
Bart Bellon, een hondentrainer uit België die al jaren met 
stroombanden werkt, gaf het druk bezochte seminar. 
Er waren veel mensen uit de africhtingwereld maar ook 

gedragstherapeuten en instructeurs. Mijn reden om hier naar toe 
te gaan is simpel. Er is een enorme weerstand tegen trainen met 
stroom: is dat terecht? Of ligt het wat genuanceerder? 
Bellon begon zijn intro gelijk met: ‘Als je niet weet wat je doet, 
begin er dan niet aan!’ (Dat geldt natuurlijk voor alles, de vraag is 
echter of men in staat is zichzelf te beoordelen: weet je wel of je 
weet wat je doet?) Dit wordt gevolgd door wat algemene uitleg: De 
huidige stroomband is niet meer te vergelijken met de ouderwetse 
stroombanden ook wel bekend onder Teletac. Volgens Bellon is 
de maximale stroomimpuls uit de huidige moderne stroomband 
de helft van de stroom van weideschrikdraad. Op de stroomband 
zitten verschillende standen. De eerste standen zijn voor vrijwel 
iedereen prima vast te houden met droge handen. Zijn de han-
den nat, dan krijg je een betere geleiding dus voel je er meer van. 
De instructeur die ik mee had genomen, zag ik bij stand vijf nog 
geen spier vertrekken. Ik vond het bij stand drie wel prima; het 
deed geen pijn maar het was onaangenaam. Er waren ook men-
sen die al begonnen te piepen terwijl er nog niet gedrukt was. De 
gevoeligheid voor stroom is dus individueel bepaald, zo ook bij 
honden. De stand die in de training met de stroomband gebruikt 
moet worden, moet dus eerst per hond worden vastgesteld. En 
per situatie: nat of droog weer bijvoorbeeld.
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Stroombanden worden nog regelmatig gebruikt in de africhting maar ook 

bij sommige jachttrainingen. Er wordt vaak geroepen om een verbod op 

de (vrije) verkoop van stroombanden, maar door de handel op Internet 

was het aanschaffen van zo’n band nog nooit zo simpel. Hierdoor is alle 

controle op de aanschaf en op het ‘juiste gebruik’ afwezig. Yvette van 

Veldhuijsen, hondenschooleigenaresse, volgde recent een seminar over 

stroombanden. Hier volgt haar impressie.

Trainen met 
stroom
een gevoelig 
onderwerp…
Tekst en foto: Yvette van Veldhuijsen

Bart Bellon geeft instructies.



E m o t I E  I S  d E  S l E c H t S t E  m o t I V a t I E
‘De kunst,’ aldus Bellon, ‘is trainen met je kop. En niet met je 
emoties’. Veel mensen kopen de stroomband als laatste redmiddel 
en trainen dan op frustraties. Dit komt de hond niet ten goede, 
vaak wordt er geen trainingsopbouw toegepast en veel te veel 
stroom gebruikt. Een stroomband gebruiken vanwege een gebrek 
aan trainingsvaardigheden vind Bellon een slechte zaak. 
Een ander belangrijk punt, volgens Bellon, is trainen in de lage 
driften. Als voorbeeld neemt hij een hond die achter reeën aan-
jaagt. Je kunt wachten tot hij keer op keer succes heeft gehad 
en weer aan het jagen is, maar dan is waarschijnlijk de sterkste 
stroomcorrectie nog niet voldoende. Hij heeft de kick van het 
jagen ervaren en neemt de stroom op de koop toe. De adrenaline 
die vrijkomt bij het jagen maakt de hond minder gevoelig. Dit is 
trainen met je emoties, ‘Ik ben het gejaag nu echt helemaal zat! 
Er moet nu een oplossing komen.’ Dit heeft niets te maken met 
eerlijk trainen. Je laat het eerst maar gebeuren en vervolgens train 
je in de hoge drift van de hond. 

