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VOORWOORD
BOERBOEL INTERNATIONAL is opgericht op 1 April 2008 en is inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardige zeer snel groeiende boerboel organisatie met een eigen stamboek, kompleet nieuw
opgezette stambomen, fokstandaard en eigen “Keurmeesters” en afdelingen met eigen websites in
Zuid Afrika, U.S.A., Australië en Europa. Klik HIER voor alle BI vertegenwoordigers !
Op dit moment (2013) is Vincent Marvell voorzitter van Boerboel International.
Boerboel International is van mening dat er naar meer punten gekeken dient te worden dan alleen
uiterlijk. Vandaar dat BI er voor heeft gekozen om de boerboel op 3 punten te beoordelen.
1. Uiterlijk, zoals bij de andere organisaties.
2. Karakter. (Alleen bij Boerboel International)
3. Gezondheid. (Alleen bij Boerboel International)
Wat heeft iemand aan een mooie hond die op karakter of gezondheid te wensen overlaat !!!!
Waarin onderscheidt Boerboel International zich van andere organisaties ?
•
•
•
•
•
•
•

BI heeft als eerste organisatie een karakter test ingevoerd op haar keuringen en deze heeft
laten mee tellen in de totaal score.
BI heeft als eerste organisatie de gezondheid van de hond laten mee tellen in de totaal score.
BI heeft als eerste organisatie de HD, PennHip, ED, Karakter en Hyperplasie uitslagen op de
stamboom geplaatst. Ook van de voorouders. (Indien bekend)
BI heeft als eerste organisatie een vrijwillige DNA afname (m.i.v. 2010) van elke hond die aan
een keuring van BI meedoet. Ouderschap controle via de BI database !!
Alle contributies / inschrijfgelden (Europa) blijven in Europa en komen volledig ten gunste van
ras. Zoals o.a. het inhuren van externe experts voor de karakter test, lezingen, workshops etc.
Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de geboorte certificaten die BI fokkers
aanvragen, mits pups binnen 6 maanden aangemeld. Daarna € 10,00 per certificaat.
BI heeft de laagste contributies en inschrijfgelden.

Waarom is Boerboel International aantrekkelijk voor toekomstige en nieuwe puppy eigenaren ?
•
•
•

•
•

Als men een pup koopt bij een fokker die aangesloten is bij BI dan krijgt men een gratis
lidmaatschap van 1 jaar aangeboden. Met alle voordelen !!!!
BI organiseert regelmatig workshops voor puppy en toekomstige eigenaren geheel gratis en
voor iedereen toegankelijk.
BI organiseert regelmatig opendagen voor puppy en toekomstige eigenaren van een BB pup
met de medewerking van zeer ervaren mensen op allerlei gebied zoals opvoeding, voeding,
gezondheid, karakter, beweging, massage e.d.
Regelmatig nieuwe informatie via de e-mail. De nieuwsbrief.
Een zeer snelle service voor alle vragen d.m.v. de online – SUPPORT / HELPDESK -- .
( www.boerboelinternational.eu/Support )

Op onze websites is er in verschillende talen allerhande informatie te vinden.
Zoek je kwaliteit, steun, hulp en een uitzonderlijke internationale service, mogen we je dan
verwelkomen bij Boerboel International....

BOERBOEL INTERNATIONAL waar de “ DE BOERBOEL OP DE EERSTE PLAATS STAAT “
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NUTTIGE TIPS !!!!
OM TE LEREN MOET DE HOND JE VERTROUWEN EN ZICH VEILIG BIJ JE VOELEN
Daarom zijn de uitgangspunten bij trainen / oefenen:
Goed gedrag stimuleren en belonen.
Ongewenst gedrag negeren of voorkomen.
Als er problemen zijn, zoeken naar een geweldloze oplossing zorg dat het leuk blijft en oefen niet te lang. (een
paar keer 5 minuten per dag)
Als uw puppy het gevraagde goed gedaan heeft, hetzelfde niet herhalen, maar vraag iets anders. Houdt het leuk
en spannend !
