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bastaardhonden of oudere honden minderwaardig zijn het tegendeel bewezen. Hij is het allemaal in 

één en ik  geloof dat hem adopteren uit het asiel nog steeds één van de beste keuzes in mijn leven 

was.  
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trainen van haar hond Jimmi. Zeker in het drukke dagelijkse leven is het moeilijk om ’s avonds nog de 

motivatie en tijd te vinden om je hond te trainen. Dankzij de training met haar hond heb ik 

uitgebreidere resultaten kunnen weergeven. Tot slot bedank ik familie, vrienden en collega’s voor hun 

oprechte interesse in het onderwerp. De demonstraties van de speurcapaciteiten van Pekkie werden 

steeds met veel enthousiasme onthaald.  

Ianthe Terpelle 
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SAMENVATTING 
Honden hebben een enorm goed ontwikkeld geurvermogen. Samen met hun werkwilligheid en goede 

trainbaarheid maakt dit dat zij ruim inzetbaar zijn voor speuropdrachten naar drugs, explosieven, 

mensen en zelfs in de medische wereld worden ze nu gebruikt voor het zoeken naar kanker. Deze 

Bachelofproef is een haalbaarheidsstudie naar het vermogen van honden om larven van het vliegend 

hert op te sporen en correct aan te duiden. Het vliegend hert is een bedreigde diersoort in België die 

zeer moeilijk te monitoren is omwille van de verdoken levenswijze. De larven leven in hout of in de 

grond en de volwassen dieren zijn slechts enkele weken per jaar zichtbaar voor mensen. Met de hulp 

van een speurhond zou de opvolging veel makkelijker kunnen verlopen. De honden die gebruikt 

werden in deze studie behaalden in de testfase van de proefopstelling maar liefst een succesratio van 

gemiddeld 88%  voor het correct aanduiden van de larve tussen vijf andere geuren. Indien zij zouden 

gokken zou dit een succesratio van ongeveer 16% opleveren. Voor het vrij zoeken werd er één hond 

getest en hier bedroeg de succesratio 81%. Deze cijfers tonen aan dat honden mensen kunnen helpen 

bij het opsporen van larven van het vliegend hert. 
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INLEIDING 

Door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is aan Ellen Van Krunkelsven en Odisee 

Hogeschool de vraag gesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar speurcapaciteiten van 

honden. Ze willen in het kader van natuurconservatie weten of honden geuren van kevers en 

zoogdieren kunnen opsporen. Hun vraag werd specifiek gesteld voor larven van het vliegend hert en 

mest van otters. Beide soorten zijn in België bedreigd en het in kaart brengen van hun leefgebieden en 

aantallen blijkt zeer tijdsintensief en kostelijk te zijn. Een hond zou het speurwerk van meerdere 

mensen veel sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. Voor deze studie heb ik mijn hond getraind om 

de geuren van de larve van het vliegend hert op te sporen.  

In de literatuurstudie wordt eerst een korte geschiedenis weergegeven van hoe de relatie tussen 

mensen en honden is ontstaan. Vervolgens is er een overzicht van de verschillende projecten waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de speurcapaciteiten van honden. Hierbij is de opsplitsing gemaakt tussen 

het opsporen van biologische en niet-biologische geuren. De natuurhistorie van het vliegend hert en 

de manieren waarop vandaag aan de conservatie van deze soort wordt gedaan worden dan overlopen. 

Als laatste theoretische deel wordt het trainen van honden besproken en de delen die specifiek voor 

speuren belangrijk zijn worden in detail toegelicht. 

Vervolgens bespreek ik de training  van de hond en de resultaten hiervan. Er wordt stap voor stap 

besproken welke gedragingen werden aangeleerd om zo tot een toereikend resultaat te komen 

waarbij er gesproken kan worden over een getrainde ecologische zoekhond.  

Als laatste deel worden de resultaten vergeleken met die van de andere projecten. Er wordt overlopen 

wat de verbeterpunten zijn voor de training en toekomstige studies.  
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1 DOELSTELLINGEN 

Een aantal diersoorten zijn moeilijk te inventariseren en monitoren omwille van hun levenswijze. 

Hierdoor zijn de beschikbare gegevens over deze soorten zeer beperkt. Door de hoge kostprijs voor 

het in beeld brengen van de leefgebieden wordt dit vaak niet gedaan, waardoor de soorten nog 

kwetsbaarder worden en in de toekomst nog verder dreigen achteruit te gaan. Dit eindwerk is een 

haalbaarheidsstudie waarin wordt nagegaan of honden opgeleid kunnen worden om larven van het 

vliegend hert te kunnen opsporen en met een correcte aanduiding kunnen weergeven aan hun 

begeleider waar ze zich exact bevinden. Op die manier zou de kostprijs voor het monitoren van het 

vliegend hert dalen en de efficiëntiewinst sterk verhogen.  

Er werden twee honden opgeleid om de geur van de larve van het vliegend hert te herkennen en aan 

te duiden. De haalbaarheidsstudie is opgesplitst in een geurherkenningsfase aan de hand van geuren 

in glazen potten en opstellingen waarin de hond vrij zal zoeken in een gecontroleerde omgeving. Tot 

slot is er een veldstudie die in een casestudie wordt beschreven. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 SITUEREN VRAAGSTELLING EN INBO PROJECT VLIEGEND HERT 

 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor 

natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht kwaliteitsvol onderzoek en levert 

kennis aan iedereen die beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Zo onderbouwen ze een 

beleid voor een duurzame samenleving.  

Arno Thomaes, een wetenschapper aan het INBO, houdt zich reeds jarenlang bezig met onderzoek 

naar het vliegend hert in Europa. Deze soort leeft het grootste deel van zijn levenscyclus onder de 

grond en daarom is het zeer moeilijk om ze te vinden:  

De adulten komen maar enkele weken per jaar naar boven, gedurende een 3-6 weken zijn ze 

massaal aanwezig en loont het de moeite om naar nieuwe populaties te gaan zoeken. Verder 

zijn ze enkel 's avonds actief gedurende ongeveer 1 uur. Je kan dus per avond maar één locatie 

bezoeken. Verder moet het die avond dan nog mooi weer zijn want als het te koud is of te 

regenachtig dan komen ze niet boven. Kortom, ik heb gemiddeld 20u per jaar dat ik naar 

vliegende herten kan gaan zoeken. In theorie kan ik dan 20 locaties per jaar bekijken maar 

aangezien de populaties vaak zeer kleinschalig zijn (enkel langs één stukje bosrand, één holle 

weg van een groter bosgebied) dan kost het al snel één jaar om een niet al te groot bosgebied 

met enige zekerheid af te zoeken. (Thomaes, 2015) 

Het vinden van populaties van vliegende herten is dus niet gemakkelijk. Tijdens een congres in 

Zwitserland in 2014 kwam Thomaes in contact met enkele collega wetenschappers uit Italië. Zij stelden 

een nieuw LIFE+ Nature project voor, genaamd MIPP: Monitoring of insects with public participation. 

Een deel van dit project houdt in dat er snuffelhonden worden opgeleid om de juchtleerkever op te 

sporen.1 Thomaes was geïnteresseerd en vroeg zich af of dergelijke methoden ook in België gebruikt 

kon worden. Er zijn namelijk een groot aantal beschermde soorten die een sterk verborgen levenswijze 

hebben, waaronder de otter en het vliegend hert. De monitoring van deze soorten is daarom niet 

evident. Thomaes heeft samen met collega’s al vele zoekmethoden om het vliegend hert te vinden 

uitgetest in de praktijk zoals vallen en loktechnieken, maar tot nu toe zonder succes. Het gebruik van 

                                                           

1 The dog contribution. In: MIPP. http://lifemipp.eu/mipp/new/project/dog.jsp. Gevonden op 13/12/2015. 

http://lifemipp.eu/mipp/new/project/dog.jsp
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speurhonden die de larven van het vliegen hert opsporen heeft volgens hem een aantal grote 

voordelen: 

 Je hoeft je niet te beperken tot de 1 uur per dag dat de volwassen dieren actief zijn 

 Je kan snel en met grote zekerheid twijfelachtige waarnemingen gaan controleren 

 Het in kaart brengen van de verspreiding van de soort wordt nauwkeuriger 

 Je kan de soort gaan opvolgen in de tijd door bepaalde routes om de X jaar te gaan afzoeken 

en zo bepalen of het aantal vindplaatsen toe- of afneemt 

 Je krijgt direct informatie over de broedomstandigheden en ecologie: hoeveel schaduw mag 

er zijn op de bodem, of welk bodemtype op plaatsen waar de larven opgroeien 

 Je kan direct maatregelen nemen voor de bescherming van het gebied waarin de soort werd 

gevonden (Thomaes, 2015). 

In dit kader is de vraag gesteld aan Ellen Van Krunkelsven, bioloog en adviseur bij de dienst 

hondensteun van de Federale Politie in België. Het project werd toegevoegd aan de lijst met 

onderwerpen Bachelorproeven voor het academiejaar van 2015 - 2016.  

2.2 DE HOND ALS SPEURDER 

2.2.1 Domesticatie 

De hond was het eerste gedomesticeerde dier (Galibert et al., 2011). Over het tijdstip waarop dit 

gebeurde en welke soort exact de voorouder is van de hond is er nog heel wat discussie tussen de 

wetenschappers. Recent onderzoek door Wayne et al. (2013) toont aan dat de domesticatie plaatshad 

vóór de landbouwrevolutie. Voorheen dacht men steeds dat mensen pas begonnen waren met het 

houden van dieren nadat ze kozen voor een sedentaire levenswijze (Brock, 1995, p. 7 – 21). Honden 

zouden tussen de 32.000 en 18.800 jaar gelden in het leven van de mensen gekomen zijn. Domesticatie 

verliep in drie fasen. In de eerste fase volgden wolven de mensen om voordeel te halen uit het afval 

dat ze achterlieten, het was een voedselbron voor ze. Na verloop van tijd werden beide partijen minder 

bang voor elkaar en er ontstond een relatie die voordelig was voor allebei: wolfshonden speurden naar 

prooien en mensen deelden de restjes van het vlees met hen. De volgende fase begon samen met de 

Neolithische Revolutie, de eerste landbouwrevolutie. De mens ging meer intensief selecteren op 

kleinere honden en gewenst gedrag. Volgzaamheid was een belangrijke factor in het karakter van de 

hond. Rond 1800 ging de derde fase van start met de opkomst van rassen clubs en het systematisch 
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kweken van honden om specifieke fenotypes te creëren of honden voor specifieke doeleinden zoals 

leiden, hoeden, jagen, bewaken,... (Wayne en Von Holdt, 2012).    

Skoglund et al. (2015) hebben via moderne DNA technieken ontdekt dat de voorouder van de moderne 

hond reeds voor de laatste ijstijd een afzonderlijke soort vormde. De uiteindelijk gedomesticeerde 

hond ontstond uit meer dan één domesticatieproces, met voorouders die afkomstig zijn uit 

verschillende regio’s. Eén van deze voorouders zou de Taimyr wolf zijn, die leefde in Siberië. 

Ondertussen is deze soort uitgestorven, maar de genen leven verder is Arctische rassen zoals de 

Malamut en de Husky.  

 

Figuur 1:  Vereenvoudigde grafische voorstelling van domesticatie van de hond. 
(Bron: Skoglund et al.,2015) 

2.2.2 Reukzin van de hond 

De reden waarom de wolf gedomesticeerd werd is allicht omwille van het vermogen om prooien te 

kunnen opsporen. De reukzin van de hond is uitermate goed ontwikkeld. Bij sommige grote rassen 

kunnen er in de neus tot 250 miljoen receptoren zitten. Bij de mens zijn dit er ongeveer 5 miljoen 

(Lindsay, 2000, pp. 136-143). Het reukorgaan heeft een ingewikkelde werking bij de hond. Wanneer 

hij inademt wordt de lucht langs twee verschillende wegen geleid, één deel richting de ademhaling 

naar de longen, een ander deel richting het geurepitheel. Op figuur 2 is te zien welke weg de 

ingeademde lucht aflegt (Craven et al., 2009).   
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Figuur 2: Verschillende wegen van ingeademde lucht voor het ademhalingssysteem en het geurvermogen bij inademing. 
(Bron: Craven et al., 2009. ) 

 

De geurmoleculen komen in contact met het slijm van het reukepitheel. De moleculen werken in op 

de geur receptoren die dit omzetten naar data. De sensorische data komt terecht in het deel van de 

hersenen dat dit verwerkt, de bulbus olfactorius. Dit deel van de hersenen is bij honden veel groter 

dan bij mensen. Op figuren 3a en 3b worden de doorsnede van de neus van de hond en de mens 

weergegeven. Hierop is goed te zien dat de het gebied met cellen die instaan voor het geurvermogen 

(olfactory cells) veel groter is bij de hond dan bij de mens (Syrotuck, 1972).  

 

Figuur 3 a en b: doorsnede van de neus bij hond, doorsnede van de neus bij de mens 
(Bron:  Syrotuck, 1972) 

 

Aan de hand van een driedimensionaal computermodel van de neusholte van de hond vonden Craven 

et al. (2009) dat tijdens het snuiven er aparte geur wordt waargenomen door elke neusgat. De hond 

zou op basis van bilaterale stimulusintensiteit vergelijkingen maken tussen het linker en rechter 
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neusgat en zo de geuren lokaliseren. Honden zouden zo in “stereo” kunnen ruiken. Deze manier van 

ruiken is enkel mogelijk omwille van de specifiek bouw van de neus en de manier waarop de 

geurmoleculen door de neus worden getransporteerd.  

Het onthouden van geuren begint bij dieren en mensen al zeer vroeg. Zelfs nog voor de geboorte kan 

de foetus de geur in de baarmoeder onthouden. Bij lammeren en baby’s werd dit getest door hen te 

laten kiezen uit de geur van hun eigen vruchtwater en dat van een andere, even oude soortgenoot. 

Beiden gaven de voorkeur aan de geur van hun eigen vruchtwater (Schaal et al., 1995a, 1995 b). Het 

vermogen van de hond om geuren op te slaan, zou ook reeds in dit vroege stadium beginnen. Vooral 

bij de relatie moeder-pup is dit goed te zien. De moeder kan de geur van haar jongen en omgekeerd 

zelfs twee jaar na de geboorte nog herkennen (Hepper, 1994). Honden die getraind werden voor het 

opsporen van een bepaalde geur konden deze geur tot vier maanden zonder training hierop nog 

herkennen. Herkenning na langere periodes wordt gesuggereerd (Johnston, 1999).   

2.2.3 Rassen 

De United Kennel Club klasseert alle hondenrassen volgens oorspronkelijk doel waarvoor ze gekweekt 

werden. Ze gaan uit van acht klassen: gezelschapshond, waakhond, jachthond, herdershond, 

noordelijk ras, speurhond, windhond en terriër. Ze rangschikken 78 hondenrassen in de klasse van 

speurhond. Binnen deze klasse zijn er twee groepen. De eerste groep bevat  de “treeing hounds”. Dit 

zijn de Amerikaanse jachthonden, de coonhounds, en de Europese honden waarvan zij afstammen2.  

Ze worden “treeing hounds” genoemd omdat ze het wild de boom in jagen en dan blijven blaffen aan 

de boom totdat de jager komt3. De tweede groep omvat de trailing scent hounds, “de spoorzoekende 

honden” . In bijlage 1 wordt de volledige lijst van rassen in deze klasse weergegeven 4.   

