsen, te selecteren
of op de trailer te zetten met maar één

hond. Border Collies zijn echte workaholics en intelligent, en ze leren snel. Als
een schapenhouder eenmaal het gemak
van een werkende Border Collie ervaart,
wil hij vaak niet meer zonder.

De informatie uit de tekst is afkomstig van Ron Rogaar en Caroline Visser uit Bovensmilde (Dr.).
Op hun bedrijf Personal Sheepdogtraining & coaching geven ze individuele schapendrijflessen
aan recreanten en schapenhouders. Daarnaast fokken ze Border Collies uit werklijnen en doen
ze aan natuurbeheer op ‘Het Witterveld’ in Assen, waar zo’n 500 ooien 550 hectare begrazen.
Telefoon: (0592) 23 12 94 / 06 – 57 32 79 66, website: www.bordercolliepagina.nl
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PUP OF OUDERE HOND

Voor de aanschaf moet over leeftijd goed
nagedacht worden. Zowel een pup als oudere hond heeft voor- en nadelen. Een
pup kost tijd; het duurt zeker een jaar tot
anderhalf voordat hij bruikbaar is op het
bedrijf. Voordeel is dat een pup te kneden
is in zijn gedrag. Als er zich een probleem
voordoet, is dat te wijten aan eigen opvoeding. Bij een oudere hond is de achtergrond onbekend en kan zijn karakter
tegenvallen. Voordeel is wel dat oudere
honden meteen laten zien dat ze willen
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De twaalfuurspositie: handler aan de ene kant, de hond
aan de andere kant en de schapen ertussen.

Als de honden niet werken, kunnen ze het beste in een kennel. Dan houdt de
hond zijn werkprikkel.

Jonge pups aankopen heeft als voordeel dat u ze kunt opvoeden zoals u wilt. Nadeel is dat u pas na een klein jaar
weet of ze goede werkhonden worden.

KOOP

worden overreden of dat ze kattenkwaad
gaan uithalen. Wanneer er geen toezicht
is op de hond, sluit hem dan op voor zijn
eigen veiligheid.

Als schapenhouder moet je wel willen investeren in de hond om tot een goed resultaat te komen. Koop een pup of hond van
een erkende Border Colliefokker. Deze
fokkers weten uit welke werk- en bloedlijnen ze fokken. Een stamboom geeft inzicht in (werkende) ouders en grootouders
en in eventuele gezondheidsproblemen.
Een pup kost rond de 800 euro. Een goed
getrainde Border Collie kost 1500 tot 3500
euro. Als kosten als aanschaf van de pup,
voeding, dierenartskosten, opvoeding en
training bij elkaar opgeteld worden, is dit
bedrag niet onlogisch.

Les nemen bij een professioneel trainingscentrum is geen overbodige luxe.
De trainer heeft vaak schapen die honden
gewend zijn. Ook heeft hij of zij veel informatie en tips. Kijk eerst samen met de
trainer of de Border Collie eraan toe is om
getraind te worden. Sommige honden
zijn er met acht maanden klaar voor, andere met anderhalf jaar. Vraag om huiswerk en regel een paar (heide)schapen
die gewend zijn aan een hond. Train de
hond tien tot vijftien minuten per dag.

werken. De schapenhouder kan direct
ermee aan de slag.

PROFESSIONELE BEGELEIDING

GEHOORZAAMHEID

AAN DE LIJN

Het is belangrijk het eerste jaar van de
pup te besteden aan gehoorzaamheid, socialisatie en zindelijkheidstraining. De
pup leert het snelst wanneer hij in huis
opgroeit. Leer hem komen en zitten op
commando. Gehoorzaamheid is een vereiste voor een goede werker. Zorg dat er
een goede band ontstaat en laat hem niet
zonder toezicht loslopen op het erf. Het
gebeurt maar al te vaak dat Border Collies

Een hond in training kan langzamerhand
al gaan assisteren. Doe hem aan een
lange lijn als er schapen uit het land gehaald moeten worden. Hierdoor leert hij
de omgeving kennen en je voorkomt ongehoorzaam gedrag. Door de lessen van
een trainer leer je hoe je een Border Collie moet aantrainen. Er zijn meer mogelijkheden met een Border Collie dan
alleen het ophalen van schapen.

NIET TE VROEG

Als een jonge Border Collie (een klein
jaar oud) te snel bij de schapen gaat, kan
dat averechts werken. Zeker bij schapen
als Texelaars. De hond kan ze fysiek en
mentaal nog niet aan. Hij kan een ﬂinke
kopstoot krijgen, angstig worden en
nooit meer willen werken.
Pas ook op met schrikdraad. Als een pup
of jonge hond hiervan een schok krijgt,
kan hij een verband leggen met de
schapen. Laat een hond ook niet achter
de afrastering van de schapen heen en
weer rennen en blaffen. Hij leert dan
gedrag aan dat later moeilijk te corrigeren is.
OP TIJD EEN NIEUWE

Ook een Border Collie kan kreupel
raken, ziek worden of doodgaan. Wacht
daarom niet langer dan een jaar of vier
met het kopen en trainen van een
nieuwe hond. Laat hem niet het gedrag
kopiëren van de oudere hond, want
daardoor leert hij alleen maar te doen
wat de oudere ook doet. Hij kan dan niet
zelfstandig werken. Het is handig om bij
de tweede hond andere commando’s te
gebruiken, zodat ze gezamenlijk gebruikt kunnen worden. <<
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