A. Aandachtoefeningen: ALS DE HOND NIET OP JE LET, KUN JE HEM NIET TRAINEN!
We beginnen met Aandachtsoefeningen de ene keer lokken we het gedrag uit, een andere keer niet.
1. Beloon de hond als hij toevallig naar je kijkt. Dus, niet roepen of verleiden met een brokje maar "vang" de
situatie als die zich voordoet: in de kamer, in de tuin of bij een wandeling. Zorg ervoor altijd een beloning bij de
hand te hebben. (bv in je broekzak, jaszak op de tafel etc.) Hoe vaker je de aandacht vangt van de hond en hem
dan altijd prijst met je stem ("Goed zo" of "Braaf') en in deze aanleerfase ook altijd beloont met een brokje of een
knuffel, hoe meer hij die aandacht zal geven.
2. Lok het gedrag uit door het gebruik van een brokje om de hond naar je gezicht te laten
3. kijken. Dit is een goede oefening om te doen net voor zijn etenstijd.
Maak zijn eten klaar en zet de bak op de aanrecht. Pak een brokje uit de bak en trek zijn aandacht door zijn naam
te noemen, houdt hem het brokje voor en breng het vervolgens naar je gezicht. Kijkt hij je aan, geef dan het
brokje. Doe dit ongeveer 3 keer kort achter elkaar en geef hem dan zijn etensbak. Doe dit iedere dag een paar
keer. Doe vooral veel spelletjes met de puppy.
B. Zit oefening
Verleid de hond met je hand in de zitpositie: Neem een brokje inje linkerhand en houd je linkerhand net boven de
hond zijn kop, ongeveer tussen zijn ogen. Beweeg je hand langzaam naar achteren; De hond zal je hand volgen
en gaan zitten.
Nb. De positie van de hand is belangrijk: Houd je de hand te hoog, dan zal hij springen; houd je de hand te laag,
dan gaat hij liggen.
Raak je puppy niet aan met je andere handt b v op zijn rug duwen). Dat is niet goed voor zijn gewrichten en het
geeft een tegengestelde reactie.
C. Oefening Komen
Vraag iemand om je puppy vast te houden, laat hem een brokje zien en besnuffelen.
Dit moet een persoon zijn die de pup kent en vertrouwt!
Loop een paar meter achteruit, blijf staan, hurk neer en roep hem bij zijn naam. De ander laat de hond nu los.
Moedig hem uitbundig aan om naar je toe te komen Ontvang hem met open armen. Voordat je hem het brokje
geeft, raak je even zijn halsband aan en dan pas belonen Met je stem: "goed zo "of "braaf' en een brokje.
Pak zijn halsband niet van boven af maar onder zijn kin. Sommige honden vinden het bedreigend als handen van
boven komen, zij duiken weg en willen niet meer komen.
Je kunt tijdens spel en tijdens aaien de halsband aanraken dan is er geen stres.
Het doet er niet toe of hij gaat zitten, blijft staan of gaat liggen. Het doel van deze oefening is. dat hij komt.
Als het een aantal keren goed gaat, voeg je bij het roepen na zijn naam het commando" hier" toe. Vergroot
langzaam de afstand voor het komen, en doe het op verschillende plaatsen, waar weinig afleiding is
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Maak van de oefening "hier komen" in de kamer een spel en doe het dan met meerdere personen. Iedereen heeft
een voertje bij de hand. Ga op de grond zitten tegenover elkaar als je met twee personen bent. Op ongeveer 2
meter uit elkaar. Ben je met meer dan 2 personen ga dan in een cirkel zitten.
Een persoon roept de hond bij zijn naam en houdt een brokje voor, nodigt hem uit te komen. Als de hond komt,
dan belonen. Dan roept een ander, als hij komt beloon je hem. Gaat dit goed, dan rechtop gaan staan. Vervolgens
verder bijvoorbeeld 3 meter, uit elkaar gaan staan.