De morfologie van de kop van de hond bepaalt grotendeels of het ras een goede speurhond is. Er zijn 

drie types schedels bij de honden: brachycephaal (kortsnuitig), mesocephaal (normale schedellengte) 

en dolichocephaal (langschedelig). Op figuur 4 worden deze drie types weergegeven. De verhouding 

van de lengte en de breedte van de schedel bepaalt in welke categorie het ras valt.   

                                                           

2 Scenthound. In: Breed Standards, United Kennel Club. 
http://www.ukcdogs.com/Web.nsf/WebPages/Library/BreedStandards Gevonden op 23/01/2016. 

3 Treeing walker Coonhound. In: Royal Canin & honden. https://www.royalcanin.nl/hondenras/treeing-walker-
coonhound.html Gevonden op 23/01/2016.  

4 Scenthound. In: Breed Standards, United Kennel Club. 
http://www.ukcdogs.com/Web.nsf/WebPages/Library/BreedStandards Gevonden op 23/01/2016. 

http://www.ukcdogs.com/Web.nsf/WebPages/Library/BreedStandards
https://www.royalcanin.nl/hondenras/treeing-walker-coonhound.html
https://www.royalcanin.nl/hondenras/treeing-walker-coonhound.html
http://www.ukcdogs.com/Web.nsf/WebPages/Library/BreedStandards
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Figuur 4: Drie type schdels bij honden, links: dolichocephaal, midden: mesocephaal, rechts: brachycephaal 
(Bron: https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201401/is-dogs-head-shape-related-his-intelligence                            

Gevonden op 30/01/2016) 

 

In tegenstelling tot wat de lengte doet vermoeden zijn honden met een mesocephale schedel beter in 

geuren opsporen dan diegene met een heel lange neus (dolichocephaal). De middellange neus is de 

vorm die het beste aansluit bij die van de oorspronkelijke hond. Honden met een lange neus in 

combinatie met de specifieke stand van de ogen zorgt ervoor dat dit type honden eerder op zicht zullen 

jagen dan op basis van geur. De brachycephale honden kunnen door de vorm van de schedel 

ademhalingsproblemen hebben. Hun uithoudingsvermogen is doorgaans dan ook lager dan bij 

mesocephale honden, wat hen minder geschikt maakt als speurhond. Honden met lange, hangende 

oren zouden een goede reukzin hebben. Dit omdat de oren de geuren naar de neus van de hond 

zouden leiden en vasthouden (Young en Bannasch, 2006, pp. 47-65). 

Vaak worden Duitse en Mechelse herders gebruikt als speurhond. Jezierski et al. (2014) toonden aan 

dat Duitse herders beter waren in het aangeven van juiste vindplaatsen van drugs, terwijl Terriers 

beduidend minder goed scoorden. De drever, een eerder onbekend ras uit Zweeden, blijkt 

veelbelovende resultaten te geven in de eerste onderzoeken naar het speuren naar mijnen. Dit ras 

heeft een middellange snuit en lange, hangende oren (Bach et al., 2003).  

Welk ras het beste is om te speuren is stof voor discussie. Door de jaren heen zijn er steeds andere 

rassen naar voren geschoven. Uiteindelijk moet er naar de identiteit en het karakter van de hond 

gekeken worden. Tijdens Wereld Oorlog II beweerde Edwin Hauton Richardson, een Britse trainer van 

rashonden en voorstander van het gebruik van honden in het leger en bij de politie, om honden te 

selecteren met een intelligente expressie. De honden moesten brede neusgaten hebben die altijd een 

https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201401/is-dogs-head-shape-related-his-intelligence


Het gebruik van honden om larven van Lucanus cervus op te sporen Literatuurstudie 15 

 

 

beetje trillen, dit stimuleert de hond om onbewust zijn geurvermogen te gebruiken en duidt erop dat 

zijn geurzin sterk ontwikkeld is (Kirk ,2014).  

2.3 BESTAANDE PROJECTEN MET SPEURHONDEN 

2.3.1 Speurhonden voor biologische geuren 

a MIPP: Monitoring of Insects with Public Participation 

Het project waar Thomaes zijn inspiratie haalde is het MIPP-project dat is opgestart in Italië. Het heeft 

als doel methoden te ontwikkelen en te testen om vijf soorten insecten op te volgen. De ontwikkelde 

methoden moeten toelaten om betrouwbare en vergelijkbare data te kunnen opstellen. Elke zes jaar 

moet er een rapport uitgebracht worden met de status van instandhouding van elke soort. Daarnaast 

wil het MIPP ook de bevolking stimuleren om waarnemingen aan hen door te geven via internet of 

applicaties op hun smartphone.5 Voor de opsporing van één van de vijf kevers, namelijk de 

Juchtleerkever (Osmoderma eremita) doen ze beroep op een Golden Retriever die geleerd heeft om 

de feromonen die deze kever produceert op te sporen. Deze kevers houden zich schuil in holtes van 

bomen en zijn dus moeilijk te vinden voor mensen, maar makkelijk aan te duiden door de hond. 

Mensen moeten de schuilplaats uitgraven en de aanwezigheid van de kever visueel waarnemen om ze 

te bevestigen. Door gebruik van het geurvermogen van de hond wordt de schuilplaats niet verstoord. 

De hond heeft eveneens een “mascotte” functie, hij moet de media aantrekken en helpt bij een betere 

bekendheid voor het project.6  

b Het gebruik van honden om de geuren van Nieuw Zeelandse reptielen en vogels 
op te sporen 

De eerste verantwoordelijke voor natuurbeheer in Nieuw-Zeeland was Richard Henry. In de jaren 1800 

gebruikte hij een getrainde hond om twee specifieke niet-vliegende soorten vogels op te sporen, 

namelijk de kakapo en de kiwi. Hij had de bedoeling om de vogels te verhuizen naar eilanden waar 

geen predatoren waren. Tijdens de eerste zes jaren van zijn project slaagde hij erin om 700 vogels een 

nieuwe thuis te geven met de hulp van zijn hond. Hij legde de basis voor het gebruik van honden in het 

kader van conservatie van dieren in Nieuw-Zeeland (Hill en Hill, 1987).  

Brown (2005) onderzocht voor haar master thesis of honden reptielen konden opsporen in het kader 

van behoud van de dieren. De resultaten tonen aan dat honden gebruikt kunnen worden om de 

                                                           

5 The aims. In: MIPP. http://lifemipp.eu/mipp/new/project/aims.jsp Gevonden op 19/12/2015 

6 The dog contribution. In: MIPP http://lifemipp.eu/mipp/new/project/dog.jsp Gevonden op 19/12/2015 

http://lifemipp.eu/mipp/new/project/aims.jsp
http://lifemipp.eu/mipp/new/project/dog.jsp
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brughagedissen en gekko’s op te sporen. Er werden voor deze studie negen honden geselecteerd bij 

leden van een lokale hondenclub. De honden hadden reeds gehoorzaamheidstraining gehad. Deze 

training hield voor een deel ook geurherkenning in. Bij de studie specifiek naar geuren van de hagedis 

en gekko valt op dat niet voor alle geuren er evenveel correcte aanduidingen werden gegeven. De 

succesratio lag lager wanneer er doekjes met geur van de huid van de brughagedis werden gebruikt 

dan wanneer er doekjes met de geur van uitwerpselen van de hagedis moesten aangeduid worden, 

77,8% en 88,9% respectievelijk. Voor het speuren naar gekko geuren kwamen er vergelijkbare 

resultaten uit de bus. Doekjes met geuren van de huid gaven een gemiddeld succes van 51,8%, 

wanneer er enkel naar de geur van de uitwerpselen gezocht werd, steeg de gemiddelde succesratio 

naar 86,7%. Na haar onderzoek leidde Brown zelf een hond op om specifiek naar brughagedissen te 

zoeken.  

c Speuren naar mest 

Niet alleen in Nieuw-Zeeland, maar overal ter wereld worden honden gebruikt om wilde dieren te 

bestuderen. Honden leren mest van specifieke diersoorten op te sporen. Op die manier kunnen 

wetenschappers de leefgebieden en routes die de dieren afleggen in kaart brengen. Beckmann et al. 

(2015) zagen dat er grote problemen zijn in Yellowstone National Park in Amerika door de 

versnippering van leefgebieden van de beren. Ze deden onlangs nog een studie naar de geschiktheid 

van verschillende “koppelgebieden” die de losse habitatten aan elkaar moeten linken. Honden speuren 

in deze koppelgebieden naar mest van de zwarte en grizzlyberen om resultaten van het gebruik van 

het studiegebied door de beren in kaart te kunnen brengen.  

Speuren naar individuele exemplaren van wilde dieren wordt makkelijker met de hulp van een 

speurhond. Kerley en Salkina (2007) gebruikten vijf honden om 58 meststalen van 25 gekende amur 

tijgers te identificeren tijdens 521 proefopstellingen. Het succesratio van de vijf honden bedroeg 

gemiddeld 87%. Vier honden konden zelfs 11 meststalen over een periode van vier jaar 100% correct 

linken aan één individuele tijger.  

d Speuren naar termieten 

Termieten zijn een plaag die jaarlijks tot 2 miljard dollar aan schade aan richten in de Verenigde Staten 

van Amerika (Culliney en Grace, 2000). Volgens de National Pest Management Association is dit 

vandaag reeds opgelopen naar eerder 5 miljard dollar.7 De levenswijze van de termieten zorgt ervoor 

                                                           

7 Termite FAQ. In: National Pest Management Association. http://www.pestworld.org/find-a-pest-control-
professional/pest-faqs/termites/. Gevonden op 25/12/2015. 

http://www.pestworld.org/find-a-pest-control-professional/pest-faqs/termites/
http://www.pestworld.org/find-a-pest-control-professional/pest-faqs/termites/
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dat ze moeilijk op te sporen zijn. Ze leven diep in houten balken van huizen en gebouwen. Een 

termietenplaag wordt vaak pas geconstateerd wanneer er visueel levende termieten of kleine ovale 

mestbolletjes naast een gaatje in het hout worden waargenomen. Honden kunnen helpen termieten 

in een vroeg stadium op te sporen, lang voor er zichtbare schade optreedt. Wanneer een hond één 

specifieke geur heeft leren opsporen zal hij reageren bij alle substanties waarin deze geur voorkomt in 

concentraties die waarneembaar zijn voor de hond. Op die manier kunnen honden leren om meerdere 

soorten termieten op te sporen. Honden kunnen een onderscheid maken tussen termieten en andere 

insecten, alsook tussen geïnfecteerd hout en hout dat beschadigd werd door termieten, maar waarin 

er geen termieten meer aanwezig zijn. In de studie van Brooks et al. (2003) bedroeg de succesratio van 

de honden minstens 88% en de vals positieve aanduidingen waren lager dan 10%. Dit zijn cijfers die 

een goed getrainde hond minstens moet halen volgens hen.  

e Identificatie van mensen 

Honden worden al duizenden jaren gebruikt om mensen op te sporen. Er zijn papyrus documenten in 

Egypte gevonden waarop de satire “Ichneutai” ofwel ,”de speurders”, door Sophocles (494-406 na 

Christus) staat geschreven.  Het verhaal gaat over een kudde runderen van Apollo die wordt gestolen 

door Hermes.  Speurders verkleed als herdershonden volgen het spoor van de kudde en de dief. Het 

verhaal toont aan dat de Grieken op de hoogte waren van de speurcapaciteiten van honden.  

Een van de eerst gedocumenteerde zaken met “moderne” speurhonden die werd opgelost door 

middel van de neus van een Duitse Herder was de moord op een elf jarig meisje op een boerderij in 

Köningslutter, Duitsland. F. Schmidt (1911) schrijft hoe Inspecteur Bussenius en zijn politiehond Harras 

de moordenaar konden vinden. Vier dagen na de moord trok de inspecteur samen met zijn hond naar 

de plaats waar het meisje was gevonden. De hond rook aan de bloedsporen en plaatsen errond. 

Vervolgens werden de 12 mensen die op de boerderij werkten op een lijn geplaatst en Harras rook aan 

alle mensen in de rij. Hij bleef staan bij de ene persoon die de politie reeds verdachte. Vervolgens werd 

de test nog twee maal herhaald, waarbij de mensen telkens in een andere volgorde gingen staan. 

Steeds duidde Harras de zelfde persoon aan. De beschuldigde bekende uiteindelijk de moord en werd 

ter dood veroordeeld.  

Deze manier van werken noemt men  “de sorteerproef”. Er zijn drie principes die aan de basis liggen 

van deze proef: 

 Ieder mens heeft een unieke, individuele geur 

 Op basis van deze geur zijn honden in staat om mensen van elkaar te onderscheiden 
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 Honden kunnen (oudere) menselijke geur op een voorwerp verbinden met een (recente) geur 

van de persoon die het voorwerp heeft vastgehad (Schoon, 1996 a).  

De methode voor de geursorteerproef werd doorheen de jaren steeds verfijnd. Er werd niet meer 

gevraagd aan de honden om rechtstreeks aan de mensen te ruiken. De hond kon namelijk een keuze 

maken op basis van het gedrag van een persoon in plaats van op de geur. Bij een eerste aanpassing 

werden de mensen achter een scherm geplaatst zodat de hond ze niet kon zien. Vanaf 1940 werden 

de mensen vervangen door objecten. Een aantal mensen werd gevraagd om een persoonlijk item in 

een rij op de grond te leggen. Een voorwerp van de verdachte werd erbij gelegd. De hond moest eerst 

aan het corpus delict ruiken en vervolgens het voorwerp met bijpassende geur gaan halen. Al snel werd 

duidelijk dat honden een voorkeur hadden voor bepaalde voorwerpen en vanaf 1950 werd de rij 

samengesteld uit allemaal dezelfde voorwerpen waarop de geur van mensen was aangebracht. 

Oorspronkelijk werd gekozen voor sleutels omdat mensen deze al vaak afgaven als persoonlijk item. 

Vanaf de jaren 60 werden de sleutels vervangen door metalen buisjes (Schoon  en Haak, 2002 a).  

In het rapport “De betrouwbaarheid van de sorteerproef” dat door Schoon (1996 a) werd opgesteld 

raadt ze echter aan om een kalibrering toe te voegen aan de sorteerproef. Dit is een variant van de 

sorteerproef waarbij de hond voordat hij een (verdachte) persoon gaat aanduiden eerst een 

controlepersoon moet aanduiden. De hond moet dan aan een voorwerp ruiken dat deze controle 

persoon heeft vastgehad en daarna moet hij deze persoon aanduiden in de rij. Zo kan er onmiddellijk 

gezien worden of de hond in de juiste stemming is om te werken en niet ziek is. Honden kunnen 

verkouden worden, wat bij hen ook een invloed heeft op hun vermogen geuren waar te nemen. In dit 

deel van de proef maakt de verdachte reeds deel uit van de figuranten in de rij. Zo wordt eveneens 

aangetoond dat de hond geen voorkeur heeft voor deze persoon.  

f Kanker opsporen 

Vaak wordt er verwezen naar een gebeurtenis die door Williams en Pembroke (1989) werd 

gedocumenteerd. De hond van een 44-jarige vrouw snuffelde steeds aan haar been. Op het been had 

de vrouw meerdere moedervlekken. Op een dag beet de hond in één van de moedervlekken, waarop 

de vrouw ongerust naar de dokter ging. De moedervlek bleek een melanoom te zijn, een gevaarlijke 

huidkanker.  

