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Omdat wij met Fellow nog flink aan het oefenen zijn. En we met de meiden
aan een wandel training willen beginnen, zochten we informatie hierover en
vonden we ezeltrainen een geschikt thema voor deze maand.

Eerst opvoeden dan trainen

*eerste contacten met je veulen *
Het begin van alle training is eerst het opvoeden van je ezel.
Hiermee wordt bedoeld, dat je eerst moet zorgen dat je een goed opgevoede
en gehoorzame ezel hebt, voordat je gaat verder trainen.
Denk hierbij aan de belangrijkste eerste 2 jaren van een ezelleven, wanneer

al het aangeleerde in zijn geheugen wordt geprent.
Met deze blauwdruk gaat je ezel de rest van zijn leven verder.
Begin dus met het opvoeden van je ezelveulen..
Elk trainings of oefenmoment, begint met een vertrouwen hebben in elkaar.
Doordat je veel met je ezel op een rustige manier bezig bent, raakt hij aan je
gewend, en zal zijn vertrouwen in het “baasje” of “vrouwtje” groeien.
Je merkt dat de onderlinge band, steeds hechter wordt.
Dwing nooit wat af, en straf niet, zeker in het begin als je nog een
vertrouwensband aan het opbouwen bent.
Blijf echter wel duidelijk en consequent, en dat is al een hele klus, want een
ezel kan soms een hele sterke eigen wil hebben.
Gebruik veel complimentjes, een stem intonatie helpt enorm! En een “goed
zo” of “braaf” moet duidelijk positief-dus lief- klinken. Een strenge negatieve
klank leg je uiteraard in een korte “Nee!” of “stop!”

Veulentraining

*aaien, en wennen aan aanrakingen*
Begin vanaf de eerste dag al met het betasten van je veulen, zodat hij went
aan je aanrakingen.
Vanaf de geboorte zal je veulen al erg gemakkelijk op mensen gericht zijn.
Begin met lekker aaien, knuffelen en tuttelen, zodat je veulen het als erg
aangenaam ervaart.
Hij zal genieten van al deze positieve aandacht.
Ondertussen begin je met het veulen te laten wennen aan aanrakingen.
Tijdens deze knuffelmomenten, kun je het hele lichaam betasten, beweeg
rustig, praat rustig en zeg regelmatig “braaf” tegen je veulen.
Voel aan zijn vacht, strijk over zijn buikje, zijn hoofdje, oren, snuit, billen ,
benen en pootjes.
Het kan zijn, dat een veulen aan sommige plekken erg moet wennen, omdat
zijn haren op zijn snuit bijvoorbeeld kriebelen bij het aaien. Sommige plekken

kunnen extra gevoelig zijn.
Neem de tijd met je veulen!
Blijf altijd rustig, beloon het goede gedrag.
Bij niet wenselijk gedrag, gebruik dan steeds je stemverheffing zonder kwaad
te worden en zonder een tik te geven.
Leer een veulen stapje voor stapje, door veel herhalen, en je tijd erin te
investeren, welk gedrag je graag wil zien. Sommige dingen hebben soms tijd
nodig, en geduld siert de mens!

Halstertraining

*fellow's 1e halstertje van touw*
Begin bij een veulen al zo vroeg mogelijk met een halster training.
Zodat hij dit al zo snel en vroeg als een normaal iets gaat zien.
Dat zal je regelmatig nodig hebben, als je zelf hoefverzorging wil doen, als
de dierenarts komt, er een inenting nodig is, het dier gecontroleerd moet
worden, of voor de hoefsmid.
Zorg dat je een verstelbaar halstertje neemt voor je veulen, dat is het meest
gemakkelijke.
Ook kun je met een eigen geknoopt halstertje van touw starten, zodat dit nog
erg licht om het veulenhoofdje zit.
Vaak zal het om de snuit doen, even vreemd zijn voor je veulen. Blijf daarom
ten alle tijden rustig met het omdoen van het halster, praat rustig tegen hem
daarmee stel je hem gerust.
Het makkelijkste is om naast je veulen te staan, en dan het halster om de

