
Dossier werkproef: Interview met Alfredo Apicella
door Felice Pugliese

Alfredo woont in Uboldo, provincie Varese, in het
Noorden van Italië.
De laatste jaren is hij actief als trainer/apache op
het terrein van “Corsi di Gaia e Giula”, Alfredo
kan terugkijken op heel wat jaren ervaring als
trainer van honden.
Op dit moment heeft hij zelf 3 Mechelse Herders,
met wie hij uiteraard zelf ook traint, en een
“senior” Golden Retriever.

Aangezien het merendeel van de honden die
tegenwoordig door Alfredo getraind worden Cane
Corso’s zijn, vonden wij het tijd om hem een aantal
vragen te stellen over ons ras als werkhond.

1) Alfredo, herinner je je nog wanneer je de eerste Cane Corso “aan je
mouw” kreeg? Kan je ons vertellen wat je eerste indruk was?
De eerste keer dat ik een Cane Corso zag werken dateert van 2000, in het
trainingscenter waar ik frequent met mijn honden te vinden was. Daar zag ik
deze “gigantische” hond werken, hij had een dominant karakter en was niet de
gemakkelijkste om mee om te gaan.
Enkele jaren later trainde ik met mijn team twee Cane Corso’s, een reu en een teef die
van verschillende kennels kwamen: de teef had redelijk wat tekortkomingen in het
karakter, ze was bang voor alles dat nieuw was, en ik baseerde mijn werkprogramma
voor haar daarop. De reu was zeer evenwichtig en sociaal, met hem startten we te
trainen voor de verdediging. Ik probeer elke keer objectief te zijn in mijn evaluatie van
de individuele hond, zonder beïnvloed te worden door zijn ras. Zonder twijfel was er op
dat moment een gebrek aan samenhang en continuïteit in de selectie.

2) Tegenwoordig vinden we je twee keer per week als trainer/ apache voor
Cane Corso’s in Inverigo. Ik ben benieuwd hoe je hiertoe kwam, wetende
dat je gewend bent te werken met compleet andere rassen?
Marco Iorio trainde zijn honden in het zelfde centrum als waar ik dat deed, en vertelde
me dat Ivan Gatto op zoek was naar een trainer voor zijn trainingscentrum dat op dat
moment in aanbouw was in Inverigo. Ik ontmoette Ivan, die me de plannen voor een
ambitieus maar moeilijk project uit de doeken deed, “een werkprogramma voor de Cane
Corso”. Deze uitdaging sprak me enorm aan en also startten we samen dit avontuur!



3) Kan je me vertellen wat jij ervaart als de grootste verschillen tussen
werken met een Mechelse Herder, en werken met een Cane Corso?
Het grootste verschil tussen de Cane Corso en de Mechelse Herder is ongetwijfeld dat
het roofzuchtige instinct veel beter ontwikkeld is in deze laatste, een kwaliteit die
helpt in de vorming van een werkhond.

4) Welke punten hebben bijzondere aandacht
nodig wanneer we werken met de Cane Corso.
Anders gezegd, wat is de beste manier om
met hen te werken?
Er bestaat geen specifieke training voor de Cane
Corso net zoals die niet bestaat voor eender welk
ander ras. Ik probeer de beste werkmethode te
vinden overeenkomstig de hond waarmee ik werk,
door zijn sterktes en zwaktes te analyseren,
waarbij de relatie tussen de hond en zijn geleider
altijd bijzondere aandacht verdient. Gebaseerd op
rechtstreekse ervaring, probeer ik steeds een
gewenste gedraging te bekomen bij het uitvoeren
van een oefening, alvorens over te gaan tot de
volgende stap. Ik zou het met een puzzel willen
vergelijken: elk stukje is een oefening die de hond
goed moet kennen voor je door gaat naar de
volgende.

5) Welke zijn de eigenschappen van de Cane Corso als werkhond?
Wanneer ik de karakteristieken moet beschrijven van een Cane Corso die goed is in
het werken, dan kan ik zeggen: beheersing gemiddeld, temperament hoog,
volgzaamheid hoog, sociabiliteit hoog, waakzaamheid hoog, nieuwsgierigheid hoog,
bezitterigheid gemiddeld, agressiviteit gemiddeld, strijdlust gemiddeld. Deze
kwaliteiten maken deel uit van het genetisch erfgoed van een hond, en kunnen
doorgegeven worden aan het nageslacht door een karakteriële selectie van de
fokdieren. We mogen nooit vergeten dat een aantal karakteristieken verankerd
dienen te worden in het geheugen van een ras!