Er zijn met succes honden getraind voor het opsporen van blaaskanker (Willis et al., 2004), longkanker 

(McCulloch et al., 2006; Ehmann et al., 2012), borstkanker (McCulloch et al., 2006 ) en prostaatkanker 

(Cornu et al., 2010). 
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g Oestrus-detectie 

Honden kunnen detecteren wanneer melkkoeien in oestrus zijn. Dit is de periode waarin de koeien 

vruchtbaar zijn. Johnen et al. (2015) leidden vier honden op die dit verschil konden ruiken bij de koeien 

die in de voedergang stonden. De leeftijd van de honden varieerde van 3 tot 6 jaar. Er werden zowel 

rashonden als bastaard honden gebruikt. De training gebeurde over een periode van 15 maanden, 

twee keer per week met een totale gemiddelde duur van 50 uur per hond. De opleiding bestond uit 

drie fasen: gewenning aan de omgeving van de boerderij en de koeien, geurherkenning en aanduiding 

en tot slot een discriminatietraining. De honden duidden 23 van de 32 koeien correct positief aan. Dit 

gaf een sensitiviteit van 71,9%. Negen koeien werden aangeduid als negatief, terwijl ze wel in oestrus 

wagen. Bij 128 koeien die niet in oestrus waren gaven de honden dit 119 keer aan, negen keer werd 

de koe als foutief positief aangeduid. Dit gaf een specificiteit van 93%. Bij een studie van Kiddy et al. 

(1984) werden vier honden getraind op de lichaamsvloeistoffen van de koeien om aan te duiden of ze 

vruchtbaar waren. Deze vloeistoffen waren melk, bloedplasma, urine en vaginaal vocht.  De honden 

behaalden gemiddeld een accuraatheid tussen 86 en 99% voor de verschillende vloeistoffen.  

2.3.2 Speurhonden voor niet-biologische geuren 

a Explosieven 

Tijdens de tweede wereldoorlog werden honden ingezet om berichten te verzenden, te patrouilleren 

en te speuren. De speurhonden waren zeer belangrijk om mijnen aan te duiden, vooral toen in 1943 

de eerste mijnen die niet van metaal waren gemaakt opdoken in Noord Afrika. Hierdoor konden de 

mijnen niet meer aangeduid worden door metaaldetectoren. Het leger had drie manieren om dit type 

mijn op te sporen: voorzichtig tasten met een voelstok, de grond besproeien met water om te zien 

waar deze verstoord was en speurhonden. De eerste methode was zeer gevaarlijk en de tweede was 

enkel mogelijk op droge grond zonder beplanting. Het gebruik van honden was de beste manier om 

de mijnen te vinden en onschadelijk te maken (Kirk, 2014).  

Furton en Myers (2001) vergeleken de efficiëntie van speurhonden met die van instrumenten om 

chemicaliën op te sporen. Instrumenten kunnen theoretisch gezien 24 uur op 24 werken onafhankelijk 

van de toestand. Ze kunnen ook hun motivatie of concentratie niet verliezen en ze worden aanvaard 

als bewijsmateriaal in de rechtbank. Honden zijn dan weer flexibel en snel op alle werkterreinen. De 

kostprijs voor een hond bedraagt nog geen 15% van de prijs van een meetinstrument. Ze concluderen 

dat de honden nog steeds de snelste, veelzijdige en betrouwbaarste live aanduidingen kunnen geven 

van mogelijke aanwezigheid van explosieven.  
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De dag van vandaag is de vraag naar explosievenhonden groot omwille van de terreurdreiging. De 

toekomst voor deze honden is zeker verzekerd8.  

b Drugs 

Honden worden ingezet om drugs te vinden op vliegvelden, havens en bij de post (O’Sullivan, 2011, 

pp. 98-100). Ook bij festivals, in discotheken en scholen worden honden ingezet om iedereen te 

controleren (Cohen, 2014, p. 89). Het makkelijkste kunnen honden marihuana vinden, gevolgd door 

hasj, amfetamine en cocaïne. Heroïne blijkt het moeilijkste te vinden voor honden. Na gemiddeld 64 

seconden duidt de hond de plaats waar de drugs zit aan, met een succesratio van 87,7% en 5,3% 

onjuiste aanduidingen. In 7% van de gevallen deed de hond geen aanduiding binnen de 10 minuten 

(Jezierski et al., 2014).  

c Brandversnellers 

Wanneer men na een brand kwaad opzet wordt vermoed, kan men beroep doen op een 

brandhaarddetectiehond. Deze honden kunnen resten van brandversnellers opsporen. Ze wijzen 

gebieden aan waar de branddeskundige stalen neemt voor het forensisch laboratorium. De honden 

werken snel en efficiënt en zullen zo de kosten voor het onderzoek drukken. Er is aangetoond dat ze 

18 dagen na een brand nog resten van de brandversnellers kunnen aanduiden (Moody et al., 2006, pp. 

1-18). Uit een ander onderzoek (Nederlands Forensisch Instituut ,2010) bleek dat van alle genomen 

monsters na aanduiding door een brandhaarddetectiehond er 90% een positief resultaat opleverden. 

Wanneer er monsters werden genomen zonder gebruik van een hond bleek 79% een positief resultaat 

te geven.  

De eerste brandhaarddetectiehond was Mattie,  zij werd in 1986 in Amerika getraind. Ze kon 17 

verschillende geuren opsporen, zelfs wanneer er slechts minuscule hoeveelheden van de ontvlambare 

vloeistoffen aanwezig waren (Latham, 2005, p. 10). 

                                                           

8 Knelpuntberoep: explosievenhond. In: De Redactie.be. 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2507003 Gevonden op 06/02/2016 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2507003
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2.4 HET GEWONE VLIEGEND HERT, LUCANUS CERVUS 

2.4.1 Natuurhistorie 

a Fysieke omschrijving:  

Het vliegende hert is de grootste kever in Europa. Het lichaam van de mannetje kan tot 7 cm groot zijn, 

vrouwtjes meten tussen de 4 en de 5cm (Percy et al., 1999). Het lichaam van een insect is typisch 

opgebouwd uit drie delen: de kop met antennes, het borststuk en poten en het achterlijf met vleugels 

(Rood, 1960, p. 5). In tegendeel tot wat de naam doet vermoeden heeft deze kever geen gewei. De 

uitsteeksels vooraan bij het mannetje zijn bovenkaken, mandibels genaamd. Ze worden gebruikt om 

met rivaliserende mannetjes te vechten en bereidwillige vrouwtjes te imponeren. Wanneer de 

mannetjes vechten proberen ze elkaar met hun kaken op te tillen en van de tak of stam af te duwen 

(Smit en Krekels, 2008). Recent onderzoek van Goyens et al. (2014) heeft aangetoond dat de bijtkracht 

van de mannetjes tot drie keer hoger is dan die van de vrouwtjes. Dit is zeer indrukwekkend gezien de 

lange, onhandige vorm van de grote mandibels.   

Figuur 5 toont van links naar rechts het mannetje, vrouwtje en de larve van het vliegend hert.  

 

Figuur 5: Vliegend hert. Links: mannetje, midden: vrouwtje, rechts: larve  

(Bron: Thomaes en Maes, 2014) 

b Levenscyclus 

De levenscyclus van een vliegend hert duurt minstens drie jaar. Dit kan echter langer zijn, afhankelijk 

van verschillende factoren waaronder het weer. De meeste tijd brengen de dieren door in een larvaal 

stadium. Op figuur 6 wordt de levenscyclus van het vliegend hert grafisch weergegeven.  
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Figuur 6: levenscyclus van het vliegen hert  

(Bron: http://maria.fremlin.de/stagbeetles/lifecycle.html ) 

 

1. Een mannetje vliegt voor de eerste keer uit en gaat op zoek naar een vrouwtje om te paren. 

Volwassen kevers produceren geen feromonen om elkaar te vinden. Het mannetje kiest een boom met 

veel boomsappen uit als territorium. Vrouwtjes worden aangetrokken door deze geur van sappen en 

komen zo in contact met de mannetjes.  Mannetjes leven ongeveer 40 dagen , de vrouwtjes kunnen 

enkele maanden overleven. 

2. Nadat het mannetje concurrenten heeft weggedreven en het vrouwtje heeft kunnen imponeren 

met zijn gewei volgt de paring.  

3. Vervolgens gaat het vrouwtje opzoek naar een geschikt rottend stuk hout, allerhande harde 

loofhoutsoorten komen ook in aanmerking. 

http://maria.fremlin.de/stagbeetles/lifecycle.html
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4. Wanneer zij een goede plaats heeft gevonden, zal ze diep in de grond een gat graven waarin 

ze verspreid enkele eitjes legt. Dichtbij zal een stuk rottend hout liggen dat moet dienen als voedsel 

voor de larven. Dit gedrag herhaalt ze meerdere keren. Wanneer ze klaar is sterft ze. 

5. Na drie weken komen de eitjes uit en de larven (engerlingen) beginnen zich te voeden met 

sterk vermolmd hout. Larven hebben stevige kaken en kopkapsel waarmee ze makkelijk het hout 

kunnen afbreken en opeten.  

6. De larve zelf heeft een witte, zachte huid die kan meegroeien, maar het harde kopkapsel kan dat 

niet. Daarom vervellen de larven reeds voor de eerste winter; ze krijgen dan een grotere kop en kaken 

zodat ze meer kunnen eten en sneller groeien. 

7. Eén jaar nadat de larve uit het ei kwam volgt een tweede vervelling. Hierna moet de larve enkel 

nog eten om genoeg vetreserves op te bouwen om te kunnen verpoppen naar een volwassen kever. 

Volwassen kevers hoeven niet meer te eten, maar kunnen zich wel voeden via een tong waarmee ze 

boomsappen of vocht van rottend fruit kunnen opdrinken. 

8. Na enkele jaren is de larve vet genoeg geworden. Aan het begin van de zomer graaft ze zich in 

in de bodem en maakt zich klaar voor de metamorfose.  

9. De larve maakt een kamertje zo groot als een kippenei en hier bereidt ze zich voor op nog een 

vervelling door de darmen leeg te maken. Na de vervelling lijkt ze op een opgeplooid volwassen 

vliegend hert. 

10. Tot slot komt de laatste vervelling. De kop is veel groter geworden nu en het volwassen vliegend 

hert is klaar om de wereld te ontdekken. Hoewel ze niet meer moeten en kunnen eten, drinken ze 

soms wel nog sap van rottend fruit of uit bomen (Percy et al., 1999). 

c Verspreiding en biomen 

Het  vliegend hert komt in bijna heel Europa voor tot in Klein-Azië, maar hun aantallen zijn aan het 

afnemen door onder andere verdwijning van hun leefgebied (Cox et al., 2011). Ze zijn terug te vinden 

in oude, lichtrijke eikenbossen, parken en holle wegen. Linde, kers, peer en appel komen in aanmerking 

om als ontmoetingsplaats voor de volwassen exemplaren te fungeren.  Voor de larven is ondergronds 

dood en vermolmd dik eikenhout belangrijk. Net zoals bij de volwassenen kunnen de larven ook leven 

op dood hout van allerhande andere harde loofhoutsoorten. De bomen of takken moeten wel op 

aangetast door witrotschimmels. Deze schimmels zorgen voor de afbraak van lignine in het hout  dat 

de larven zelf niet kunnen afbreken (Smit en Krekels, 2006). Naar welke specifieke schimmels uit deze 
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groep van de witrotschimmels belangrijk zijn voor het vliegend hert is nog geen goed onderzoek 

gebeurd.  

In Vlaanderen en Brussel zijn er de laatste 20 jaar 51 waarnemingen van vliegende herten doorgegeven 

aan het INBO. Deze waarnemingen worden gescoord per “hok”, dit is een gebied van 1 op 1 km. 

Wanneer we alle waarnemingen optellen, ook die van voor 1994, komen we aan 91. In figuur 7 worden 

deze waarnemingen in Vlaanderen en Brussel weergegeven (Thomaes en Maes, 2014).  

 

Figuur 7: Recente (1994 – 2013: groen) en historische (< 1994: rood) verspreiding van het vliegend hert in Vlaanderen en het Brussels 

gewest (lichtgroen en licht rood) met aanduiding van de ecodistricten.  
(Bron:  Thomaes en Maes, 2014) 

2.4.2 Zeldzaamheid en Conservatie 

Er zijn een aantal redenen waardoor het vliegend hert zeldzaam is geworden. De eerste reden is de 

verdwijning van de kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden door schaalvergroting en 

industrialisatie van de landbouw. Vervolgens zijn door de verdwijning van traditionele beheersvormen 

van de bossen zoals bosbegrazing, hak- en middelhoutbeheer de bossen donkerder en meer gesloten 

geworden. Habitat voor het vliegend hert ging zo verloren. Ten derde draagt een snelle verstedelijking 

van landbouwgebieden bij tot het afnemen van het leefgebied van het vliegend hert. Daar waar ze 

eerst nog konden overleven in treinbielzen, houten balken die in de tuin worden gezet om steile 

hellingen van holle wegen op te vangen, worden deze balken meer en meer vervangen door betonnen 

palen. Het habitat dreigt zo weer verder te slinken. Vervolgens lopen veel wegen dwars door het 

leefgebied van de vliegende herten. Daardoor sterven er veel exemplaren door het verkeer. Tot slot is 

de versnippering van de populaties een belangrijke bedreiging. Het vliegend hert heeft namelijk een 

beperkte verspreidingscapaciteit (Thomaes en Maes, 2014). Sprecher-Uebersax vond tijdens een 

tiendaags onderzoek in 2001 in Zwitserland dat de vrouwtjes helemaal niet vliegen en de mannetjes 

maximaal 200 meter al vliegend aflegden. In later onderzoek door Rink en Sinsch (2007) in Duitsland 
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over een periode van drie vruchtbare seizoenen wordt geconcludeerd dat populaties die meer dan 3 

kilometer van elkaar gescheiden zijn een verhoogde kans tot uitsterven hebben. Dit komt omdat 

slechts 1% van de mannetjes zich tot maximum 3 kilometer van hun geboorteplek kunnen verplaatsen. 

27,5% van de mannetjes en slechts 1% van de vrouwtjes zal zich maximum 800 meter verplaatsen. Dit 

komt door een zwakke capaciteit om te vliegen en een lage bereidheid van de vrouwtjes om ver te 

vliegen. Continuïteit van geschikt dood hout en zo een aaneenschakeling van de habitatten met de 

verschillende populaties is zeer belangrijk.  

Sinds 1980 is het vliegend hert in België beschermd door het Koninklijke besluit op de Beschermde 

Diersoorten. Dit besluit is er gekomen naar aanleiding van de Conventie van Bern, dat internationaal 

van toepassing is. Op initiatief van de Raad van Europa werd de conventie van Bern opgesteld. In bijlage 

II van de habitatrichtlijn werd het vliegend hert opgenomen. Het verdrag heeft als doel het behoud 

van bedreigde wilde dieren en planten en hun leefmilieu in Europa en het mediterraan gebied. Alle 

landen die de conventie ondertekenden, waaronder België, hebben zich geëngageerd om de nodige 

maatregelen te nemen om de dieren en planten die vermeld worden te beschermen. De bescherming 

in België houdt in dat deze soort niet bejaagd, in gevangenschap  gehouden, verhandeld of gedood 

mag worden. De leefgebieden van het vliegend hert mogen ook niet verstuurd of beschadigd worden. 

Dit betekent dat de voedselvoorziening voor de dieren gegarandeerd moet blijven. Voor de volwassen 

dieren moeten er voldoende uitvloeiende boomsappen zijn. Deze komen typisch voor bij kwijnende, 

verwonde of afgezette oude, overmature (eiken) bomen. De bomen zijn ook een ontmoetingsplaats. 

Voor de larven moet er voldoende ondergronds dood en vermolmd hout zijn. Goed bosbeheer moet 

ervoor zorgen dat deze oude bomen blijven staan en dood hout niet verwijderd wordt. Kunstmatige 

broedplaatsen kunnen eventueel aangelegd worden op gekende vindplaatsen van de soort en waar 

plots tekort aan geschikt hout zou optreden (Smit et al., 2005).  