Variaties- als het de komende weken goed gaat: roepen vanuit een andere kamer, roepen vanuit de tuin, terwijl
de hond in huis is en andersom.
Komen moet voor de hond altijd leuk zijn en hem iets lekkers oplevert, een knuffel of spelen Roep hem daarom
nooit voor vervelende dingen bv. In bad gaan; nagels knippen ... ga hem dan halen.
D. Langzaam strelen
De hond moet het goed vinden dat je aan hem zit, aan zijn oren, zijn staart, zijn poten aan zijn kop, zijn lippen
etc. Het beste kun je dat thuis oefenen als de hond lekker ontspannen is na een fijne wandeling.
Na het spelen als hij rustig ligt b.v.
Misschien kun je het combineren met een knuffelmoment iedere avond.
Doe het ook op andere tijden en op andere plaatsen.
Je begint met het langzame strelen van je handen over zijn hele lijf waarbij je naar de voetzolen en nagels kijkt,
zijn staart een beetje optilt. Je kunt de oren masseren en er in kijken. Je kriebelt met je rechterhand onder zijn
kin en aait hem over zijn neus. Alles heel ontspannen, terwijl je zachtjes tegen hem praat. Nooit de ogen helemaal
afdekken met je hand!
Je bouwt op die manier aan een band van vertrouwen met je hond door wat je met hem doet!
E. NEE- OEFENING
Ga bij de hond op de grond zitten. Leg een brokje inje linkerhandpalm en bied hem dit met gestrekte hand aan;
na 3 of 4 keer, als hij het brokje pakt, geef je het commando "pak maar". Doe dat ook een keer of vier.
Vervolgens bied je het brokje aan, maar voordat hij het kan pakken, sluit je de hand. Eerst zeg je niets, maar na 3
of 4 keer zeg je, terwijl je de hand sluit, rustig en duidelijk "nee''', vooral niet schreeuwen; Dan het brokje
wegstoppen, nieuw brokje pakken en weer doorgaan, afwisselend met een paar keer "pak maar" en "nee".(
hooguit 2 minuten per dag, )
Hij begrijpt wat de bedoeling is , wanneer hij op het commando "nee" geen enkele beweging meer naar de hand
met het brokje maakt Sommige honden deinzen zelfs een beetje terug als je "nee "zegt. Vanaf dat moment ga je
na het nee, door met gedrag van hem te vragen dat je wel wilt. Je laat hem bv. zitten, afliggen of een paar passen
met je mee lopen zonder trekken. Vervolgens prijs je hem en ga je met hem spelen, geef je hem een knuffel of
een brokje
F. NIET TREKKEN AAN DE RIEM
Neem de riem in de rechterhand en houdt hem voor je borst.
Zorg dat er géén spanning op de lijn staat (m.a.w dat deze lang genoeg is om losjes tussen jou en de pup te
hangen). Lok je puppy naast je met een brokje.
Begin te lopen en moedig hem aan mee te gaan.
Prijs hem als hij hii netjes naast ie blijft lopen en geef regelmatig een brokje.
Als hij op een bepaald moment vooruit gaat lopen of een andere kant op, stop dan net voordat de riem strak
staat.
Moedig hem aan om weer naast je te komen door te roepen en te lokken met een brokje. Komt hij - ook al is het
in het begin maar een paar stapjes; prijs hem dan uitbundig en geef het brokje.
Nb sleep de hond niet mee met de riem en wees consequent: dus nooit verder gaan als de riem strak staat.
Moeilijk, maar als het lukt ben je een grote stap verder
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G. "Vast" en "Los" oefening
Bij deze oefening leert de hond op commando dingen die hij (op )gepakt heeft en niet mag hebben vrijwillig,
zonder dwang, af te geven, in ruil voor een brokje, een speeltje of een ander beloning. Ook is dit de eerste stap
naar het apporteren. Wanneer de hond niet van nature apporteert kun je het hem aanleren. Voorafgaande aan het
eigenlijke apporteren moet de hond leren een speeltje vast te houden en het weer los te laten.