K o E K j E  o f  j a g E n
Train je met je verstand, dan doe je het als volgt: je probeert al 
direct bij het ontstaan van het gedrag een oplossing te vinden om 
het gedrag om te buigen. Je bedenkt van te voren een trainings-
plan en bouwt de moeilijkheidsgraad rustig op. In plaats van het 
jagen af te leren, kun je er ook voor kiezen om een perfect ‘hier’ 
commando te gaan trainen. Dit train je eerst in een prikkelarme 
omgeving. Door in een prikkelarme omgeving te beginnen waar 
niets spannends te beleven valt, heb je aan een heel klein beetje 
stroom voldoende om de hond te laten komen als hij het com-
mando ‘hier’ zou weigeren. Doe je dit met een clicker en/of belo-
nen met koekje, dan heb je zonder lijn de situatie niet meer in 
de hand als de hond het commando weigert. Koekje of jagen? 
De keuze is voor de hond vaak niet zo moeilijk. Het is bij som-
mige stroombanden mogelijk om de hond via de band eerst een 
waarschuwingssignaal te geven zodat hij weet dat als hij het com-
mando weigert, een correctie volgt. Komt de hond keurig ‘hier’ 
dan wordt er ook bij stroombandtraining goed beloond. Door 
dit op verschillende plekken te oefenen met steeds meer prikkels 
kun je de hond prima leren hier te komen als hij een ree ziet en 
hoef je geen onredelijke impulsen te gebruiken. 

d o V E  H o n d E n
Ook met jonge honden schetst Bellon in zijn verhaal een reële 
opbouw waarbij hij ook gewoon begint met een brokje en spel 
als beloning. Hij gebruikt stroom bij trainingen op verschillende 
manieren. Om een snellere reactie op het commando te krijgen 
of waarbij je ook op afstand contact kunt hebben met je hond. 
Dit gebeurt dus ook met zeer geringe stroomimpulsen. (Of het 
überhaupt nodig is om een snellere reactie op je commando met 
stroom te trainen, daarover kun je ook van mening verschillen). 
Bij de zogenaamde aversietrainen wordt wel met een hogere 
stroomimpuls gewerkt. Bijvoorbeeld bij de hond leren van de 
prullenbak af te blijven. Dat wordt op een dusdanige manier 
getraind dat de hond denkt dat hij zelf de veroorzaker is van zijn 
schrik. Er worden dus geen commando’s gegeven. 
Hij haalde ook het voorbeeld aan om dove honden te trainen op 
de tintelstand van de stroomband. Zo kan ze geleerd worden om 

oogcontact te maken met hun eigenaar. Heb je 
oogcontact, dan kan je daarna met een hand-
gebaar een commando geven. Zo kan de dove 
hond veilig loslopen en is hij toch onder com-
mando. 
Er waren ook zeker voorbeelden bij die mij te 
ver gingen en die ik absoluut anders zou oplos-
sen. Het is helaas onmogelijk om in dit artikel 
een volledig verslag te doen van een hele dag. 

m I j n  I n S t E E K
Ik heb nu zelf bij twee honden met de stroom-
band gewerkt. Eén hond jaagt en de ander is 
agressief (niet vanuit een angstmotivatie) naar 
andere honden. Bij beide honden hebben we 
een perfect hier-commando aangeleerd zodat 
ook deze honden weer los kunnen lopen. Het 
bijzondere is dat de eigenaren vaak niet in de 
gaten hebben wanneer ik wel of niet met een 
stroomimpuls het commando benadruk. Het 
werken met de stroomband kan dus wel dege-
lijk op een rustige en eerlijke manier. Je kunt 
je zelfs afvragen wat meer stress bij een hond 
veroorzaakt: een steeds bozer herhaald com-
mando ‘hier’ en uiteindelijk een razende baas 
of een met een stroomimpuls benadrukt hier-
commando. Al vind ik het absoluut onzin om 
bij elke hond stroom te gebruiken, voor som-
mige problemen kan het een oplossing zijn. Ik 
vond het een zeer leerzaam seminar en denk 
dat het zeer raadzaam is dat mensen die met 
een stroomband willen werken, maar dat geldt 
ook voor de Spray Commander of Masterplus-
band, zich eerst goed in deze materie verdie-
pen. Een verplichte cursus zou ideaal zijn. Dat 
opperde Bellon ook, al strookt dit niet met zijn 
verkoop van deze banden aan wie maar wil. 
De stelling dat het werken met de stroomban-
den alleen aan gecertificeerde gedragsthera-
peuten voorbehouden zou moeten zijn, heeft 
mijns inziens alleen zin als de opleiding tot 
Kynologisch gedragstherapeuten er voldoende 
aandacht aan besteedt. Werken met stroom is 
immers meer dan op het knopje drukken!  n

dit vind ik
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Bart Bellon traint al sinds 1974 bij de Belgische 
Ringsport Club (africhting) en begon daar eerst 
als pakwerker. Hij werd meermaals Belgisch 
kampioen met zijn Mechelse herders. Bart 
Bellon geeft seminars over de hele wereld over 
het gebruik van stroombanden en verkoopt ze 
ook.