In 2014 onderzochten Thomas en Maes de uitsterfkansen van het vliegend hert. Ze deden dit op basis 

van de bedreigingscriteria die opgesteld zijn om te bepalen of een soort op de Rode Lijst moet komen 

en met welke status de soort dan toegekend krijgt. Deze criteria zijn afgestemd op internationaal 

gangbare criteria die op hun beurt gebaseerd zijn op de richtlijnen van de International Union for 

Conservation of Nature (IUCN). Ze concludeerden dat op basis van de versnippering en achteruitgang 

van het areaal de soort voldoet aan de criteria om tot de categorie Bedreigd te behoren.  
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2.5 TRAINING 

2.5.1 Leervermogen van de hond 

Om een hond goed te kunnen trainen moet de geleider inzicht hebben in het leervermogen van het 

dier. Kuo (1967) benadrukt dat gedragsontwikkeling een continu proces is. Een gedrag dat zich op een 

bepaald moment in een specifieke fase bevindt kan een belangrijke bepalende factor zijn voor gedrag 

in latere fases. Daarnaast verdeelt hij de bepalende factoren voor gedrag in vijf groepen: 

1. Morfologische factoren: anatomie, bouw van de hond 

2. Biofysische en Biochemische factoren: werking van de hersenen, de toestand van de 
hond 

3. Stimulerende objecten in de onmiddellijke omgeving 

4. De ontwikkelingsgeschiedenis van het individu 

5. De omgevingscontext waarin het gedrag zich voordoet. 

Voor speurhonden zijn de morfologische factoren de basis (zie 2.2: De hond als speurder). De 

combinatie van alle vijf de factoren bepaalt in welke mate en met welke snelheid de hond een bepaald 

gedrag zal leren.  

Milgram et al. (2005) vonden dat voeding rijk aan antioxidanten in combinatie met een verrijkte 

omgeving (punt 3 uit de factoren van Kuo) bijdroegen tot het beter en nauwkeuriger leren van nieuwe 

gedragingen. De bevindingen waren van toepassing voor oudere honden, voor jongere honden had 

het al dan niet krijgen van rijke voeding geen effect. Naast de leeftijd blijkt ook het ras van de hond 

ondergeschikt te zijn aan de mate van socialisatie in het leervermogen van de hond. Wanneer de 

eigenaar activiteiten doet met de hond bevordert dit zijn leervermogen (Pongrácz et al., 2005).  

2.5.2 Klassieke en Operante conditionering 

Honden worden meestal opgeleid door middel van positieve bekrachtiging bij operante 

conditionering. De basis van operante conditionering ligt bij de klassieke conditionering van Pavlov 

(1927). De hond leert een verband tussen een stimulus en een respons. De ongeconditioneerde 

stimulus (US) wordt na verloop van tijd de geconditioneerde stimulus (CS) en de reactie hierop wordt 

de geconditioneerde respons (R). Pavlov ontdekte dit door een hond eten voor te schotelen, waarop 

de hond begon te kwijlen (ongeconditioneerde respons). Vervolgens liet Pavlov een bel (US) horen 

enkele seconden voordat het eten werd gegeven. Na verloop van tijd begon de hond te kwijlen nadat 

hij de bel hoorde. De ongeconditioneerde stimulus is veranderd naar een geconditioneerde stimulus 
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en het kwijlen is de geconditioneerde respons geworden. Op figuur 8 wordt dit proces schematisch 

weergegeven.  

 

Figuur 8: Schematische voorstelling van klassieke conditionering 
(Bron: http://animals.howstuffworks.com/pets/dog-training1.htm  Gevonden op 31/01/2016) 

 

Thorndike (1927) legde de basis voor het operante conditioneren. Hij ontwikkelde de puzzelbox. Een 

dier dat erin werd geplaatst kon enkel eruit ontsnappen door aan een lus te trekken. Door middel van 

“trial and error” leerde een kat aan de lus te trekken om aan de voedselbeloning buiten de kooi te 

raken. Na een reeks herhalingen had de kat geleerd om doelmatig aan de lus te trekken. Dit noemde 

Thorndike de “Wet van het effect”.  

Skinner (1938) bouwde dit verder uit naar operante conditionering. Hij ontdekte dat dieren konden 

leren door middel van het toedienen van een straf of beloning na het stellen van een bepaald gedrag. 

Hij ontwikkelde de Skinner Box. Dit is een kooi waarin een rat werd geplaatst. In de kooi is er een 

hendel aanwezig. Wanneer de rat de hendel omlaag drukt volgt er een beloning onder de vorm van 

voedsel. De eerste keren drukt de rat per toeval op de hendel, maar na een tijdje zal de rat het 

begrijpen dat telkens een beloning volgt nadat hij de hendel naar beneden heeft gedrukt. De beloning 

doet het gedrag toenemen. Wanneer de rat een stroomstoot krijgt als hij de hendel naar beneden 

drukt is dit een straf, deze zorgt ervoor dat het gedrag afneemt.   

Er zijn vier manieren om de hond iets aan te leren: toedienen of wegnemen van iets positiefs of 

negatiefs. Gewenst gedrag, dus gedrag waarvan we willen dat het toeneemt, stimuleren we door 

http://animals.howstuffworks.com/pets/dog-training1.htm
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bekrachtiging. Ongewenst gedrag wordt gevolgd door een correctie, waardoor het afneemt. 

Schematisch wordt dit voorgesteld op figuur 9.  

 

Figuur 9: Schematische voorstelling van operante conditionering 
(Bron: Ophuis en Van der Borg) 

 

Bekrachtiging houdt in dat er een positieve stimulus (voedsel of spelen) wordt toegediend of een 

negatieve stimulus (pijn, eenzaamheid) wordt weggenomen. Bij een correctie wordt een positieve 

stimulus weggenomen of een negatieve stimulus toegediend (Skinner, 1953).  

2.5.3 Extinctie 

Nadat een operante response is aangeleerd zal ze verzwakken en uiteindelijk uitdoven als de 

bekrachtiger niet meer wordt gegeven na het gestelde gedrag. Dit wordt extinctie genoemd. Om 

extinctie nog effectiever te laten plaatshebben moet dit gecombineerd worden met een differentiële 

bekrachtiging. Dit houdt in dat wanneer men één bepaald gedrag wilt afleren, de bekrachtiging die 

normaal zou volgen op dit gedrag weggelaten wordt en een meer gewenst gedrag dan plots wel 

bekrachtigd wordt. Weerstand tegen extinctie kan optreden. De mate waarin dit voorkomt, hangt af 

van het bekrachtigingschema dat werd gehanteerd tijdens het aanleren van het bedrag. Wanneer een 

continue bekrachtiging plaats had, zal de weerstand tegen extinctie kleiner zijn. Er wordt immers altijd 

een beloning verwacht en wanneer deze plots uitblijft, zal het gedrag ook snel afnemen. Wanneer er 

echter op basis van een variabele ratio of interval werd beloond, zal er een grote weerstand tegen 
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extinctie zijn. Hiervoor liggen drie oorzaken aan de basis. Een dier heeft minder snel door dat er geen 

beloning meer volgt bij een variabel bekrachtigingsschema dan bij een continu bekrachtigingsschema. 

De tweede reden is dat een dier bij een variabel schema geleerd heeft om door te zetten ondanks de 

frustratie dat er geen bekrachtiger komt. Tot slot weet het dier dat bij een variabel schema het lang 

kan duren eer er toch nog een beloning volgt (Bruysbaert, 2006, pp 239-240).  

2.5.4 Secundaire bekrachtiger: clickermethode  

Bij training van dieren is een zeer precieze timing van groot belang. Een secundaire bekrachtiger helpt 

bij de perfecte timing voor het bekrachtigen van een bepaald gedrag. Skinner (1951, pp. 412-418) 

beschreef het gebruik van een “cricket”, een speelgoedje voor kinderen dat op basis van het drukken 

op een metalen plaatje steeds dezelfde klikgeluid maakte, om dieren te trainen. De hond wordt eerst 

geleerd dat er na het geluid van de clicker altijd een beloning volgt. Vervolgens volgt de klik steeds 

nadat de hond een gewenste gedraging heeft uitgevoerd. Het geluid van de clicker dient als 

overbruggende stimulus tussen het juiste gedrag en de beloning die zal volgen. Zo wordt belonen op 

afstand mogelijk. De beloning blijft de primaire bekrachtiger.  

2.5.5 Shaping 

Karen Pryor heeft de training met de clicker uitgebreid naar shaping. Dit betekent dat een nieuw 

gedrag wordt aangeleerd door variaties in het huidige gedrag te bekrachtigen op het moment dat het 

gedrag wordt gesteld, in plaats van erna. Op die manier worden kleine gedragingen in de richting van 

het uiteindelijk gewenste gedrag gestuurd. Pryor leerde dolfijnen door middel van shaping uit het 

water te springen. Eerste beloonde ze de dolfijn wanneer hij zijn kop uit het water stak. Wanneer het 

dier de link legde tussen zijn kop uit het water steken en de beloning, ging ze een stapje verder. Het 

dier moest met zijn volledige kop met een krachtige stoot uit het water komen. Pas wanneer dit gedrag 

getoond werd volgde er dan weer een beloning. Zo ging het stapje voor stapje steeds verder totdat de 

dolfijn met zijn volledige lichaam uit het water sprong. 9 

                                                           

9 Shaping. In: Karen Pryor Clicker Training. http://www.clickertraining.com/glossary/17#term21264 Gevonden 
op 31/01/2016 

http://www.clickertraining.com/glossary/17#term21264
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2.5.6 Generalisatie VS specificatie  

Van Dale citeert generaliseren als “algemene regel laten gelden op grond van één bijzonder geval”.10  

Generalisatie voor honden is helemaal iets anders van voor mensen. Mensen generaliseren vooral op 

basis van vorm en minder op basis van grootte en textuur (Smith en Jones, 1988).  Van der Zee et al. 

(2012) vonden dat honden eerst generaliseren op basis van grootte, daarna op basis van textuur. 

Honden hebben dus een volledig andere manier van generaliseren dan mensen. Oorzaak hiervan 

zouden de verschillen in evolutie zijn waarbij mensen vertrouwen meer op hun zicht. Meer onderzoek 

hiernaar moet nog uitgevoerd worden.  

Voor geuren kunnen honden getraind worden om te generaliseren. Zeker bij reddingshonden is dit het 

geval. Zij moeten zowel onbekende jonge, oude, gespierde, magere mensen als mensen van 

verschillende origine kunnen vinden (Fenton, 1992). Ook voor honden die lijken moeten vinden is 

generalisatie van de geur van dode mensen in ontbinding belangrijk (Cablk et al., 2012).  Wanneer 

honden sporen naar wilde dieren en meer specifiek, maar de uitwerpselen van deze dieren, is 

generalisatie ook van groot belang. De mest binnen een soort kan immers verschillen omwille van het 

dieet, ouderdom, geslacht of gezondheidstoestand van het individu. In het verleden zijn honden 

ingezet om mest op te sporen van de Nieuw-Zeelandse kakapo en kiwi (Hill en Hill, 1987), 

zwartvoetbunzing (Dean, 1979), grijze wolf, eland en rendier (Wasser et al., 2011).   

Specificatie wil zeggen dat er gewerkt wordt naar één geur. Honden kunnen een onderscheid maken 

tussen mest van dieren die sterk met elkaar verwant zijn, zoals de San Joaquin kitvos en de rode vos 

(Smith et al., 2006) en tussen de grizzlybeer en zwarte beer (Wasser et al., 2004; Beckmann et al., 

2015). Ze kunnen zelfs individuen identificeren op basis van de geur van de mest (Kerley en Salkina, 

2007).  

2.5.7 Aanduiding 

Wanneer een hond de juiste geur gevonden heeft moet hij dit laten zien aan zijn geleider. Er zijn twee 

soorten aanduidingen: actieve en passieve. Onder actieve aanduidingen wordt verstaan: blaffen, 

krabben, graven, springen,… Passieve aanduidingen zijn zitten, liggen en fixeren met zijn neus of 

poot11. Het type van aanduiding hangt af van de functie van de hond. De aanduidingen moeten 

                                                           

10 Generaliseren. In: Van Dale. 
http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=generaliseren&lang=nn#.VrcV4RjhDIU Gevonden op 07/02/2016 

11 Indication / Alert for the Search Dog. In: Virginia Search & Rescue Dog Association 
http://www.vsrda.org/training/indication-alert  Gevonden op 07/02/2016 

http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=generaliseren&lang=nn#.VrcV4RjhDIU
http://www.vsrda.org/training/indication-alert
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duidelijk zijn voor trainer. De hond blijft bij de geur totdat de geleider eraan komt of hij komt de 

geleider waarschuwen. Deze geeft dan opnieuw de opdracht om te zoeken om zo het team naar de 

juiste locatie te leiden. Zodra er wordt bevestigd dat de hond de juiste geur heeft aangeduid wordt hij 

onmiddellijk beloond (MacKay et al., 2008, pp. 183-222).  

Er zijn vijf mogelijke resultaten bij een oefensessie of run met de speurhond. Bij een oefensessie weet 

de geleider, of een andere persoon, of er al dan niet een positieve geur verstopt is en waar deze zich 

exact bevindt. Bij praktijksessies is het mogelijk dat de hond de geur niet aanduidt, maar niemand weet 

met zekerheid of er ook geen geur aanwezig is. De schematische voorstelling van de mogelijkheden 

wordt voorgesteld in tabel 1. De hond duidt de juiste positieve geur aan, dit is een correct positieve 

uitslag. Wanneer de hond niets aanduidt, terwijl de juiste geur wel aanwezig is, is dit een fout negatieve 

uitslag.  Wanneer de geur niet aanwezig is, maar de hond duidt toch een geur aan, is dit een fout 

positieve aanduiding en als de hond geen aanduiding geeft en er is ook geen juiste geur aanwezig, is 

dit correct negatief. Bij een aanduiding van een bijgeur is dit altijd fout (Schoon, 1996 a).  

  Geur aanwezig Geur afwezig 

Hond duidt aan correct positief fout positief 

Hond duidt niets aan fout negatief correct negatief 

Hond duidt bijgeur aan foutieve koppeling 

Tabel 1: Schematische weergave mogelijke resultaten 

Bron: Schoon, G.A.A. (1996 a). De betrouwbaarheid van de sorteerproef, p 25.  

Een foutieve negatieve run kan zeer gevaarlijk zijn, vooral bij reddingshonden die mensen moeten 

zoeken die in levensgevaar zijn of bij explosievenhonden. Een gebied kan zo als “veilig” worden 

bestempeld terwijl er toch nog steeds gevaar dreigt. Wanneer een hond een aanduiding doet wanneer 

de geur niet aanwezig is, fout positief, kan dit ook belangrijke gevolgen hebben. Bij een bommelding 

kan dit betekenen dat de ontmijningsdienst overbodig opgeroepen wordt, kankerpatiënten krijgen 

bijkomende (onaangename) onderzoeken of onschuldige mensen worden in voorlopige hechtenis 

genomen.  

Concha et al. (2014) vonden dat er bij correct negatieve aanduidingen een significant kortere 

snuffeltijd nodig was door de hond dan bij de drie andere mogelijkheden. Daarnaast snuffelden 

honden slechts één keer bij correct negatieve, maar snuffelden twee keer in de andere situaties. Er 

kan in praktijksessie rekening gehouden worden met deze bevindingen om geurdetectie door honden 

doeltreffender te beoordelen. 