snuit te leggen.
In het begin kan een veulen het niet fijn vinden, en dan krijg je de kans niet
meer om het riempje achter de oren/ in de nek, vast te gespen.
Dit gedeelte kun je al op de grootste stand vastmaken, en dan om de oren
heen leggen.
Hierbij hoef je het riempje niet hard over de oren te trekken, en kan je
veulen even aan het gevoel wennen. Afleiden met voedsel, knuffelen en
aaien, kan het geheel vergemakkelijken.
Herhaal de halsteroefeningen kort en regelmatig.
Over het algemeen levert een halstertraining geen problemen op.
Mocht dit wel het geval zijn, doe dan een stapje terug, en laat het halstertje
alleen maar zien, of voelen. Zodat het veulen ervaart dat het niks engs is.
Oefen dit een paar keer, zodra je veulen niet meer bang is, kun je proberen
het om te doen.
Leer je veulen ook lopen aan het halstertouw.
Dit kan even wat lastiger zijn, omdat bij het minste verzet, het veulen het
trekken aan zijn halster als erg vervelend kan ervaren.
Hierdoor zal het veulen weg willen lopen.
In de stal oefenen met halster en touw, kan al een kleine hulp zijn, omdat de
vluchtruimte verkleind wordt.
Het is in het begin fijn om het veulen aan een halstertouw naar je toe te
lokken, zorg dat het touw doorhangt en niet strak staat.
Je kunt een veulen aan het aanwezige touw wat aan zijn halster bungelt,
laten wennen, door vrij te lopen. Waarbij je zelf niet gaat trekken, en
enigszins het veulen zult kunnen volgen in zijn looprichting.
Bij grote problemen, zal je eerst de tijd moeten nemen om het veulen te
laten wennen aan het halster en het touw. Laat het veulen kijken, snuffelen,
of raak het veulen aan met het halster en touw, zonder hem vast te zetten of
het om te doen.
Leer een veulen makkelijk meelopen, naast zijn moeder, of met een tweede
persoon die achter je veulen blijft staan om hem aan te moedigen om
voorruit te lopen.
Duwen of trekken dien je altijd te vermijden. Zorg dat de trainings momenten
positief verlopen, en sluit je oefening altijd positief af. Ook al betekent dit dat
het een keertje niet lukt, of dat het veulen een korter stuk meeloopt dan dat
je had gewild of gehoopt.
Belonen helpt altijd beter dan bestraffen!
Nooit trekken of forceren, dat werkt averechts.
Gebruik ook hier weer vaste commando’s die het veulen zeer snel zal leren
begrijpen.
Om een veulen te laten meelopen kun je een commando; “volg”, “stap” of
“kom” gebruiken.
Gebruik voor de duidelijkheid altijd een vast commando. Bij het stilstaan
gebruik je bijvoorbeeld “hooo” of “halt!”.
Als het trainen met het halster en lopen aan het halstertouw goed verloopt,
dan kun je het veulen ook af en toe vastzetten aan het halstertouw, voor een
kort momentje, waar je altijd bij blijft!
Blijf bij alle oefeningen positief, herhaal regelmatig, neem kleine stapjes en

bouw de oefeningen langzaam uit.
Beloon met complimentjes, een aai, maar ook een worteltje of
paardensnoepje op het einde van de training zal gewaardeerd worden.

Wandelen met je ezel
Naast veel informatie uit boeken en internet, ook veel bruikbare wandeltips
van Bianca Peereboom van Stal het Peertje;
Ezels kun je met geduld en oefening, leren lopen in het verkeer, of met ze de
vrije natuur door wandelen.
Sommige mensen volgen een clickertraining, om zo hun ezel makkelijk te
kunnen begeleiden en te oefenen met hun ezel. Clickertraining is ook heel
goed om een ezel iets aan te leren, en het is leuk om op deze manier met je
ezel te oefenen. Let wel op, want clickertrainen moet je echt op een goede
manier doen, anders werkt het helemaal averechts. Het beste is om een
cursus clickertraining te volgen.
Meestal is het goed om schuin voor de ezel te lopen, zodat je een leider
positie inneemt.
Dit helpt ook bij ezels die in het begin wat onzeker zijn, want zo kunnen zij
als het ware een veulen positie innemen door achter jou te blijven lopen. Zo
mag jij als leider de spannende dingen tegemoet wandelen.
Het beste is om schuin voor je ezel te lopen, zodat hij met zijn hoofd naast je
kan lopen.
Zo loop je toch echt wat naast elkaar, maar behoud je je leidsters positie.
Soms kan het oefenen met goed wandelen en lopen in het verkeer een hele
poos duren, en heeft het veel herhaling nodig.
Neem de tijd, en geef je ezel ook de tijd.
Ik las een leuk gezegde; Een ezel is niet koppig, hij neemt alleen de tijd
ergens voor!
Oefen met geduld, veel geduld en forceer niets of dwing niets af, geef de ezel
de ruimte om eerst een situatie rustig te bekijken, beloon dan de stapjes
naar voren.
Met een veulen werk je uiteraard meer spelenderwijs, want hij of zij is de
wereld nog aan het ontdekken.
Loop in het verkeer, ten alle tijden tussen het verkeer en je ezel in. En laat je
ezel dus aan de kant van de berm lopen.
Door je ezel met 1 hand aan de zijkant van het halster vast te houden, kun je
zijn positie redelijk makkelijk corrigeren. Beweegt de ezel dan van je af, trek
je zachtjes zijn hoofd weer naar je toe.
Beweegt de ezel juist te erg naar je toe? Dan hou je het halster vast, en draai
je met de richting mee.
Hierdoor maak je samen met je ezel een soort rondje, zodra je weer in de
goede loop richting komt, zet je weer de pas erin.