Neem een speeltje dat de hond en jij samen vast kunnen houden: een piepspeeltje, een flostouw of een balletje in
een sok.
Speel er eerst zelf een beetje mee. Rol het heen en weer van de ene hand naar de andere. Schuif het over de
vloer. Verstop het achter je rug. Praat terwijl tegen de hond alsof je iets heel bijzonders hebt. De hond zal dat
allemaal met belangstelling volgen.
Kijk nu of de hond het speeltje wil vastpakken. Schuif het voor zijn neus op de grond heen en weer. Niet naar hem
toe, maar van hem af bewegen.
Pakt hij het speeltje vast, dan zegje snel "vast".
Nu moet hij het speeltje los laten. Je blijft het speeltje met één hand vasthouden.
Hou iets lekkers voor zijn neus en waarschijnlijk zal je de hond het speeltje loslaten. Op het moment dat hij het
doet, zeg je "los".
Vervolgens geef je hem het speeltje weer terug .en begint het spel opnieuw; Na een paar minuten stoppen en het
speeltje wegleggen.
Tot slot:
Wandelen met je hond is een van de mogelijkheden om samen een goede band op te bouwen.
Maar wandel niet te lang: voor elke maand dat hij oud is 5 minuten. Dus als hij 3 maande] oud is, dan niet langer
dan 15 minuten per keer. Meerdere keren per dag wandelen mag wel, maar laat hem tussendoor lekker uitrusten.
De hond geeft het zelf niet aan, als je te lang wandelt.
Wandelen met de baas is immers geweldig: het ontdekken van een nieuwe wereld, overal aan snuffelen enz. Maar
te lange wandelingen belasten zijn botten en spieren te veel, en d: kan op latere leeftijd problemen geven.
Hoe leert een hond?
Spelenderwijs.
Spelen is een serieuze bezigheid!
De hond leert snel als een handeling hem iets oplevert!
Wilt u, dat de hond de handeling ook uitvoert als hij volwassen is? Voorbeeld:
Blaffen.
Jagen.
Let wel! Wat leuk is bij een puppy, kan vervelend zijn bij een volwassen hond. Een hond leert door na te doen en
mee te doen.
Daarnaast door gewoontevorming !
Wij willen altijd een hond iets afleren door hem te corrigeren. Je kunt beter ongewenst gedrag ombuigen naar
gewenst gedrag. Om een oefening te leren, zijn er vier fases:
de
de
de
de

aanleerfase.
oefenfase.
uitbreidingsfase.
beheersfase.
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1. Tijdens de aanleerfase is het beter om (nog) geen commando's te gebruiken.
De hond reageert wel op gebaren. Als u merkt, dat de hond op uw gebaar de beweging inzet, mag u aannemen
dat de hond de oefening gaat begrijpen. Nu mag u een commando gaan toevoegen op het moment dat de hond in
de beweging is.
2. Dan, is de oefenfase aangebroken.
U heeft dan ook maar 1 commando nodig want, u weet precies wanneer de hond d beweging inzet. In deze fase:,
gaat u de oefening ook op andere plaatsen oefenen.
3. In deze uitbreidingsfase gaat u proberen om de hulpen langzaam af te bouwen.
4. In de beheerfase gebruikt u de hulpen soms wel en soms niet.
U gaat nu over op een variabel beloningsschema. De beloning hoeft niet altijd iets lekkers te zijn.
B.v. door te oefenen met de etensbak of als beloning de vrije wandeling of een knuffel.
Alleen blijven, moet geleerd worden.
Alleen blijven is niet iets wat een hond van huis uit kan. Een hond is een sociaal dier en zal het liefst gewoon in
gezelschap zijn van een roedelgenoot. Veel honden zijn niet gewend om alleen te blijven.
Er zijn honden die uitstekend zonder mensen kunnen, maar zonder andere honden is vaak een groter probleem.