De betrouwbaarheid van een speurhond kan berekend worden op basis van het aantal gescoorde 

correct positief en negatieve en fout positieve en negatieve aanduidingen. Je kan ook de sensitiviteit 
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berekenen. Dit is een percentage dat weergeeft hoe vaak de testuitkomst correct positief is bij de 

aanwezigheid van een gewenste geur. Daarnaast kan je ook de specificiteit berekenen, dit geeft weer 

hoe vaak de hond geen aanduiding doet in afwezigheid van de doelgeur. Deze eigenschappen worden 

als volgt berekend: 

Sensitiviteit =   correct positief    

  correct positief + fout negatief 

Specificiteit =   correct negatief    

  correct negatief + fout positief 

Daarnaast kan je ook de positieve voorspellende waarde berekenen van een hond. Dit is de kans dat  

wanneer hij een positieve aanduiding doet, er ook daadwerkelijk een doelgeur is. Tot slot kan de 

negatief voorspellende waarde berekenen, dit is de kans dat wanneer er geen aanduiding is, de 

doelgeur effectief ook afwezig is. Deze twee waarden worden als volgt berekend: 

Positief voorspellende waarde =   correct positief    

     correct positief + fout positief 

Negatief voorspellende waarde =   correct negatief   

     correct negatief + fout negatief 

De kwaliteit van een speurhond kan op basis van deze uitkomsten weergegeven worden. 12 

2.5.8 Contaminatie 

Speurhonden worden in het begin getraind om één geur te kunnen aan te duiden. Gezien de sterke 

geurzin van de hond is het belangrijk dat er alleen op deze geur wordt getraind. Besmetting door 

andere geuren moet absoluut uitgesloten worden. Alvin Harden Poyner vroeg in 2005 een patent aan 

voor de Scent-A-Wheel, een toestel specifiek ontworpen voor de opleiding van geur discriminerende 

speurhonden. Het is een type van carrousel met zes armen. Op het einde van elke arm is er de 

mogelijkheid om geurmateriaal te plaatsen.13 Dergelijk toestel, zoals te zien is op figuur 10, wordt 

echter al langer gebruikt, onder andere voor de opleiding om mijnen op te sporen. Roestvrij stalen 

containers met daarin glazen potten met bijgeuren en één met de positieve geur zijn bevestigd aan 

het uiteinde van de armen van de carrousel (figuur 11). Voordat de training van start kan gaan moet al 

                                                           

12 Begrippen en definities. In: Nederlands Leerboek Audiologie. http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd8/8-2-
6.htm#niveau2 Gevonden op 07/02/2016 

13 Device for the training of scent discriminiation detector dogs. In: Google Patenten. 
https://www.google.com/patents/US7198008 Gevonden op 07/02/2016 

http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd8/8-2-6.htm#niveau2
http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd8/8-2-6.htm#niveau2
https://www.google.com/patents/US7198008
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het materiaal dat gebruikt zal worden gedesinfecteerd worden. Besmetting door één haar of  

vingerafdruk kan ervoor zorgen dat de hele oefening mislukt. De hond kan immers hierop afgaan om 

de juiste geur aan te duiden.  

       

Figuur 10: Carrousel      Figuur 11: Roestvrij stalen container met glazen potten    
(Bron: GICHD, 2004, pp 62-62)     (Bron: GICHD, 2004, pp 62-62) 

Door middel van een autoclaaf worden de roestvrij stalen potten gedesinfecteerd. Daarna worden 

schone wegwerpbare plastiek handschoenen en gedesinfecteerde roestvrij stalen tangen gebruikt om 

het materiaal te hanteren. De carrousel kan draaien, waardoor makkelijk de geur van plaats veranderd 

kan worden zonder de containers de moeten openen (GICHD, 2004, pp 60-66).  

 Voor de sorteerproef wordt er vaak gebruik gemaakt van roestvrij stalen buisjes waarop de geur is 

aangebracht. Deze buisjes worden ook steeds gedesinfecteerd door middel van ontsmettingsmiddel 

gevolgd door een uur koken in water. De buisjes worden op roestvrij stalen plaatjes gelegd, die op hun 

beurt weer op een groter houten platform liggen. De plaatjes kunnen ook weer gewassen en ontsmet 

worden. De buisjes worden bewaard in schone glazen potten. De geur wordt overgebracht doordat de 

betrokken persoon de buisjes gedurende 1 minuut in zijn hand houdt. Vervolgens worden de buisjes 

met gedesinfecteerde tangen in de houder geplaatst (Schoon en Haak, 2002 b).  

2.5.9 Blind testen 

Om het “Clever Hans effect” uit te sluiten is het belangrijk dat de begeleider de hond niet beïnvloed 

door zijn lichaamstaal. Hans was een paard dat zogezegd kon tellen. Het paard las echter de 

lichaamstaal van zijn baas. Deze vroeg hem hoeveel  2+3 was. Waarop Hans 5 keer met zijn hoef op de 

grond klopte. In 1911 ontdekte Pfungst dat het paard reageerde op de houding van zijn baas om te 

beginnen en stoppen met het kloppen.  

De geleiders kunnen, al dan niet bewust, door te wijzen, knikken, te draaien met hun hoofd of te staren 

de hond beïnvloeden in zijn gedrag (Miklósi et al., 1998; Reid, 2009). Lit et al. (2011) hebben 
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aangetoond dat de kennis die de geleider heeft over de aanwezigheid van een doelgeur in het gebied 

een invloed heeft op het gedrag van de speurhonden. Aan het onderzoek namen 18 drugs en/of 

explosievenhonden deel. Er werd misleidend gemeld aan de geleiders dat er bij twee opstellingen een 

locatie met de doelgeur werd aangeduid door een papiertje. Zo werd de menselijke invloed getest. 

Vervolgens was er een opstelling waarbij er eten of speelgoed, een afleidende geur, was verstopt om 

zo de interesse van de hond op te wekken. Dit was de invloed van de hond. Tot slot was er een 

opstelling zonder papiertje, eten of speelgoed. In totaal waren er vier verschillende opstellingen: 

controle, papiertje, eten en papiertje gecombineerd met eten. In geen enkele opstelling was 

daadwerkelijk een geur van drugs of explosieven aanwezig. Er werd in totaal 225 keer een aanduiding 

gedaan door de hond in 144 opstellingen. Er konden meerdere aanduidingen gegeven worden per 

opstelling. Slechts bij 21 opstellingen (15%) werd er geen aanduiding gegeven. Er waren meer correct 

negatieve aanduidingen wanneer er geen enkele markering (speelgoed, eten of papiertje) aanwezig 

was in de opstelling. Deze studie toont aan dat honden mensen kunnen leren lezen.  

We willen dat de honden de juiste geuren aanduiden en niet reageren op het gedrag van de geleider. 

Dit kan enkel correct getraind worden door blind te werken, de geleider mag niet weten of er al dan 

niet een geur aanwezig is en waar deze zou zitten (Schoon en Haak, 2002 c).   

2.5.10 Vrij zoeken 

Een hond moet leren om in praktijksituaties de gewenste geuren aan te duiden. Er wordt getraind op 

een overgang van de proefopstelling waarbij een carrousel met verschillende geuren klaarstaat naar 

een werkterrein dat de praktijk simuleert. Bij de explosievenhonden in Bosnië en Herzegovina wordt 

deze overgang aangeleerd door gebruik te maken van zandbakken. Hierin is een verdeling gemaakt 

van stroken van 1 meter breed en 11 meter lang. Per strook worden drie tot vijf geuren van landmijnen 

verstopt op verschillende dieptes. Er worden ook stroken onaangeroerd gelaten, dit om de hond niet 

aan te leren dat hij altijd een mijn zal vinden, anders zal de hond naar het einde van de strook een 

valse aanduiding geven als hij nog geen mijn gevonden heeft. Vervolgens wordt er overgegaan naar 

een trainingsveld van 10 op 25 meter. Er zijn verschillende soorten velden met verschillende 

ondergronden, vegetatie en aantal mijnen (GICHD, 2004, pp 75-78).  

2.5.11 Selectie van de hond 

a Voorkeur voor ras 

In principe kan iedere hond leren speuren. Er zijn echter rassen waarbij het makkelijker zal zijn om het 

hen aan te leren omwille van hun bouw (middellange neus, zie Rassen 2.2.3) en hun karakter. Voor de 
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opsporing van mijnen wordt de voorkeur gegeven aan Duitse herders, Mechelse herders en Labradors. 

Het voordeel van de Mechelse herders is dat zij beter tegen de hitte kunnen door hun fijnere bouw 

dan de Duitse Herders en Labradors. Hierdoor kunnen zij langer werken in warmere klimaten. 

Mechelse herders zijn echter meer temperamentvol, onvoorspelbaar en nerveus dan de twee andere 

rassen. Labradors zijn zeer volgzaam en hebben een zeer hoge will to please (GICHD, 2004, pp 20-22).  

Ook voor de opleiding als politiehond in België kan iedere hond tussen 9 maanden en 2 jaar in 

aanmerking komen. De politie traint speurhonden, drugshonden, honden voor menselijke resten, 

brandhaarddetectiehonden, explosievenhonden en migratiecontrolehonden. Specifieke 

eigenschappen zoals sociaal gedrag en moed zijn belangrijk bij de selectie. Er is een uitgebreide 

observatie en evaluatie, ook medisch, alvorens de hond wordt aangekocht. Het merendeel van de 

politiehonden in België zijn Mechelse Herders14.  

Rooney en Bradshaw (2004) ondervroegen 244 trainers en begeleiders van honden door middel van 

een enquête over hun mening naar de capaciteiten van speurhonden van verschillende rassen en 

geslachten. De resultaten toonden dat de meeste Britten de voorkeur geven aan de Springer Spaniel 

(45%), gevolgd door de labrador (35%). Slechts 4% koos voor de Duitse herder. In het Verenigd 

Koninkrijk zijn Springer Spaniels en Labradors de meest gebruikte rassen voor speurwerk.  

b Leeftijd  

Naarmate een hond ouder wordt zal het olfactorisch systeem van de hond geuren minder sterk 

waarnemen. Een studie die de correctheid van spoorzoeken in correlatie met de leeftijd onderzocht 

kwam tot de conclusie dat jongere honden beter de richting van het spoor konden aanduiden dan 

oudere (Wells en Hepper, 2003).  

Hirai et al. (1996) onderzochten het olfactorisch systeem van 22 honden tussen de 10 en 19 jaar oud 

door middel van immunohistochemie. Choi et al. (2010) voerder een gelijkaardige studie uit op Duitse 

herders tussen 2 en 13 jaar oud. Beide studies concluderen dat er een daling is van het aantal 

olfactorische cellen en neuronen naarmate een hond ouder wordt. Dit heeft een verminderde werking 

van de geurzin tot gevolg.  

Naast een effect op het geurvermogen heeft de leeftijd van de hond ook gevolgen voor het 

leervermogen. Een studie van Tapp et al. (2003) op 55 Beagles van 2 tot 13 jaar toonde aan dat oudere 

                                                           

14 Directie hondensteun. In: Federale Politie. http://www.politie.be/fed/nl/over-ons/bestuurlijke-
politie/directie-hondensteun Gevonden op 16/04/2016. 

http://www.politie.be/fed/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/directie-hondensteun
http://www.politie.be/fed/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/directie-hondensteun
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honden significant meer fouten maakten en dat ze meer proefopstellingen nodig hebben om te leren. 

Oudere honden waren trager dan de jongere, maar ze konden weldegelijk nog nieuwe inzichten leren.   

c Geslacht 

Wells en Hepper (2003) onderzochten of er verschillen zijn in de capaciteiten van het speuren tussen 

reuen en teven. Ze concludeerden dan reuen beter zijn in het aanduiden van de richting van een gelegd 

spoor dan teven.    

Uit het onderzoek van Rooney en Bradshaw (2004) blijkt dat er meer reuen dan teven worden gebruikt 

voor speurwerk in het Verenigd Koninkrijk. 86,4% tegenover 13,6%. Wanneer er gevraagd werd naar 

hun tevredenheid over werkprestaties van de reu of teef was er geen beduidend verschil in de 

antwoorden. Ze concluderen dat wanneer er individuele honden worden geselecteerd voor 

speurwerk, teven zeker gedreven gespecialiseerde speurhonden kunnen zijn. Zij suggereren dat er 

meer teven in gebruik zouden moeten genomen worden.  

d Gretigheid om te werken, “work ethic” of “will to please” 

Niet alleen bij mensen, maar ook voor honden is de gretigheid om te werken een belangrijke 

eigenschap. Honden die gebruikt worden voor conservatie van wilde soorten worden onder andere 

geselecteerd op deze eigenschap. Deze honden zullen zonder het bevel te krijgen beginnen zoeken en 

ze lijken rusteloos tijdens rustperiodes. Work ethic is een aangeboren eigenschap die niet aangeleerd 

kan worden. Op het eerste zicht lijken puppies en jonge honden geen hoge graad van gretigheid om te 

werken te bezitten. Dit komt door hun korte aandachtsspanne. Naarmate een hond ouder wordt kan 

een hond langer zijn aandacht erbij houden en stijgt zijn work ethic (Hurt en Smith, 2009).  

Haak en Gerritsen (2007) beweren dat de grootste “will to please” te vinden is onder de Duitse en 

Belgische herders. Naast het ras beweren zij, net als Pongrácz et al. (2005) dat het ras nog steeds 

ondergeschikt is aan het gedrag van de geleider, de sociale ervaring die de hond meekrijgt en de 

dagelijkse activiteiten die de hond uitoefent. Deze kunnen allemaal de “problemen” die het ras 

eventueel zou hebben overwinnen.  
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3  MATERIAAL EN METHODEN 

3.1 HONDEN 

Voor deze studie werden twee honden getraind. Er liep met dit eindwerk een parallel eindwerk door 

Dorine Van Cauteren voor het INBO om honden naar ottermest te leren speuren. Twee honden leerden 

speuren naar de larven en twee naar de mest. De honden varieerden allen van geslacht, ras, leeftijd 

en opleidingsniveau. Voor de start van de speurtraining kenden ze reeds allemaal basis 

gehoorzaamheidstraining. De clickermethode maakte hier deel van uit. Deze studie richt zich verder 

op de training voor het speuren naar larven van het vliegend hert.  

Naam Ras Leeftijd Geslacht Gezins/werkhond Studie Speurervaring eigenaar 

Blue Australische herder 2 jaar Teef Gezinshond Otter Stage dienst hondensteun 

Smokey Mechelse herder 7 maanden Teef Werkhond Otter  Professionele ervaring 

Pekkie Bastaard  
(zie figuur 12) 

8 jaar Reu Gezinshond Vliegend 
hert 

Geen 

Jimmi Bastaard  
(zie figuur 13) 

10 jaar Reu Gezinshond Vliegend 
hert 

Geen 

Tabel 2: honden die deelnamen aan het onderzoek 

         

Figuur 12: Pekkie       Figuur 13: Jimmi 

(Bron: eigen foto)      (Bron: Hilde Vervaecke) 

3.2 MATERIAAL 

Voor de training in de geurherkenning werd er gebruik gemaakt van 12 ongebruikte glazen 

confituurpotten met deksel, een pvc buis met 12,5 cm diameter en een houten plank. In elk deksel van 

de potten zijn er met een nagel en hamer 10 gaatjes gemaakt. Er is een “geurplatform” gemaakt door 

de PVC buis te versnijden in acht  korte buizen van 17 cm lengte. Zes ervan werden vastgelijmd op een 

houten plank van 114 cm lengte en 19 cm breedte. Tussen elk stuk pvc was er een ruimte gelaten van 

7 cm.  De twee overige stukken pvc zijn op 2 losse planken van 19 cm op 19 cm gelijmd. De glazen 
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confituur potten zijn 12 cm hoog en hebben een diameter van 8,3 cm. Er is bewust gekozen om de pvc 

buizen op een hogere lengte af te snijden zodat de hond “gedwongen” wordt om zijn hoofd in de pvc 

buis te steken om aan de confituurpot te kunnen ruiken. Daarnaast is er op deze manier geen visuele 

herkenning mogelijk door de hond. Op figuur 14 wordt het materiaal afgebeeld.  

