Met uw Fila Brasileiro pup op cursus
Een Fila Brasileiro pup leert volgens dezelfde leerprincipes als elke andere hond. Dat betekent niet ,
zoals sommige trainers lijken te denken, dat de raseigenschappen –hier van de Fila, maar hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor elk ander ras, en elke individuele hond voor zover hij genetisch bepaald
is- genegeerd kunnen worden.
Een rastypische Fila Brasileiro zal gereserveerd, wantrouwend zijn tegenover vreemden.
Veel Fila’s zullen dit gedrag al als pup laten zien, sommige pas echt als ze volwassen zijn, en sommige
misschien wel nooit echt prominent. Toch is deze raseigenschap typisch voor de Fila en als u voor de
Fila gekozen heeft, zou u deze eigenschap als hij zich manifesteert moeten waarderen en
respecteren.
Tegelijkertijd moet u zich uiteraard bewust zijn van alle consequenties van deze keuze en dient u een
maximale inspanning te verrichten onwenselijk en onnodige confrontaties en conflicten te
voorkomen, dan wel voor zover het kan onmogelijk te maken. U kunt wat ons betreft zelfs denken
aan een muilkorf bij trainingen bij evident scherpe Fila in bepaalde omstandigheden.
Een puppen- en/of gehoorzaamheidscursus kan zeer behulpzaam zijn bij het aanleren van gewenst
gedrag: U leert bv Uw hond op U gericht te zijn en andere honden en mensen te negeren. Naar U te
luisteren, ipv de eigen instincten te volgen.
Neemt niet weg dat in veel cursussen onderdelen zijn opgenomen waarbij de hond overgedragen
wordt aan bv de instructeur, of geacht wordt door medecursisten aangeraakt te worden. Dit zal voor
veel rassen ongetwijfeld een verstandige strategie zijn (socialisatie), voor de Fila kunnen we hier
beter niet in meegaan. Een rastypische Fila die goed is opgevoed, goed getraind en goed
gesocialiseerd is, kan zonder twijfel zonder problemen (uitvallen, agressie) begeleid door zijn baas, in
elke normale situatie maatschappelijk gewenst gedrag vertonen. Hem laten welgevallen wat hij perse
niet wil, kan niets dan spanning en mogelijk eigenrichting veroorzaken, het laatste wat wij willen.
Het is beter deze onderdelen dan wel te laten vallen, dan wel met hulp van uw partner in gepaste
versie te doen, dan wel een alternatief te volgen.
Veel Fila’s zijn door hun buitengewone band net hun baas van nature zeer goed trainbaar. Vermits de
baas zijn hond goed begrijpt!!