Zeker als een pup bij de fokker blijft. Deze honden hebben nooit zonder gezelschap van moeder of kennelgenoten
geleefd.
Alleen blijven is niet een op zichzelf staand iets. Als een hond moeite heeft met alleen blijven, zie je vaak al een
voorbode daarvan in het normale gedrag in huis. De hond volgt de eigenaar overal, ligt vaak binnen een straal van
een meter of twee van zijn baas af en is erg gericht op de eigenaar.
Als een hond in het bijzijn van zijn baas al geen zelfstandigheid laat zien, dan is ineens 'helemaal alleen thuis'
logischerwijs wat te veel gevraagd. Het is dus belangrijk dat de hond u niet overal achterna loopt in huis en dat u
in huis af en toe eens even een deur achter u sluit. Alleen blijven moet iets compleet normaal worden. Geen extra
aandacht van te voren en ook niet daarna. Als u even tien tellen koffie wilt inschenken in de keuken doet u dat
dus gewoon.
Zo begint eigenlijk al heel vlot het opbouwen van het alleen blijven door, als u gewoon thuis bent, af en toe even
een paar tellen uit zicht te gaan. Echt weg, het huis uit, is iets wat eigenlijk pas aan de orde komt als de hond in
huis wat is gewend en u zich in huis vrijuit kunt bewegen, zonder dat de hond verontrust raakt. Het is belangrijk
dat de hond zich veilig voelt in zijn omgeving, voordat hij er alleen voor staat. Veel angsten tijdens het alleen zijn,
komen door gevoelens van onzekerheid en ontoereikendheid. De hond is bang omdat hij steun mist van de baas
en nergens op kan terugvallen.
De kunst van het goed leren alleen te blijven, zit hem erin dat de hond deze gevoelens nooit zal ervaren, omdat
hij geen gevoelens van angst beleeft vanwege een kalme opbouw. Dan gaat het goed!
Signalen van nerveus gedrag zijn: piepen of blaffen en of krabben aan de deur. Dan gaat het de hond allemaal
wat te snel!
Bij erge angst zie je soms ook onzindelijkheid of sloopgedrag. Dan is het tijd om deskundige hulp in te roepen.
Als u de hond voor de eerste keer echt even alleen gaat laten, is een goede wandeling van te voren een prima
start. De hond zal dan moe zijn en lekker willen slapen. U kunt kalm vertrekken.
U kunt de radio aanlaten tegen de buitengeluiden en u kunt een zinnetje gebruiken, waarmee u aankondigt dat u
even weg bent. Hier in huis schalt "Ben even boodschappen doen" vaak door het huis en is voor de honden dé
herkenning, dat er niets gaat gebeuren en dat ik even wegga. Rust is belangrijk!
Zoals al eerder aan de orde is geweest zijn honden gevoelig voor stemmingsovername en drukte van ons leidt
vaak tot drukte bij de hond. Als alles kalm en rustig is en u was in huis al zo ver gevorderd dat u gewoon even de
kamer uit kon, is het prima om de hond even alleen te laten. Begin met korte momenten. Een paar minuten is als
start genoeg en als dat goed gaat, kan de opbouw soms vlot gaan. Mijn hondje kon na twee weken, samen met
mijn andere hond, al prima vier uurtjes alleen blijven.
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Kalmte, rust en niets overhaast willen afdwingen is de beste manier om een hond te leren, dat alleen blijven niet
erg is. Belangrijk is dat de hond vermoeid is door een lange wandeling en zich veilig voelt in huis.
Een belangrijke start wordt gemaakt door te oefenen als u thuis bent !!
Zelf beheersing leren.
Trekt je hond aan de lijn wanneer er iemand aankomt? Als hij een andere hond ziet? Als er joggers voorbij lopen?
Als er kinderen spelen? Als er een kat of een vogel door de tuin loopt? Is hij moeilijk onder controle te houden bij
de dierenarts of in de honden trimsalon? Als er bezoek komt ?