 

Figuur 14: Het “geurplafform” voor de training 

(Bron: eigen foto).  

De glazen potten en deksels werden op regelmatige basis ontsmet door ze te wassen met heet water 

en vervolgens minstens 10 onder te dompelen in kokend water. 

Als positieve geur werd er gebruik gemaakt van een levende larve van het vliegend hert. Deze werd 

voor iedere sessie in een glazen, gesteriliseerde pot gestoken. Dit wordt weergegeven op figuur 15.  

  

Figuur 15: Levende larve van het vliegend hert in een confituurpot.  

(Bron: Eigen foto) 
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De larve werd bewaard in plastieken bak met substraat (mengeling van verschillende soorten grond) 

waarin er ook stukken vermolmd eikenhout werden geplaatst als voedsel. Het substraat uit deze bak 

is positief substraat. 

Om contaminatie te vermijden werd voor de manipulatie van de larve steeds latex handschoenen 

gedragen door de hulp en geleider. Deze handschoenen werden gebruikt voor het hanteren van de 

larve en de pot waar deze in zat. Voor de manipulatie van de potten met andere geuren werden andere 

handschoenen gebruikt. Alle gebruikte handschoenen werden na iedere sessie niet meer gebruikt om 

te trainen. 

Voor het vrij zoeken werd de larve in een eivormige theefilter gestoken. Op die manier leert de hond 

afstappen van de aanduiding op de glazen potten en is de larve toch nog beschermd. Naast de larve in 

het eitje is er ook getraind met larven die zich ingekapseld hadden in een houtblok van ongeveer 25 

cm lang. Op figuur 16 en 17 zijn deze twee materialen te zien.  

    

Figuur 16: Levende larve van het vliegend hert in een theefilter.   Figuur 17: Houtblok met ingekapselde larve. 

(Bron: Eigen foto)       (Bron: Eigen foto) 

3.3 METHODEN 

3.3.1 Beloning  

De hond wordt voor het gewenst bedrag beloond door direct nadat het gedrag vertoond werd eerst 

te klikken met de clicker gevolgd door een hondensnoepje. 
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3.3.2 Fixatie 

Er is voor een passieve aanwijzing gekozen in deze studie omdat er gewerkt wordt met levende larven. 

De hond moet op de pot fixeren door met zijn neus minstens 7 seconden boven de gekozen pot te 

blijven hangen. Tijdens het vrij zoeken dient hij te fixeren boven de plaats waar de larve zich bevindt. 

3.3.3 Locatie 

Iedere geleider trainde de honden thuis in de tuin (terras, gras, omgeving met bomen) of op een 

beschutte plaats (garage, veranda, stal).  

3.3.4 Geurherkenning aanleren 

De training van de honden is gestart met het aanleren van de fixatie op de glazen pot zonder geur. Vrij 

snel werd dan een geur toegevoegd in de glazen pot. Als eerste geur is er gekozen voor koffie, dit om 

wille van de sterke, specifieke geur en omdat er gebruik zal worden gemaakt van een zeldzaam, 

delicaat levend dier in de toekomstige opstellingen. Zo wordt de larve niet onmiddellijk blootgesteld 

aan de hond tijdens de eerste stappen van het leerproces.  

De pot met koffie werd vervolgens in de pvc buis gestoken die op de losse plank was aangebracht. De 

hond had zo slechts één geur om de fixatie op aan te leren. Nadat een correcte en voldoende lange 

fixatie op de pot werd gedaan, werd er geklikt en volgde de beloning van het snoepje. Eens dit gedrag 

meerdere keren werd gesteld, werd vervolgens een lege pot in eenzelfde pvc buis naast de pot met 

koffie geplaatst. De hond moest nu kiezen en bij de fixatie op de pot met koffie volgde de  klik en 

beloning. Vervolgens werd de opstelling uitgebreid naar drie en zo opgebouwd naar zes potten. 

Positieve aanduidingen op de pot met de koffie werden beloond. In slechts één pot zat koffie, de 

andere potten waren leeg. Hierna werden geleidelijk de bijgeuren geïntroduceerd: lavendel, kaneel, 

venkel, tijm en appelthee. Wanneer de hond een foute indicatie gaf op één van de bijgeuren of indien 

er geen aanduiding volgde, werd er een korte pauze in gelast en de stap werd herhaald zonder 

toevoeging van een nieuwe bijgeur. Dit resulteerde in een volledige line-up van zes geuren, waarvan 

één de positieve geur koffie was. Eens de hond correcte fixatie deed op de koffie met aanwezigheid 

van zes andere bijgeuren werd er overgeschakeld naar de larve. De koffie werd geschrapt uit alle 

toekomstige proefopstellingen. Bij de eerste opstelling met de larve werd deze samen met twee 

neutrale potten aangeboden. Nadat er bij meerdere opstellingen over verschillende dagen een goed 

fixatie op de larve was gegeven zijn opnieuw andere bijgeuren geïntroduceerd. Deze waren: eikenhout, 

dennenhout, wilgenhout, en houtschaafsel. Eén pot was leeg. Het commando “zoek kever” werd ook 



Het gebruik van honden om larven van Lucanus cervus op te sporen Materiaal en methoden 41 

 

 

op dit punt geïntroduceerd wanneer de opstelling klaarstond en Pekkie de juiste geur moest 

aanduiden.  

3.3.5 Vrij zoeken 

De overgang van de geurherkenning in potten naar vrij zoeken werd geleidelijk gedaan. Er moesten 

verschillende fasen doorlopen worden om de hond de overgang van de glazen potten in pvc buizen 

naar het vrij zoeken van larven in houten blokken en stammen te leren. 

In een eerste stap werd het geurplatform naar buiten verhuisd. Dit was eerst op een terras bestaande 

uit stenen tegels, vervolgens naar een stuk gras en ten slotte werd de opstelling opgezet in een 

omgeving met bomen. Deze omgeving was een zeer bekende omgeving voor de hond. Vervolgens 

werd de glazen pot met de larve uit de pvc buis gehaald en vrij geplaatst op de verschillende locaties. 

Hierna werd de pot verstopt onder struiken en stukken hout of deels ingegraven. Bij de volgende stap 

werd de larve in de theefilter gestoken en verstopt. De filter met de larve erin werd eerst neergelegd 

op de grond, duidelijk zichtbaar, samen met enkele neutrale theefilters. Vervolgens werden de filters 

verstopt onder struiken en tussen blokken hout. Tot slot is er gebruik gemaakt van een larve die zich 

al enkele maanden geleden had ingekapseld in een stuk eikenhout. Deze blok werd samen met 

neutrale blokken, die nog niet in contact gekomen met de larve, verstopt in de omgeving met de 

bomen. Pekkie moest bij iedere stap de larve meerdere keren correct aanduiden nadat het commando 

“zoek kever” was gegeven voordat er naar de volgende stap werd overgegaan.  

 

Figuur 18: Hond doet aan vrij zoeken.  

(Bron: Eigen foto) 
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3.3.6 Statistische analyse 

Het aantal keuzes dat de hond kon maken tijdens de proefopstelling was gelijk aan het aantal potten 

met geuren dat werden aangeboden. Dit waren tijdens de proefopstelling steeds zes potten. Indien de 

honden willekeurig een keuze maken zou er een succesratio van één op zes of 16,6% zijn. 

Bij het vrij zoeken had de hond een oneindig aantal keuzes. Statistische analyse werd hier gedaan op 

basis van het vinden of niet vinden binnen een vooropgestelde tijdslimiet. 

Verschillen tussen honden werden niet getest omdat de steekproefomvang te klein was. 

a Testfase proefopstelling 

De gescoorde testfase verliep over een periode van vijf dagen met vijf proefopstellingen, gevolgd door 

zeven dagen pauze en vervolgens weer een proefopstelling. In bijlage 2 is de opstelling van de 

verschillende geuren en bijgeuren terug te vinden. De positie van de larve was bij iedere opstelling 

voor de twee honden hetzelfde. De positie van de bijgeuren was variabel. Tijdens de gescoorde 

testfase is er gebruik gemaakt van nieuwe bijgeuren: bloem, grond, kiezels, Earl Grey thee, zaagmeel, 

pissebedden, wormen en neutraal substraat. Dit is zuiver substraat waar er nog geen larve in heeft 

geleefd. Bij de derde en vierde opstelling van iedere set werd er positief substraat toegevoegd aan de 

pot met de larve. Bij set 5 is er neutraal substraat toegevoegd als bijgeur. De larve wordt bovenop dit 

substraat gelegd in de pot. Voor set 6 is de larve zeven dagen in de pot met het substraat gebleven. 

Het negatieve substraat is in positief substraat veranderd voor deze pot. De overige vijf potten 

bevatten nog steeds negatief substraat.  

De aanduidingen werden gescoord: correcte aanduiding, foutieve aanduiding of geen aanduiding. Een 

opstelling waarin er geen larve was opgenomen werd niet getest.   

b Testfase vrij zoeken 

De testfase voor het vrij zoeken werd gescoord voor vier sets, telkens bestaande uit vier opstellingen. 

Het zoekterrein bedroeg twee verschillende stukken  grond, terrein A en B, van 5 m op 5 m. Set 1 en 3 

hadden plaats op terrein A, set 2 en 4 op terrein B. Beide terreinen hadden een vergelijkbare opstelling 

met een stapel houtblokken en een deel beplanting.  

Voor de eerste opstelling werd de larve in de filter gestoken en verstopt tussen blokken dennenhout 

of onder/tussen strijken of planten. Twee neutrale, exact dezelfde filters werden ook verstopt in dit 

gebied. De neutrale filters veranderden niet van plaats per set. De hond kreeg vijf minuten de tijd om 

de larve te vinden. Indien de hond de larve had gevonden of na verloop van 5 minuten werd de sessie 

gestopt, de hond werd buiten het zoekterrein gebracht en de larve werd op een nieuwe plaatst 
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verstopt. Een aanduiding op een bijgeur werd genegeerd en de hond mocht verder zoeken. De larve 

werd per set op vier verschillende locaties verstopt. Bij set twee en drie, vanaf de derde opstelling, 

werd het stuk hout met de ingekapselde larve verstopt in plaats van de larve in de filter. Bij set vier 

werd vier keer het blok hout met ingekapselde larve verstopt. In deze set werd er geen neutrale filter 

meer verstopt in het gebied. In bijlage 3 is de opstelling van de verschillende sets terug te vinden.  
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4 RESULTATEN 

4.1 TRAINING 

a Duur training 

De training van Jimmi startte in juni 2015, die van Pekkie begin oktober 2015. Het aanleren van de 

fixatie op één pot nam ongeveer drie weken in beslag. Trainingen op fixatie gebeurden dagelijks, 

maximum twee sessies per dag. Per sessie werd er drie tot vier keer geoefend op fixatie door Jimmi, 

Pekkie oefende tot tien keer. Er is in oktober ook direct besloten om de training van beide honden op 

elkaar aan te laten sluiten. Eind oktober zijn beide honden dan gestart met de geurherkenning voor 

koffie. Deze fase van de training duurde drie weken. Het aantal oefeningen per sessie werd opgedreven 

voor Jimmi naar vijf tot zes aanduidingen, voor Pekkie waren dit er nog steeds minstens tien. Half 

november is de larve geïntroduceerd in de oefeningen. In de periode eind december tot eind februari 

waren er geen tot weinig trainingen omwille van de gezondheidstoestand van Jimmi en andere privé 

verplichtingen van mij. Daarna is de training voor geurherkenning weer van start gegaan. Deze had nu 

een drie à vier keer per week plaats, telkens één sessie van maximum 15 minuten en van zes tot acht 

aanduidingen. De training van Pekkie voor het vrij zoeken is van start gegaan eind april. Deze trainingen 

hadden drie keer per week plaats en er was dan telkens sessie van maximum 20 minuten.  

b Motivatie van de hond 

De motivatie van Pekkie om te trainen was steeds heel hoog. Hij is zeer gefixeerd op eten en zodra hij 

weet dat hij een brokje of een snoepje kan verdienen doet hij hier bijna alles voor. De beloning mocht 

echter niet té aantrekkelijk zijn. Wanneer ik trainde met vers vlees ging zijn aandacht alleen naar het 

potje waarin dit zat, hij had nergens anders oog voor. De aanwezigheid van toeschouwers had geen 

invloed op het gedrag van Pekkie. 

Jimmi zijn motivatie was steeds goed tot zeer hoog. Voor hem was het type van voedsel voor de 

beloning van minder belang voor zijn aandacht. De aanwezigheid van toeschouwers was wel een 

storende factor te zijn. De motivatie was er wel, maar de aandacht is dan minder gericht op de 

confituurpotten met de geuren.  

c Duur fixatie 

Het aanleren van de fixatie leek in het eerste opzicht gemakkelijk. Ik was echter te snel tevreden met 

de aanduiding en beloonde Pekkie veel te snel. Deze fout kwam aan het licht nadat ik een filmpje van 

de training doorstuurde naar Ellen. Zij beklemtoonde dat een duidelijke fixatie de basis is en deze moet 

eerst goed zijn. Ik moest dus enkele stappen teruggaan in de training om zo de fixatie terug op te 
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bouwen naar een minimum van zeven seconden. Deze “hertraining” duurde ook weer ongeveer drie 

weken.  

Telkens wanneer een nieuw aspect geïntroduceerd werd kreeg ik de raad van Ellen om de eerste keren 

toch bij de eerste interesse in het nieuwe object (larve in de filter, larve in de houtblok) na één seconde 

al te klikken. Dit om de hond te leren dat het nieuwe object nu het doel is geworden. Na dit een paar 

keer gedaan te hebben en dan de fixatie weer te willen opbouwen naar langere duurtijden was dit 

weer zeer moeilijk bij Pekkie. Eens hij de “toelating” had gehad op een korte fixatie was er totaal geen 

sprake meer van een langere fixatie van meer dan drie seconden. Hiervoor moest ik dan weer stap per 

stap de fixatie opbouwen naar de gewenst duur van minstens zeven seconden.  

d Blind trainen 

Na het herkennen van de te korte fixatietijd is er voor Pekkie overgeschakeld naar blind trainen. Op 

die manier wist ik niet in welke pot de larve exact zat en werd ik “gedwongen” om te kijken naar het 

gedrag van de hond en zo na een voldoende lange fixatie hem pas te belonen. Vóór de beloning vroeg 

ik aan mijn partner via een handgebaar onzichtbaar voor Pekkie of hij de juiste pot was aan het 

aanduiding. Bij bevestiging wachtte ik nog een aantal seconden en beloonde dan voor de juiste keuze.  

4.2 TESTFASES 

Voor de testfase van de proefopstelling werden twee honden gescoord, Jimmi en Pekkie. Per dag werd 

er één set getest. De laatste set werd na een pauze van 7 dagen getest. In tabel 3 kunnen deze 

resultaten teruggevonden worden. Het cijfer 1 geeft aan dat er een correcte aanduiding was, het cijfer 

0 geeft aan dat er  geen correcte aanduiding was gedaan. Indien er een aanduiding op een bijgeur was 

geweest staat vermeld welke bijgeur dit was. Voor de testfase van het vrij zoeken werd gescoord of de 

larve of het houtblok met de larve erin werd gevonden. Er wordt beschreven of er een aanduiding was 

op een bijgeur in het gebied én hoe lang het duurde eer Pekkie de larve of het houtblok had gevonden. 

