Intelligent!
Tekst: Elian Hattinga van ‘t Sant
In 1994 verscheen er een al lang achterhaald boek over de intelligentie van hondenrassen. Sinds
die tijd staat de Border Collie bekend als het meest intelligente ras. Waarom de Flatcoat op de 18e
plaats werd gezet, achter de Golden en de Labrador, heeft me altijd verbaasd. Misschien heeft het
met een van de gehanteerde criteria, gezeglijkheid, te maken gehad, want de Flatcoat is bepaald
niet slaafs. Want dat Flatcoats bijzonder intelligent zijn, staat voor mij wel vast. Ze hebben alles zó
door en ze leren in één of twee keer wat de bedoeling is; om er vervolgens een eigen draai aan te
geven, die voor een trainer of eigenaar vaak wat minder gewenst is, maar daarom niet minder
intelligent. Ik kan daar echt enorm van genieten!
Ik zie het steeds weer op de Fokdagtest en bij de Retrievertest, als een hond het te apporteren
konijnenvel niet wil terugbrengen en al springend en dansend te tester probeert te verleiden tot
een pak-me–dan-als-je-kan-renspelletje. Met een ander leuk voorwerp aan een touw probeert de
tester dan op haar beurt de hond over te halen om deze verleiding te pakken en het vel daarbij los
te laten of te laten vallen. De eerste keer tuint de hond hier bijna altijd in en kan de tester het vel
pakken. Maar bij de tweede keer denken de meesten al gelijk: ‘Ja doei. Dan pak je hem weer af,’
en kijken ze lachend toe hoe de tester zich uitslooft. Of, als ze zich toch weer laten verleiden,
zorgen ze er nauwgezet voor dat ze het vel daarbij ofwel helemaal niet loslaten, of het zo
razendsnel weer terugpakken, dat de tester alsnog het nakijken heeft. Er is dan wat meer
hogeschoolwerk van de tester voor nodig om het vel weer terug te krijgen.
Nu is dit nog een vrij eenvoudige vorm van intelligentie, maar onze eerste Flatcoat Tasa bedacht
tactieken van een hogere soort om haar lievelingsspel – balletjes halen – tot in het oneindige te
kunnen doen. Tactieken waar ik aanvankelijk met open ogen in tuinde en waarvan het een tijdje
duurde eer ik ze doorzag.
Ik had Tasa geleerd om razendsnel hier te komen als ik floot door haar te belonen met een bal. Dat
werkte feilloos en ik kon daardoor op onze gebruikelijke wandelroute probleemloos met haar langs
weilanden lopen waar ook schapen stonden. Op een zekere dag werd haar aandacht echter
getrokken door een paar leuk spelende en rond rennende lammeren. Ze sprong over de sloot en
rende er op af. Ik floot gelijk en ze keerde onmiddellijk om en kwam in vliegende vaart terug. Zo
mooi, dat ik dat natuurlijk beloonde met een bal. De dag daarna sprong Tasa ineens weer over de
sloot en begon naar de schapen te rennen. Ik concludeerde dat blijkbaar één schaap naar meer
smaakte en floot gelijk. Met hetzelfde resultaat. De dagen daarna begon Tasa standaard over de
sloot te springen. Aangezien ik niet zo’n zin had om voortaan met een aangelijnde hond te moeten
lopen en mijn fluitje onmiddellijk resultaat had, volgde meer van hetzelfde. Totdat er iets bij mij
begon te dagen. Het begon er verdacht veel op te lijken dat Tasa de schapen gebruikte om ervoor
te zorgen dat ik een bal gooide. Ze vond ergens achter aan jakkeren normaal gesproken helemaal
niet zo interessant. Omdat de schapen behoorlijk ver weg stonden, besloot ik eens niet te fluiten.
Halverwege mij en de schapen ging de vaart er ineens uit. Ze stopte en keek om. Ik staarde naar
de blauwe lucht, draaide haar de rug toe en liep rustig verder. Binnen de kortste keren voegde ze
zich weer bij me. In de dagen daarna probeerde ze het nog een paar keer. Maar toen dat niet meer
werkte, hield ze er mee op en kon ik weer gewoon rustig met haar wandelen.
Tasa was niet de enige van mijn honden die zoiets bedacht. Haar opvolgsters kwamen met allerlei
eigen varianten. Zoals keihard het paardenpad afrennen, zogenaamd op zoek naar paardenvijgen.
Met een intelligente Flatcoat wordt het leven nooit saai! Maar ik ben wel blij dat ik net iets slimmer
ben. En ja, ik leer nog steeds razendsnel hier-komen aan met een bal. Maar verder gebruik ik die
met beleid. Wat niet wegneemt dat ik er toch nog wel eens intrap. Maar dat is maar voor heel
eventjes.
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