Wanneer het antwoord op een van deze vragen ja is, dan zal je hond zelfbeheersing moeten leren. Net zoals
kinderen moeten leren hun opwellingen te beheersen, voordat ze tot verantwoordelijke volwassenen kunnen
uitgroeien, moeten honden zelfbeheersing leren, voordat ze goedgemanierde "hondenburgers" kunnen worden.
Zelfbeheersing moet geleerd worden, net zoals je hem leert te zitten, te blaffen of te komen als je roept.
Iedere eigenaar kan zijn hond zelfbeheersing leren, door de onderstaande richtlijnen te volgen:
TRAIN, HOUD HEM NIET IN BEDWANG
Het stevig vasthouden van de lijn en de halsband leert de hond niets, behalve dat jij hem in bedwang kunt
houden. Geef in plaats daarvan een eenvoudig commando, zoals "zit", waarbij je hem als het nodig is met de lijn
een aanwijzing geeft. Laat de lijn daarna onmiddellijk los hangen, zodat er helemaal geen spanning op staat.
Wanneer de hond van houding verandert, breng hem dan rustig en langzaam opnieuw in dezelfde houding en
maak dat de lijn daarna weer slap is.
VRAAG OM MEDEWERKING, NIET OM ONDERWERPING
Beschouw het werken met je hond alsof je werkt met een vriend. Vermijd dat er een strijd ontstaat, door van je
hond meer te vragen dan hij op dat moment aankan. Bijvoorbeeld, wanneer je hond werkelijk opgewonden is, zal
hij niet in staat zijn of niet willen gaan liggen, maar er wel in toestemmen rustig te zitten, wanneer je het hem een
paar keer vraagt.
Sluit een compromis en wees redelijk - de meeste strijd tussen een hond en zijn eigenaar ontstaat doordat de
eigenaar probeert de hond te overheersen, in plaats van een oplossing te vinden die acceptabel is voor de
eigenaar én de hond.
Onthoud dat de hond niet weet wat zijn keuzemogelijkheden zijn
Een hond die het ontbreekt aan zelfbeheersing weet niet dat het mogelijk is, ondanks de afleiding, rustig te zitten.
De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de hond leert dat hij andere keuzemogelijkheden heeft dan uitvallen,
trekken of rondspringen.
BEWEEG LANGZAAM EN PRAAT RUSTIG
Een hond die erg opgewonden is, heeft kalmte nodig, een rustige aanpak. Een algemene fout die eigenaren maken
is snel bewegen, de lijn of halsband vastgrijpen, hun stem verheffen en praten met korte, scherpe klanken. Gezien
vanuit de hond, lijkt de eigenaar even opgewonden als hij en korte scherpe klanken lijken op blaffen. In plaats van
de hond te kalmeren, versterkt dit zijn opwinding. Door langzaam te bewegen en rustig te praten geeft de
eigenaar de hond een duidelijke boodschap, namelijk dat hij niet opgewonden is en de situatie beheerst.
Herinner en vraag, eis niet.
Een hond die al opgewonden is, zal zich waarschijnlijk verzetten tegen een harde correctie of reageren met nog
meer opwinding. "Vraag" door gebruik te maken van de lichtst mogelijke aanraking van lijn en halsband en
herinner de hond er iedere keer aan wat hij doet, als hij een andere houding aanneemt. Werk aan het aanleren
van zelfbeheersing in alle omstandigheden.
Begin te werken in een situatie zonder afleiding, en vraag je hond met een slappe lijn vijf minuten te zitten. Ga
geleidelijk naar situaties met meer afleiding en oefen vaak. Werk thuis, bij vrienden thuis, in parken, winkelcentra,
op hondententoonstellingen, op het trainingsveld en bij de dierenarts. Wanneer de zelfbeheersing van je hond en
zijn respect voor jou toeneemt, kun je het rustig af liggen tot wel 30 minuten opvoeren.
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