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Geboren op 27 november 2016    

 

Twee vrouwen op een terras  

Zegt de een tegen de ander; “kijk eens, wat lief, een labrador”. Zegt de ander; “dat is geen 

zuivere labrador”, dat zie ik zo! 
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Hebas dek-reu 

Hebas zit in de race om dek-reu te worden. Dat wil niet zeggen dat hij het ook wordt. De 

kans dat hij dek-reu wordt, wordt geschat op 10%. Hij en de andere reuen uit zijn nest 

worden eerst gescreend of ze wel voldoen aan de voorwaarden, om dek-reu te kunnen 

worden. Zij krijgen eerst een stadswandeling, in december een medisch onderzoek, daarna 

een oogonderzoek en nog een erfelijkheidsonderzoek. Zijn de resultaten van éen van de 

honden uit het nest, niet goed, dan wordt niemand uit het nest dek-reu. Is iedereen goed 

gekeurd, dan wordt bekeken welke hond het meest geschikt is om dek-reu te worden.  

 

Op dinsdag 3 oktober togen  wij naar Utrecht voor de eerste proef, de stadswandeling. De 

instructeurs van de fokafdeling waren daarbij aanwezig om met Hebas te gaan wandelen. 

We kwamen gelukkig net op tijd aan. De instructeurs namen Hebas mee voor de 

wandeling.  Ondertussen wachtten wij, onder het genot van een heerlijke kop koffie, bij 

Starbucks, op hun terugkomst. We waren natuurlijk benieuwd hoe het gegaan was.  De 

instructeurs vonden hem lief, slim en werkbaar. Dat was  leuk om te horen. 
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Markeren 

Zolang Hebas nog in de race zit om dek-reu te worden wordt hij niet gecastreerd. Maar 

eenmaal in de puber fase wilde hij niet meer in de goot plassen en  begon hij te markeren, 

tegen ieder paaltje dat we op de wandeling tegen kwamen. Maar dan mag niet. Er was dus 

werk aan de winkel voor ons. Inmiddels  plast  hij weer op vier poten. Nu alleen nog in het 

gootje plassen en poepen en dan zijn wij weer dik tevreden.  

 

Gentle leader 

Hebas vindt het erg moeilijk, als hij aangelijnd is, honden aan de overkant van de straat of 

vlak voor hem te negeren. Het liefst wil hij spelen met die honden. Maar aangelijnd moet 

hij leren, zijn aandacht bij zijn taak te houden, geleidehond zijn. Daarom kregen we van 

KNGF de zogenoemde gentleleader. Een bandje over zijn neus, met de sluiting in zijn nek. 

Nu kunnen wij hem corrigeren, als hij andere honden tegen komt. Het is opmerkelijk, hoe 

goed hij nu al mee loopt.  In het bos mag de gentleleader af en mag hij ook markeren.  
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Wat Hebas al kan 

We kregen een lijst van KNGF om in te vullen over wat Hebas binnen al beheerst. Zie hier 

de resultaten: 

1. Hij gaat niet naar boven; 

2. Hij kan 2 tot 4 uur alleen zijn zonder blaffen; 

3. Hij springt niet tegen mensen op; 

4. Hij kent de commando’s: zit, blijf, af, sta, naast, mand, blijf, vrij; 

5. Hij is niet bezitterig bij voer, botten of speeltjes; 

6. Hij gedraagt zich rustig in restaurants;  

7. Hij eet geen poep; 

8. Hij gaat niet achter joggers aan; 

9. Hij is zeer vriendelijk voor soortgenoten; 

10. Hij is rustig in huis; 

11. Houdt zich in het bos aan de regels. 

Aandachtspuntjes 

Af en toe springt hij op de bank als wij even naar boven zijn. Gaat hij te water, als een 

andere hond het ook doet en als hij iets steelt doet hij dat omdat hij wil spelen met ons. 

Dat het soms nog mis kan gaan, blijkt uit het volgende: Een jongetje van een jaar of tien 

springt vlak voor mijn  neus  van zijn fiets. Hij vraagt of hij de hond mag aaien. Ik leg ik hem 

uit, waarom het niet mag. In die ene seconde ontsnapt hij aan mijn aandacht en markeert 

Hebas achter mij tegen de heg. Verdorie! Gelukkig was het de heg zullen we maar zeggen.  

 

En tot slot 

Hiep hiep hoera, Hebas was jarig op 27 november! 

 

  

 

 