Na een aanduiding op een bijgeur, die niet beloond werd, mocht de hond verder zoeken. Deze 

resultaten worden weergegeven in tabel 4. Voor het vrij zoeken is enkel een score bepaald voor Pekkie.   
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Set Opstelling Jimmy Pekkie 

   
Correcte 

aanduiding 
Aangeduide 

bijgeur 
Correcte 

aanduiding 
Aangeduide 

bijgeur 

1 

I 1   1   

II 0 bloem 1   

III 1   1   

IV 1   1   

           

2 

I 1   1   

II 1   1   

III 1   1   

IV 1   1   

           

3 

I 1   1   

II 0 pissebed 1   

III 0 substraat 1   

IV 1   1   

           

4 

I 1   1   

II 1   1   

III 1   0 regenworm 

IV 0 pissebed 1   

           

5 

I 0 substraat 1   

II 1   1   

III 1   1   

IV 1   1   

           

6 

I 1   1   

II 1   1   

III 1   1   

IV 1   1   

Totaal correct positief 19 23 

Percentage correct 79% 96% 

Sensitiviteit 1 1 

Totaal fout negatief 0 0 

Totaal foute aanduidingen 5 1 

Gemiddeld correct 87,5% 

Tabel 3: Resultaten testfase proefopstelling.  

Voor de proefopstelling bedroeg de sensitiviteit voor zowel Jimmi als Pekkie 1. Dit wil zeggen dat er 

steeds een aanduiding werd gedaan. De specificiteit, positief voorspellende waarde en negatief 

voorspellende waarde kon niet gemeten worden omdat er geen testen werden gedaan waarbij de 

larve niet aanwezig was. Het percentage correcte aanduidingen voor Jimmi bedroeg 79%, voor Pekkie 

96%. Samen geeft dit een gemiddelde van 87,5%. Voor beide honden is de score beduidend hoger dan 

16,6%, de score indien er gegokt zou worden.   
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Set Opstelling Larve gevonden 
Aanduiding op 

bijgeur 
Tijd nodig om 

larve te vinden 

      

1 

I 1 neutrale filter 3 min 8 sec 

II 1 0 3 min 34 sec 

III 1 0 1 min 37 sec 

IV 1 0 4 min 28 sec 

   Gemiddelde tijd 3 min 12 sec 

2 

I 1 neutrale filter 2 min 44 sec 

II 1 neutrale filter 3 min 53 sec 

III 1 neutrale filter 4 min 44 sec 

IV 0 0 x 

   Gemiddelde tijd 3 min 47 sec 

3 

I 1 0 3 min 3 sec 

II 0 0 x 

III 1 0 3 min 1 sec 

IV 1 0 2 min 12 sec 

   Gemiddelde tijd 2 min 45 sec 

4 

I 1 0 0 min 50 sec 

II 1 0 2 min 21 sec 

III 1 0 3 min 37 sec 

IV 0 

Plaats waar blok 
hout lag bij 
opstelling II x 

   Gemiddelde tijd 2 min 16 sec 

Totaal correct positief 13 

Percentage correct 81% 

Sensitiviteit 0,81 

Totaal fout negatief 3 

Totaal foute aanduidingen 5 

Totale gemiddelde tijd 3 min 4 sec 

Tabel 4: Resultaten testfase vrij zoeken.  

De larve werd in 13 van de 16 opstellingen correct aangeduid voor Pekkie. In drie opstellingen werd 

de larve niet gevonden. Het percentage correcte aanduidingen was 81%. De sensitiviteit bedroeg 0,81. 

Deze uitkomsten zijn gelijk omdat ik na de aanduiding van een foute bijgeur de hond liet verder zoeken. 

De specificiteit, positief voorspellende waarde en negatief voorspellende waarde kon niet gemeten 

worden omdat er geen testen werden gedaan waarbij de larve niet aanwezig was. 

De gemiddelde tijd die Pekkie nodig had om de larve te vinden heeft een dalende trend in de testfase. 

In figuur 19 dit weergegeven. Er moet wel vermeld worden dat alleen in de eerste set Pekkie bij alle 

opstellingen de larve had gevonden. Bij de andere drie sets was er telkens één opstelling waarbij hij de 

larve niet vond. Bij de opstelling waarbij de larve niet werd gevonden is er geen tijd genoteerd. De 

gemiddelde zoektijd werd dan bepaald over de drie opstellingen waar de larve wel werd gevonden.  
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Figuur 19: Grafiek met gemiddelde tijd waarin de larve werd gevonden per set 
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5 DISCUSSIE 

In het algemeen kunnen we stellen dat honden zeker getraind kunnen worden voor het opsporen van 

de larven van het vliegend hert. Er zijn echter beperkingen aan deze haalbaarheidsstudie waar we niet 

omheen kunnen: de grootte van de steekproef, het type van getrainde hond, de ervaring van de trainer 

en hierbij aansluitend de invloed van de trainer op de hond, het beschikbare materiaal en de locatie 

waar getraind werd.  

5.1 GROOTTE VAN DE STEEKPROEF 

Initieel was het de bedoeling dat er minstens vier honden per geur (otter of larve) deelnamen aan de 

studie. Door onvoorziene omstandigheden is dit aantal terug gevallen naar twee. Dit maakt dat de 

resultaten mogelijk niet representatief zijn. Meestal is het aantal honden in dergelijke studies beperkt 

omwille van de tijd die de training vergt en de kosten die hiermee gepaard gaan. In tabel 5 is een 

vergelijking gemaakt van het aantal honden dat gebruikt wordt in vergelijkbare studies. Het aantal 

honden is steeds hoger dan twee. Om meer representatieve resultaten te kunnen voorleggen raad ik 

voor toekomstige studies een minimum van vijf honden aan.   

Onderzoek Geur 
Aantal 

honden 
Succesratio 

Dit onderzoek Larven van het vliegend hert 2 81 - 88% 

Beckmann et al., 2015 Mest van beren 4 veldonderzoek 

Brooks et al., 2003 Termieten 6 89 - 100% 

Brown, 2005 Brughagedissen en gekko’s 3 - 9 73 - 94% 

Johnen et al.,2015 Oestrus-detectie 4 
Sensitiviteit: 0,72 

Specificiteit: 0,93   

Kerley en Salkina, 2007 Mest van tijgers 5 87% 

McCulloch Borst- en longkanker 5 
Sensitiviteit: 0,88 – 0,99 

Specificiteit: 0,98 – 0,99   

Schoon, 1996 b Mensen 8 31 - 58% 

Willis et al., 2004 Blaaskanker 6 41% 

Tabel 5: Vergelijking aantal honden en succesratio per studie 

5.2 GEBRUIKTE HONDEN 

De honden die gebruikt werden in dit onderzoek zijn gezelschapshonden. Bij aanschaf was het niet de 

bedoeling om intensieve training met de dieren te volgen. Beide honden zijn geen rashonden, noch 
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speurhonden zoals de Duitse Herder (Jezierski et al., 2014), de Mechelse Herder (GICHD, 2004), de 

Springer Spaniel en de labrador (Rooney en Bradshaw, 2004). Ze zijn eveneens 8 en 10 jaar oud. Dit is 

de leeftijd dat de meeste speurhonden na een actieve carrière op pensioen gaan. In de eerder 

beschreven studies zijn vaak jonge rashonden gebruikt waaraan het speuren werd aangeleerd (GICHD, 

2004; MIPP). De geboekte resultaten in deze studie zijn vergelijkbaar met de studie van Brown (2005). 

In haar studie over het speuren naar reptielen worden negen, zowel raszuivere als bastaard honden 

gebruikt van 2 tot 10 jaar oud. Deze behaalden een succesratio’s van 93,7% en 86,7% voor de geur van 

respectievelijk brughagedissen en gekko’s.  

De motivatie van beide honden was steeds hoog. Het type beloning dient aangepast te worden aan de 

individuele hond. In deze studie werd voor beide honden gekozen voor een voedselbeloning. Voor 

Pekkie mocht het voedsel niet te smakelijk zijn omdat zijn aandacht dan meer naar het eten ging dan 

naar de training zelf. Daarom gebruikte ik standaard hondensnoepjes of de brokken die dienen als zijn 

maaltijd. 

Fysieke factoren van de hond spelen mee in het behaalde succesratio. Jimmi heeft in januari een hernia 

gekregen waardoor hij moest rusten en medicatie krijgen. Zijn trainingen hebben hierdoor een maand 

stil geleden. Dit heeft zeer waarschijnlijk ook een invloed gehad op de resultaten. De 

gezondheidstoestand van Pekkie is gedurende de gehele opleidingsperiode niet zichtbaar gewijzigd.  

5.3 ERVARING VAN DE TRAINERS 

De trainingen werden uitgevoerd op basis van instructies van Ellen Van Krunkelsven. Er zijn meerdere 

samenkomsten geweest waarbij de theorie werd besproken gevolgd door een korte praktijksessie met 

de honden. Het merendeel van de trainingen gebeurde echter door de eigenaren zonder begeleiding. 

Gezien de eigenaren geen professionele ervaring hadden in het aanleren van speurgedrag aan honden 

konden ze bij henzelf niet constateren of er fouten werden gemaakt. Vaak kwamen deze fouten pas 

na weken oefenen boven water en moest er enkele stappen terug gegaan worden in de training. Dit 

veroorzaakte veel tijdsverlies. Zo was ik initieel (veel te) enthousiast en ik wilde dat Pekkie zo snel en 

zo veel mogelijk leerde. De sessies hielden tot tien of zelfs meer aanduidingen in. Dit maakte dat ik 

vaak eindigde met een foute aanduiding of een veel te korte fixatie. Ellen Vankrunkelsven benadrukte 

het belang van eindigen op een hoogtepunt, wanneer de hond net een perfecte aanduiding heeft 

gedaan. Zo wordt niet geëindigd met frustratie en blijft de hond gemotiveerd.  

Bij de testfase voor het vrij zoeken deed Pekkie bij Set 4, opstelling 2 een aanduiding. Ik was echter te 

laat met het klikken. Hierdoor verloor Pekkie de interesse en ging op een andere plaats verder zoeken. 
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Ik probeerde hem terug te halen en opnieuw een aanduiding te laten doen. Ik moest hem terug leiden 

naar de plaats en de aanduiding was niet meer zo uitgesproken als de eerste. Ik beloonde dan 

uiteindelijk nog voor deze aanduiding. Dit benadrukt nogmaals het cruciale belang van de timing van 

het klikken.  

De eigenaren hadden naast het trainen van de honden nog een full time job, een gezin en andere 

verplichtingen die ze moesten nakomen, wat maakte dat het oefenen niet altijd even systematisch  

gebeurde. Meer professionele opleiders zullen ongetwijfeld sneller resultaten halen.  

5.4 GEBRUIKTE METHODEN 

De geurtraining begon met het aanleren van de geur van koffie. Dit nam enkele weken tijd in beslag. 

De geur van koffie werd gebruikt om al een gewenst gedrag aan te leren voordat de larve in de training 

werd geïntroduceerd. In geen enkele andere studie over het aanleren van geurdetectie werd er 

begonnen met een totaal andere geur dan de uiteindelijke doelgeur. Mogelijk heeft dit dus tot 

vertraging in de opleiding geleid. 

In deze studie werd voor de geurherkenning een levende larve gebruikt. In andere studies werden 

uitgeademde lucht (Ehmann, 2012; McColloch), mest (Kerley en Salkina, 2007; Beckmann, 2015) of 

doekjes met de doelgeur (MIPP; Brown, 2005) gebruikt in de trainingsfasen. Bij de studie van Brooks 

et al. (2003) was men begonnen met doekjes met de geur van termieten en in een volgende fase werd 

overgestapt naar potjes met levende termieten in. Enkel het speuren naar potjes met termieten werd 

gescoord. In tabel 5 zijn de succesratio’s van deze studies weergegeven. De studies lijken vergelijkbare 

resultaten op te leveren. Brown (2005) heeft echter in haar studie de vergelijking gemaakt tussen 

speuren naar geuren van de huid en mest op doekjes en deze laatste hadden toch een hoger 

succesratio.  

Bij iedere opstelling werd de larve gebruikt. Er was geen enkele training waarbij de geur van de larve 

niet aanwezig was. Dit heeft zeer waarschijnlijk tot gevolg gehad dat er geen enkele fout negatieve 

indicatie was bij de testfase van de proefopstelling. De honden kozen dus eerder een foute geur dan 

helemaal geen geur aan te duiden. 

5.5 BESCHIKBARE MATERIAAL 

Het INBO stond in voor de voorziening van het trainingsmateriaal: de larve, het substraat en het 

vermolmd hout dat als voedsel voor de larve dient. Iedere trainer kreeg één larve, gezien de lage 

beschikbaarheid van de dieren. De training gebeurde dus ook steeds op hetzelfde dier. In december 
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had een eerste larve bij één van de trainers zich ingekapseld in een blok hout. De overige larven werden 

toen doorgegeven. In maart had een tweede larve zich ingekapseld in een stuk eikenhout dat als 

voeding dienst deed. Er werd toen een nieuwe larve ter beschikking gesteld door het INBO. Voor de 

training van Jimmi is gebruik gemaakt van twee verschillende larven, Pekkie heeft getraind op drie 

verschillende larven. Er was dus weinig variatie geweest in de gebruikte larven.  

Tijdens de opleiding van de hond zijn er wormen en pissebedden gebruikt als bijgeur. Deze dieren 

behoren echter tot een volledig andere diersoort dan het vliegend hert. Trainingen op vergelijkbare 

soorten zoals de larve van de neushoornkever zijn niet uitgevoerd. Er is dus niet getraind op 

discriminatie tussen vergelijkbare soorten.  

Training gericht op larven die zich ingegraven hadden in treinbielzen heeft niet plaatsgevonden. Dit is 

nochtans een belangrijke vindplaats van larven.  

Er dient dus meer variatie te zijn in het gebruikte materiaal voor de training. Meerdere larven dienen 

gebruikt te worden, andere soorten larven en larven die ingekapseld zijn in bielzen. Enkel zo kunnen 

de honden opgeleid worden om te kunnen speuren in een natuurlijke omgeving.   

5.6 LOCATIE VAN DE TRAININGEN 

De trainingen hadden plaats bij de eigenaren thuis. De proefopstellingen werden binnen uitgevoerd 

bij slecht weer, buiten in de tuin bij goed weer. De training voor het vrij zoeken had ook bij de eigenaar 

in de tuin plaats. Deze tuin was groot genoeg en was verdeeld in verschillende terreinen: gras, 

afgebakende stukken met buxusstruiken en een deel bebost met dennenbomen. Aangezien de plaats 

waar er geoefend werd vaak hetzelfde was heeft dit mogelijk wel een invloed op het speurgedrag. Het 

aangeleerde gedrag moet gegeneraliseerd worden naar andere contexten. De volgende stap in de 

training zou bestaan uit het oefenen op steeds nieuwe plaatsen. Mogelijk stelt de hond een minder 

uitgesproken zoekgedrag op vreemde plaatsen.  
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BESLUIT 

Op basis van de resultaten kunnen we besluiten dat honden de geur van larven van het vliegend hert 

makkelijk kunnen opsporen en aanduiden. Er is zeker een potentieel om honden op te leiden als 

ecologische zoekhond in het kader van conservatie van deze diersoort.  