Nog meer wandeltips

*Kerstwandeling met de Ezelshoeve*
Jacqueline van de Ezelshoeve in Baarle Nassau, heeft ervaring met het
wandelen met de ezels van de opvang. Zij gaf me onderstaande tips;
Als je met ezels wilt gaan wandelen! Dat is voor hen een beetje als werken
en dat is altijd goed voor ze.
Je kan het eerst één voor één proberen. Het ligt aan de ezeltjes hoe zeer ze
aan elkaar gewend zijn en of ze dan wel alleen op stap willen. Er zijn ezels
die je echt niet alleen de weg op krijg. Dan moet er een kuddeleider mee
anders voelen ze zich niet veilig genoeg. Dus dat moet je even aftasten.
Je kan het beste beginnen om een klein stukje te lopen. Je moet altijd laten
merken dat jij de leider bent als je gaat wandelen. Loop altijd naast het hoofd
van de ezel zodat jij leidt. Anders gaat de ezel de leiding nemen en zal jij
hem moeten volgen.
Als hij ergens niet overheen durft (putdeksels, waterplassen) of ergens niet
langs durft (bosjes, brievenbussen) en dus stokstijf blijft staan, ga dan naast
zijn hoofd staan en buk tot op zijn ooghoogte, zodat hij ziet dat je kijkt naar
wat hij ziet.
Hij ziet jou als leider en verwacht dat jij kijkt naar "het gevaar", om het ook
te zien en hem dus serieus neemt. Ga dan weer staan en spreek hem met
een rustige stem aan. Loop dan met hem verder terwijl jij over de putdeksel
loop of langs de brievenbus en de brievenbus even aanraakt. Dat laat hem
zien dat het geen gevaar oplevert. Hij zal niet over de putdeksel lopen maar
wel erlangs. Hetzelfde geldt voor plassen. Laat hem zien dat je er niet in
verdwijnt en het dus geen echt gevaar is.
Als een ezel losbreekt moet je er niet achteraan rennen want dan gaat hij
steeds harder lopen. Laat hem gewoon gaan, ze stoppen vanzelf als ze een
stukje gras tegenkomen. Dan benader je de ezel van voren en pakt hem weer
vast.
Het beste is dus om dus eerst langs rustige stukken te lopen waar geen

auto's komen. Als er een auto van achteren komt zal hij achteruit gaan lopen
om het gevaar met de achterkant te trotseren en een schop te geven als het
nodig is.
Ezels zullen ook niet graag langs een weg lopen waar een sloot langs ligt. Hij
zal dan midden op de weg gaan lopen omdat de sloot gevaar oplevert. Dat
moet allemaal rustig aangeleerd worden, maar dat krijg je er bijna niet uit.
Als er een tractor of auto langs komt kan je het beste even stoppen en hem
laten kijken hoe het voertuig voorbij gaat. Dat brengt de minste stress op en
dan zullen ze snel merken dat ze er niet van hoeven te schrikken.
Probeer het gewoon eens. Altijd rustig tegen ze praten tijdens het wandelen
en met je stem vertrouwen geven dat het goed is.

Verder trainen

*pakzadel met manden*
Als een ezel een goede opvoeding en basistraining heeft gehad.
En dus goed met halster, halstertouw kan omgaan, mee kan lopen ,en netjes
en rustig kan vast staan aan het halstertouw, kun je pas verder gaan met
vervolgtrainingen.
Een ezel kun je trainen als rij-ezel, mits deze een volwassen leeftijd heeft,
zodat het lichaam goed is uitgegroeid. Begin met trainen het liefst vanaf een
jaar of 4.
Het trainen met een rij-ezel vergt wat meer oefen momenten.
Denk hierbij aan het dragen van een bit, het op-en afzadelen, het op-en
afstijgen en dragen van de ruiter, de verzorging van het rijdier.
Ezels kun je goed leren lopen met een pakzadel, ook hier dien je de tijd voor
te nemen om je ezel hier aan te laten wennen.
Een pakzadel heeft al een aardig gewicht op zich, dus oefen eerst het dragen
van dit zadel zonder dat er bepakking opzit of aanhangt.
Rugmanden of rugzakken kun je los over een rugdeken leren dragen, of op
een pakzadel.

*ezel met kar*
Dit geldt ook voor het aanleren van het trekken van een karretje, je ezel zal
moeten wennen aan het inspannen, en het oefenen als trek-ezel.
Let altijd op het gewicht wat je ezel mag/kan dragen of trekken!
Het inspannen en het bezadelen van ezels, zijn als vervolgtraining, en vergt
echt een meer gerichte oefeningen.
Wensen wij iedereen veel geduld met het trainen van zijn ezels, maar vooral
veel plezier voor ezel en mens!

*amerikaanse mini 6 span*

