Veelzijdig naar de top
Vroeger kocht ik elk boek over jachthonden, training en gedrag dat uitkwam..
Maar sinds lang is het bevuilen van papier met een inhoudsloze of vaak
onzinnige woordenbrei in de mode geraakt. Dus ben ik uitermate selectief
geworden.
Maar de wereld verandert en de inzichten ook dus blijf ik hopen op verstandige beschrijvingen om mijn mening en kennis aan te scherpen; anderzijds
neemt het leven met natuur, dieren en jacht af en daarmee dat inzicht. Die
kennis vervreemdt en inzicht in leerprocessen bij mens en dier is snel in
ontwikkeling.
Sinds jaren is er nu dan eindelijk weer eens een boek over jachthonden om
van te smullen!!
Als jachthondenman is Johan Kraay boven alles jager en zijn liefde voor het
wild en de natuur is daarom een hoofd-ingrediënt in zijn boek. Heerlijk is dat.
Daar komt bij dat hij alleen goed jagende honden zoekt, die ordelijk en functioneel kunnen jagen. Gelukkig legt hij die lat hoog, maar wel haalbaar en
functioneel. Het werk van de Continentale Staande Hond wordt in de gehele
breedte belicht, van bejagen via apporteren tot zweetwerk en dat geleidelijk
over de gehele duur en fases van de opleiding. Zijn filosofieën over al het hoe
en waarom kan hij met een schat aan ervaring beter uitleggen dan wie ook.
Johan en ik kennen elkaar al sinds mensenheugenis en weinig doen we voor
elkaar onder aan eigenwijsheid. Over jachthonden zijn we het echter altijd
eens. Beide willen wij een functionele en gehoorzame hond zien die zich
onder goede coaching tot een uitmuntende wildvinder kan ontwikkelen. Een
éénzijdige focus op wedstrijden zit dat vaak in de weg.
Maar zijn wij het dan op alle fronten eens?

Nou, dan kan ik u uit de droom helpen. Op veel details hebben wij genuanceerd andere inzichten. Deels omdat zijn ervaringen bij de Staande Honden
groter zijn en de mijne vooral uit de Retriever wereld stammen. Toch hebben
we beiden genoeg over onze grenzen gekeken om begrip te hebben voor
elkaars inzichten. Iedereen weet dat elke hond individueel ook weer anders
is, wat nog niet betekent dat er veel mensen goed mee om kunnen gaan.
Dat vergt veel ervaring en veel fouten maken en veel grondig nadenken en
analyseren.
Veel belangrijker dan eventuele verschillen zijn dus de basis van alles, het
jagen of bejagen. Dat beschrijft Johan in vele details en zeer genuanceerd
en deskundig. Juist die 70% van dit boek vind ik daarom ook voor Retriever
mensen geweldig wetenswaardig.

Het beschrijven van tal van jachtpraktische details in de opbouw van de
opleiding maken dit boek zeer, zeer waardevol voor elke bezitter van een
jachthond! Ja, elke bezitter.
Is het de fascinerende wijze van beschrijven? Is het de passie voor het wild
en de jacht in zijn mooiste vorm? Zijn het de filosofische wijsheden? Zeg het
maar. Het is gewoon HEEL MOOI !!!
De rustige en gevarieerde vormgeving van Lotte van Dijk maakt de consumpie dubbel plezierig. Mocht de prijs misschien wat hoog lijken, het is een
schijntje voor het genot dat het oplevert.
Een van de beste boeken die de geschiedenis van de jachthonden heeft
doorstaan is voor mij “Dog Breaking” van Lt.-Gen. W.N. Hutchinson uit 1869
(4th ed.). Een prachtig voorbeeld hoe een boek van inzicht en wijsheid 150
jaar later nog boeiend is. Ja, natuurlijk is het ongelofelijk gedateerd, maar de
inzichten zijn nog even wijs. Ik ben zo vrij om dit boek van Johan hiermee te
vergelijken.
Zijn liefde voor de ware jachthond en kennis van de jacht zal nog heel ver in
de toekomst van onschatbare waarde blijken. Samen met zijn fraaie filosofische beschouwingen weet hij je als geen ander tot nadenken te zetten.
“Veelzijdig naar de top” is een van de zeer schaarse top boeken over jachthonden en zal dat nog wel heel lang blijven.
Ik kan eigenlijk nog maar een ding zeggen:
“dank je wel, Johan, dat je de jachthondenwereld in jouw kennis laat delen en
van al die prachtige gedetailleerde beschrijvingen laat meegenieten!”
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