Voor de toekomstige opleiding van de honden zijn er enkele aanbevelingen die ik wil doen op basis 

van de ervaringen die ik opgedaan heb tijdens het maken van deze studie. 

Hoewel de tijdsinvestering hoog is, is een minimum van vijf honden per studie aangewezen om meer 

betrouwbare resultaten te kunnen weergeven. De trainingssessies moeten meer gevarieerd zijn. Zo 

moeten er oefensessies opgenomen worden waarbij de geur van de larve niet aanwezig is om de 

honden te leren dat ze niet altijd de doelgeur zullen vinden. Op die manier wordt er vermeden dat 

honden een foute geur verkiezen boven geen aanduiding te doen. Daarnaast moeten er soorten die 

vergelijkbaar zijn met het vliegend hert opgenomen worden in de trainingen om zo de gewenste 

geuren meer te generaliseren of juist te specifiëren, afhankelijk van het beoogde doel. Trainingen op 

larven die zich ingegraven hebben in treinbielzen is ook een belangrijk aspect dat in toekomstige 

studies niet vergeten mag worden. Tot slot moeten de trainingen op verschillende locaties plaats 

hebben. De honden worden dan beter inzetbaar op de verschillende, al dan niet nog onbekende 

terreinen. Meer professionele trainers zullen ongetwijfeld ook sneller (en betere) resultaten boeken. 
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CASESTUDY  

Overijse is een gekende locatie waar het vliegend hert goed gedijt. Op 20 april 2016 werden in het 

kader van conservatie van deze kever oude, versleten treinbielzen in een privé voortuin in het centrum 

zorgvuldig uitgegraven en gecontroleerd op de aanwezigheid van larven. In totaal werden 48 larven 

en 6 volwassen kevers gevonden door menselijke controle. Ze werden allemaal verhuisd naar een site 

die beheerd wordt door de gemeente Overijse. De larven kunnen hier rustig verder groeien en de 

volwassen kevers kunnen zich verspreiden naar andere locaties. Ik ging samen met mijn hond ter 

plaatse om de uitgegraven bielzen te controleren op eventueel achtergebleven kevers.  

De training was helaas nog niet vergenoeg gevorderd om de hond een succesvolle aanduiding te laten 

doen. Op dat moment werd er nog vooral getraind met de proefopstelling met glazen potten in pvc 

buizen. De hond had nog geen enkele training in vrij zoeken gehad, laat staan het lokaliseren van larven 

in hout. De interesse van de hond in het hout was wel zeer hoog. Hij snuffelde uitgebreid aan de 

verschillende blokken, maar een correcte aanduiding werd niet door hem gedaan.  

    

Figuur 20 a en b: Speuren naar larven van het Vliegend hert in uitgegraven trienbielzen in Overijse 

(Bron: Regionaal Landschap Dijleland vzw) 

 

Op 13 mei ging ik terug naar Overijse met Pekkie. Ik had nu wel al getraind op het vrij zoeken en het 

speuren naar een ingekapselde larve in een kleine blok hout. De interesse in het gebied was alweer 

groot en Pekkie snuffelde lang aan alle treinbielzen en de omgeving errond. Een uitgesproken 

aanduiding voor een larve deed hij echter niet. Er zijn volgens mij verschillende oorzaken hiervoor. Op 

dat moment was het 23 graden en al meer dan een week was de temperatuur vlot boven de 20 graden 

gestegen. Het had ook al een tijdje niet geregend. De grond was zeer warm en droog. Mogelijk hadden 

de larven zich zo diep mogelijk ingegraven om zich te beschermen tegen uitdroging en was er geen 

geur meer waarneembaar voor Pekkie. Daarnaast hebben de treinbielzen zelf een sterke geur die zelfs 
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voor mensen al duidelijk waarneembaar is. Mogelijk overstemt deze geur de geur van de larven. Dit is 

zeker een punt dat verder onderzocht moet worden voor de training van toekomstige ecologische 

zoekhonden.  
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1. Speurhonden volgens de United Kennel Club 

Alpine Drachsbracke   Griffon Bleu de Gascogne   

American Black & Tan Coonhound Griffon Fauve de Bretagne   

American Foxhound   Griffon Nivernais   

American Leopard Hound Haldenstover (Halden Hound)    

Anglo-Francais de Petite Venerie   Hamiltonstovare   

Ariegeois   Hanoverian Hound   

Austrian Black and Tan Hound   Harrier   

Barak   Hellenic Hound   

Basset Artesien Normand   Hygen Hound   

Basset Bleu De Gascogne   Istrian Coarse-Haired Hound   

Basset Fauve De Bretagne   Istrian Short-Haired Hound   

Basset Hound   Italian Hound   

Bavarian Mountain Hound   Montenegrin Mountain Hound   

Beagle   Mountain Cur   

Beagle Harrier   Otterhound   

Billy   Petit Basset Griffon Vendeen   

Black Forest Hound (Slovakian Hound)   Petit Bleu De Gascogne   

Black Mouth Cur   Petit Gascon-Saintongeois   

Bloodhound   Plott Hound 

Bluetick Coonhound Poitevin   

Briquet Griffon Vendeen   Polish Hound   

Chien d'Artois   Porcelaine   

Chien Francais Blanc et Noir   Posavaz Hound   

Chien Francais Tricolore   Redbone Coonhound 

Dachshund   Schiller Hound   

Deutsche Bracke   Serbian Hound   

Drever   Serbian Tricolor Hound   

Dunker   Smaland Hound   

English Coonhound Small Swiss Hound   

English Foxhound   Spanish Hound   

Finnish Hound   Stephens' Cur   

Francais Blanc et Orange   Styrian Coarse Haired Hound   

Grand Basset Griffon Vendeen   Swiss Hound   

Grand Bleu De Gascogne   Transylvanian Hound   

Grand Gascon-Saintongeois   Treeing Cur   

Grand Griffon Vendeen   Treeing Walker Coonhound 

Great Anglo-Francais Tricolor Hound   Tyrolean Hound   

Great Anglo-Francais White and Black Hound   Welsh Hound   

Great Anglo-Francais White and Orange 
Hound   

Westphalian Dachsbracke   
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2. Testfase  Proefopstelling 

       Bijgeuren 

Set 1 1 2 3 4 5 6 Bloem 

I   Larve    Grond 

II      Larve kiezels 

III  
Larve + positief 

substraat     earl grey thee 

IV      
Larve + positief 

substraat zaagmeel/zaagsel 

        

Set 2 1 2 3 4 5 6 Bloem 

I Larve      Grond 

II    Larve   kiezels 

III   
Larve + positief 

substraat    earl grey thee 

IV     
Larve + positief  

substraat  zaagmeel/zaagsel 

        

Set 3 1 2 3 4 5 6 Pissebed 

I   Larve    Substraat 

II      Larve Substraat 

III  
Larve + positief  

substraat     Eik 

IV      
Larve + positief  

substraat Regenworm 

        

Set 4 1 2 3 4 5 6 Pissebed 

I Larve      Substraat 

II    Larve   Substraat 

III   
Larve + positief  

substraat    Eik 

IV     
Larve + positief  

substraat  Regenworm 

        

Set 5 1 2 3 4 5 6 Negatief  substraat 

I   
Larve + negatief 

substraat    
Negatief  substraat 

II      
Larve + negatief 

substraat 
Negatief  substraat 

III  
Larve + negatief 

substraat     
Negatief  substraat 

IV      
Larve + negatief 

substraat 
Negatief  substraat 
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Set 6 1 2 3 4 5 6 Negatief substraat 

I 
Larve + positief 

substraat      Negatief substraat 

II    
Larve + positief 

substraat   Negatief substraat 

III   
Larve + positief 

substraat    Negatief substraat 

IV     
Larve + positief 

substraat  Negatief substraat 
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3. Testfase  vrij zoeken 

Set 1 Afgebakend A terrein van 5m x 5m   

I Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

II Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

III Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

IV Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

   

   

Set 2 Afgebakend B terrein van 5m x 5m   

I Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

II Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

III Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

IV Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

   

   

Set 3 Afgebakend A terrein van 5m x 5m   

I Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

II Larve in filter, verstopt tussen blokken dennenhout Neutrale filters ook verstopt 

III Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

IV Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

   

   

Set 4 Afgebakend B terrein van 5m x 5m   

I Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

II Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

III Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 

IV Hout met ingekapselde larve verstopt Neutrale filters ook verstopt 
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4. Persartikel 

HOND SNUFFELT NAAR VLIEGENDE HERTEN 

Het vliegend hert is een bedreigde diersoort in Vlaanderen. De volwassen kevers zijn slechts enkele 
weken per jaar zichtbaar en de larven leven bovendien in de grond of in stukken rottend hout. Het 
in kaart brengen en zo beschermen van de leefgebieden vergt veel tijd en inspanningen van de 
natuurwetenschappers. De redding blijkt echter in een klein hoekje te zitten, of eerder in een kleine 
neus.  

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor 
natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Arno Thomaes, een wetenschapper aan het INBO, 
houdt zich reeds jarenlang bezig met onderzoek naar het vliegend hert in Europa. Deze soort leeft het 
grootste deel van zijn levenscyclus onder de grond en daarom is het zeer moeilijk om ze te vinden. 
Arno vertelt:  

“De adulten komen maar enkele weken per jaar naar boven, gedurende een 3-6 weken zijn ze 
massaal aanwezig en loont het de moeite om naar nieuwe populaties te gaan zoeken. Verder 
zijn ze enkel 's avonds actief gedurende ongeveer 1 uur. Je kan dus per avond maar één locatie 
bezoeken. Verder moet het die avond dan nog mooi weer zijn want als het te koud is of te 
regenachtig dan komen ze niet boven. Kortom, ik heb gemiddeld 20u per jaar dat ik naar 
Vliegende herten kan gaan zoeken. In theorie kan ik dan 20 locaties per jaar bekijken maar 
aangezien de populaties vaak zeer kleinschalig zijn (enkel langs één stukje bosrand, één holle 
weg van een groter bosgebied) dan kost het al snel één jaar om een niet al te groot bosgebied 
met enige zekerheid af te zoeken.” 

Het vinden van populaties van vliegende herten is dus niet gemakkelijk. Tijdens een congres in 
Zwitserland in 2014 kwam Arno in contact met enkele collega wetenschappers uit Italië. Zij stelden een 
nieuw LIFE+ Nature project voor, genaamd MIPP: Monitoring of insects with public participation. Een 
deel van dit project houdt in dat er snuffelhonden worden opgeleid om de Juchtleerkever op te sporen. 
Arno was geïnteresseerd en vroeg zich af of dergelijke methoden ook in België gebruikt kon worden. 
Er zijn namelijk een groot aantal beschermde soorten die een sterk verborgen levenswijze hebben, 
waaronder de otter en het Vliegend hert. De monitoring van deze soorten is daarom niet evident. Arno 
heeft samen met collega’s al vele zoekmethoden om het Vliegend hert te vinden uitgetest in de praktijk 
zoals vallen en loktechnieken, maar tot nu toe zonder succes. Het gebruik van speurhonden die de 
larven van het vliegen hert opsporen heeft volgens hem een aantal grote voordelen: 

 Je hoeft je niet te beperken tot de 1 uur per dag dat de volwassen dieren actief zijn 

 Je kan snel en met grote zekerheid twijfelachtige waarnemingen gaan controleren 

 Het in kaart brengen van de verspreiding van de soort wordt nauwkeuriger 

 Je kan de soort gaan opvolgen in de tijd door bepaalde routes om de X jaar te gaan afzoeken 
en zo bepalen of het aantal vindplaatsen toe- of afneemt 
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 Je krijgt direct informatie over de broedomstandigheden en ecologie: hoeveel schaduw mag 
er zijn op de bodem, of welk bodemtype op plaatsen waar de larven opgroeien 

 Je kan direct maatregelen nemen voor de bescherming van het gebied waarin de soort werd 
gevonden 

In dit kader is de vraag gesteld aan Ellen Van Krunkelsven, bioloog en adviseur bij de dienst 
hondensteun van de Federale Politie in België om een haalbaarheidsstudie te doen. Het project werd 
toegevoegd aan de lijst met onderwerpen Bachelorproeven voor het academiejaar van 2015 - 2016. 
Het onderwerp interesseerde Ianthe Terpelle, laatstejaarsstudente Agro-en Biotechnologie met 
afstudeerrichting Dierenzorgen, onmiddellijk. Ze kon haar eigen hond Pekkie opleiden als ecologische 
speurhond in het kader van conservatie van een bedreigde diersoort.  “De trainingen waren zwaar en 
soms frustrerend, zowel voor mij als de hond”, vertelt ze, “maar door veel begeleiding van Ellen is het 
uiteindelijk gelukt om de hond toch in de juiste richting te sturen”. Op de eerste plaats is Pekkie een 
gezelschapshond. Drie jaar geleden adopteerde Ianthe hem uit het asiel van Sint-Truiden. Nu is hij 
bijna negen jaar oud, de leeftijd waarbij de meeste speurhonden bijna op pensioen gaan.  

Voor de studie werden twee honden opgeleid. De training begon met het aanleren van de fixatie. Dit 
is een manier waarop de hond toont dat hij de geur heeft gevonden. Initieel gebeurde dit nog zonder 
geuren, met lege confituur potten. Pekkie moest minstens 7 seconden boven een pot blijven hangen 
met zijn neus. Hierna werd getraind op geurherkenning. Er werd gestart met koffie. Dit om wille van 
de sterke, specifieke geur en omdat er gebruik zal worden gemaakt van een zeldzaam, delicaat levend 
dier in de toekomstige opstellingen. Zo werd de larve niet onmiddellijk blootgesteld aan de hond 
tijdens de eerste stappen van het leerproces. Daarna is er overgeschakeld naar een levende larve van 
het vliegend hert. Uiteindelijk leerde Pekkie de geur van de larve identificeren uit een opstelling met 
vijf andere geuren. Tijdens de testfase behaalde hij een successcore van maar liefst 96%, de tweede 
hond behaalde een score van 79%.  

 

Larven zijn in het wild natuurlijk niet te vinden in een rij met allemaal confituurpotten. Er moest nog 
getraind worden naar het vrij zoeken in de natuur. Deze overschakeling was niet makkelijk. Een hond 
heeft namelijk geleerd een geur in een pot aan te duiden, dezelfde geur in of rondom een boomstam 
heeft dan geen betekenis voor de hond. De geurtraining werd daarom geleidelijk aan omgeschakeld 
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naar een buitenomgeving. Vooreest werd de hele opstelling naar buiten gehaald, vervolgens werd de 
pot met de larve uit de opstelling gehaald en moest Pekkie hierop fixeren. Dan werd de pot verstopt 
tussen struiken en hout en moest de hond gericht ernaar opzoek gaan. Daarna werd de larve in een 
thee eitje gestoken ter bescherming en zo verstopt tussen houten blokken. Pekkie leerde de geur van 
de larve zoeken op verschillende plaatsen: onder struiken, tussen houtblokken, deels ingegraven in de 
grond,…  

Pekkie is een gezinshond, geen professioneel opgeleide speurhond. Wanneer we de resultaten zien 
die worden bereikt door amateurs kan er zeker gezegd worden dat er potentieel zit in het project. 
Professionele geleiders zullen nog sneller en betere resultaten kunnen bereiken met speciaal 
geselecteerde honden. Deze zullen zeker kunnen bijdragen tot de instandhouding van de mooie kevers 
met het herkenbare “gewei”.  

Ianthe Terpelle, 3de jaar Agro- en biotechnologie (afstudeerrichting dierenzorg),  
‘Het gebruik van honden om larven van Lucanus cervus op te sporen’ 
Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, academiejaar 2015-2016 
 

 


