Wens je uw jonge hond een TAN laten doen?
De TAN is een basistest die geen training vraagt, dit wil echter niet zeggen dat je uw hond
niet moet voorbereiden.
Vier specifieke punten zijn noodzakelijk om deze test te bekomen.

MENTAAL GOED EVENWICHT
Want tot wat dient een hond, die niet in een samenleving kan leven?
Daarom moet uw hond een evenwichtig karakter vertonen, zich zonder angst laten betasten
door een keurder die zijn chip naziet en vooral zicht niet agressief gedraagt ten opzichte van
andere aanwezige honden. Kort omschreven “een hond die zich goed voelt” wat uiteindelijk
gemakkelijk moet te bereiken zijn met uw vizsla. Als uw hond bij jou thuis leeft, en zich
goed voelt in zijn vel, moet hij geen specifieke voorbereiding krijgen.

JACHTINSTINCT
Is een heel belangrijk punt voor de TAN.
De hond moet aanvoelen dat hij daar is om vogels te vinden ook al is zijn loopgang
ongeordend en niet methodisch. Voorafgaand aan de TAN breng je uw vizsla best af en toe
naar een veld met natuurlijk wild of vogels. Dit kan reeds gedaan worden of jonge leeftijd.
Als je uw vizsla regelmatig vogels laat zien of ruiken kan je de passie tot jacht aanmoedigen
of toch zeker je hond veel goesting doen krijgen om het wild te vinden.

Het is veel gemakkelijker om een gepassioneerde hond af te richten die geinteresseerd is in
vogels en wild dan een hond die niet geinteresseerd is. Of meer zelfs, vaststellen dat je
hond er bang van is...
Het is vooral hier dat je tussenkomst belangrijk is, niet je hond veel te vlug op te leren en
lange trainingen te doen, maar vooral om hem regelmatig kennis te laten maken met
vliegende vogels, zodat hij ze niet kan pakken, wat heel belangrijk is voor zijn toekomstig
'voorstaan'.
Je zal met veel plezier vaststellen dat je leerling, die bij de eerste keer zich afvroeg wat hij
hier kwam doen, zich nu vrolijk kwispelend opstelt vanaf het moment dat je uw
trainingsmateriaal neemt. Hierbij vraagt de hond eigenlijk om losgelaten te worden op een
terrein waar hij volop kan lopen op zoek naar vogels.
Hier heb je ZELF zijn jachtinstinct opgewekt.

VOORSTAAN
Dit is de belangrijkste eigenschap van een hond uit groep 7 'voorstaande honden' en
waarvoor hij reeds jaren geselectioneerd werd. Als amateurs raken we echt in de ban als
we onze hond de juiste wind zien pakken met de neus in de lucht en de verwaaiing op te
vangen om vervolgens stil te staan een paar meter voor het wild die nog niet zichtbaar is.
Voor de TAN is een echte 'pose d'arrêt' of voorstaan vereist en dit dan vooral op de neus en
niet op het zicht. Dit wil dus zeggen dat je hond gaat voorstaan op de geur en niet op een
vogel die hij gezien heeft. Daarom is het heel belangrijk dat je uw hond vliegende vogels
getoond hebt, waardoor hij vlug begrijpt dat hij ze niet kan pakken.
Door je hond met deze omstandigheden een paar keer te confronteren, zal hij meer en
meer voorzichtig worden, en zal hij begrijpen dat het tot niets dient om zich zenuwachtig te
maken en dat hij de vogel vooral voorzichtig moet benaderen.

HET SCHOT
Dit is het laatste belangrijk punt die je heel geleidelijk aan moet introduceren. Indien je nog
een andere hond hebt die schotvast is, kan je hem gerust meenemen want zijn gedrag op
het moment van het schot kan enkel een goed voorbeeld zijn voor het onervaren hondje.
Om je hond schotvast te krijgen mag je vooral de fout niet maken om hem mee te nemen
naar een vuurwerk. Als je een gevoelige vizsla hebt, zal je hem vooral bang maken en dit zal
moeilijk overgaan.

Zoals je kan vaststellen is de TAN een basistest.
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