Horst Klank schreef dit artikel voor het Zwitserse info blad "Samojeden News". Hij is een
van de topmushers met Samojeden in Europa.

Van pup tot sledehond
Steeds weer wordt mij gevraagd, wanneer men zijn jonge hond in het team mee kan
laten lopen en serieus met hem kan gaan trainen voor de kar of voor de slee. Misschien
kan ik met dit artikel sommigen helpen, op de juiste wijze, hun honden het
sledehondenwerk bij te brengen zonder te veel of te weinig van de honden te eisen.
Training tot en met de vierde maand:
Wanneer de pup bij de fokker opgehaald wordt, is hij in de regel acht tot twaalf weken
oud. In deze periode begin ik de jonge hond al aan zijn halsband en aan zijn harnas te
wennen. Eerst laat ik hem ongeveer vijf minuten per dag met zijn halsband om in de
speelwei rondlopen. Al snel zal hij aan zijn halsband gewend zijn en kan ik hem tevens
zijn harnas aantrekken. Ook hier moet hij eerst goed aan wennen.
Nu ga ik met de pup in zijn volledige uitrusting (halsband en harnas), ongeveer vijf
minuten per dag wandelen buiten zijn normale rondje. Aan zijn harnas heb ik een
kettinkje vastgemaakt (beslist geen zware, het gaat meer om het geluid dat gemaakt
wordt en een kettinkje kan niet zo makkelijk tussen zijn poten komen). De hele training
is nog een spel. Er wordt niets gedwongen. Naast de vele positieve ervaringen die de
hond nu ondervindt, kunnen er ook veel negatieve ervaringen op zijn weg komen. De
jonge hond leert nu al vroeg, vooruit te lopen en aan allerlei geluiden te wennen. Ook als
hij steeds weer zijn concentratie verliest, aan bloemen snuffelt, rondspringt enz., geeft
dat helemaal niets. Hij moet op zijn gemak de omgeving kunnen verkennen. Eerst later
leert hij serieus te trainen.
De volgende stap is al een deel van de leidhondentraining. Men kan in deze periode de
hond al spelenderwijs de commando's links en rechts bijbrengen. Wat hij nu leert, raakt
hij in zijn latere leven niet meer kwijt. In onze weide heb ik een kruis gemaaid in het
(kniehoge) gras, ik loop dan met de pup naar het kruispunt en geef het commando voor
rechts. Gaat hij niet uit zichzelf de bocht om, dan leid ik hem vriendelijk en op een
rustige manier die kant op. Na iedere verandering van richting wordt de pup geprezen.
Dit herhaal ik iedere dag ongeveer vijf minuten. De ervaring leert dat het voor de hond
eenvoudiger is, eerst één richting (bv. rechts) te moeten leren, dan tegelijkertijd links en
rechts. In de volgende maanden herhaal ik deze commando's steeds weer. Er wordt een
basis gelegd voor het latere, geestelijk zowel lichamelijke, zware werk voor de slee.
Training tot en met de achtste maand:
Vanaf de vijfde tot de achtste maand begin ik iets meer van de hond te eisen en hem op
te leiden voor het werk in het team. De hond is nu in staat zich iets langer te
concentreren en ik verleng de trainingen tot tien minuten per dag. Er wordt nog niet
zwaar getraind, omdat het lichaam zich in een belangrijke groeiperiode bevindt en een te
zware training meer kwaad dan goed doet. De commando's voor links en rechts worden
steeds weer opgefrist. Er wordt gewerkt zonder enige dwang uit te oefenen en steeds
spelenderwijs. Het is ook belangrijk voordeel te trekken uit het feit dat de jonge hond het
plezierig vindt om in galop te gaan en dit te stimuleren, terwijl men achter hem aan
loopt. Het zou ideaal zijn als de hond, voor de eerste training in het team, al 1 tot 1,5
kilometer vóór de musher uit (en niet ernaast of erachter) zou kunnen lopen.
Training in het team.
Op de leeftijd van acht maanden begin ik de honden te laten wennen in het team. Andere

sledehondenrassen zijn in ontwikkeling verder dan de Samojeed en kunnen al eerder
ingezet worden in een team.
Ik heb Siberian Husky's gezien die al op een leeftijd van zes maanden, op een korte
afstand, een goede prestatie leverden. Maar Samojeden kan men beter langzaamaan en
met veel geduld, aan het team laten wennen. In het begin is het voldoende om tweemaal
in de week met een team van 4 tot 6 honden te werken, over een afstand van 1,5 tot 3
kilometer.
In de regel laat ik de jonge hond naast een ervaren en goede werker lopen, zodat hij van
deze hond veel kan leren en de kunst af kan kijken. Ook tijdens deze training geldt de
regel dat er niet te veel van de jonge hond gevergd mag worden, zowel geestelijk als
lichamelijk. Want de training in het team is door de discipline en het feit dat de jonge
hond zich moet aanpassen aan het team, vooral mentaal, een zware belasting.
Er wordt niet op snelheid getraind, nooit!!!
De centrale treklijn moet altijd strak staan, zodat het harnas goed om de jonge hond
heen sluit en hij daardoor een gevoel van veiligheid krijgt en hij zich niet onzeker gaat
voelen. Deze korte afstand wordt in principe in een langzame galop afgelegd. Deze galop
is een wijze van voortbewegen die de honden, zonder enig probleem, een lange tijd vol
kunnen houden (ook een Samojeed). Als de honden gaan draven, pauzeer ik even, en
dan gaat het weer verder in een langzame galop. Zo leert de pup al vroeg alleen maar te
galopperen en te werken. Na enige trainingen worden de periodes waarin de hond in
galop gaat, automatisch langer.
Tijdens de training moet er zo min mogelijk gesproken, aangespoord en gecorrigeerd
worden. Dat zijn allemaal dingen die voor de hond verwarrend zijn. Ook bij een
verknoping van de jonge hond stop ik pas, wanneer ik zie dat hij er alleen niet uitkomt.
De hond moet nu leren zichzelf uit kleine verknopingen te redden. Na de training wordt
hij uitvoerig beloond en geprezen. Deze trainingen doe ik bij voorkeur in het voorjaar, bij
het aftrainen van het team. De jonge hond is dan in de herfst oud genoeg (een jaar of
ouder) en klaar om aan zijn eerste serieuze seizoen te beginnen.
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