6) Alfredo, ik weet dat je eigenaar
bent van meerdere Mechelse herders.
Hoe dan ook wil ik je vragen of er
een eigenschap is in de
Cane Corso die je aantrekt, en of
er een eigenschap is die je enorm
stoort?
Het is een evenwichtige hond, die de
hiërarchie in het gezin respecteert. Hij
is kalm, zelfzeker en zeer fier. Wat ik
een negatief punt vind is dat het op
een trainingsveld een hond is die zich
snel gaat vervelen.



Is de Cane Corso volgens jou een ras dat voor iedereen geschikt is? Wat
zouden de eigenschappen moeten zijn van de geschikte eigenaar?
De Cane Corso is een hond die zeer goed past in een gezinsleven, hij is geen hond die
extreem veel lichamelijke activiteit nodig heeft. Dat maakt van hem een hond die
geschikt is voor velen, maar gezien het feit dat hij een Molosser is heeft hij duidelijke
regels en discipline nodig, die hem door de eigenaar bijgebracht moeten worden om
een evenwichtige hond te krijgen in alle omstandigheden. De Cane Corso eigenaar
moet dus iemand zijn die sterk in zijn schoenen staat.

8) In 2016 erkende de FCI de Cane
Corso, op aanvraag va de ENCI, als ras
onderworpen aan een werkproef. De
tijd dat de Cane Corso nodig was als
bewaker van boerderijen, beschermer,
veedrijver, helper bij de jacht, enz. ligt
echter ver achter ons. Wat zie jij als
reden/voordeel om nog met ons ras te
werken?
De grote boerderijen waar de Cane Corso
gebruikt werd als waakhond bestaan nog
amper, vandaag leven de honden onze
“dagdagelijkse levens” die steeds hectischer
en chaotischer worden. Ze leven vaak in
steden, degene die meer geluk hebben,
hebben toegang tot een privé tuin, maar met
vele honden wordt enkel gewandeld met als

doel zich te ontlasten. Het werken met een hond is zeer zinvol, want het betekent een
instandhouding van talenten en de essentie van een ras. Het voordeel van
werkproeven is dat zij de mogelijkheid scheppen om de beste fokdieren te selecteren,
in dit geval gebaseerd op karakter. Het doel is om honden te selecteren die zelfzeker
en evenwichtig zijn, die in staat zijn om deel uit te maken van ons leven door een
betrouwbare metgezel te worden.

9) Ik zie dat vele Cane Corso’s maanden voorbereid worden om te slagen
voor de CAL2 test, en dat ze door sommige eigenaren ter voorbereiding zelfs
voor lange tijd ondergebracht worden bij een trainer. Ik ben benieuwd naar
jouw mening hierover. Is het volgens jou een test waarvoor we onze Cane
Corso’s frequent en langdurig moeten trainen, of zouden ze moeten kunnen
slagen voor de test louter door hun attitude en instinct?
Het CAL 2 certifcaat van bekwaamheid om te werken is gemakkelijk om te behalen,
maar je moet een zeer belangrijk aspect in het hoofd houden, en dat is het karakter.
Een Cane Corso met goede kwaliteiten zal op briljante wijze slagen voor deze test
zonder dat daar een lange voorbereiding aan te pas komt.
Een Cane Corso die gedurende een lange periode getraind wordt om te kunnen slagen
heeft meestal tekortkomingen in het karakter, waaraan men dient te werken door
middel van training. Meestal zijn deze honden het resultaat van een selectie die enkel
gebaseerd was op het uiterlijk, zonder aandacht te hebben voor het karakter. De taak
van een goede trainer is om de kwaliteiten van de hond naar voren te brengen en de
zwakheden glad te strijken. Vaak vraagt dit veel tijd, maar op deze manier kan een
hond ondanks zijn zwaktes die het slagen voor de test bemoeilijken, goed voorbereid



deelnemen en heeft hij een goede kans om te slagen.
De natuurlijke capaciteiten van de hond dienen gekanaliseerd te worden: wanneer we
de test stap voor stap analyseren zien we dat er honden zijn die reeds een probleem
hebben met de microchip controle, vele honden zijn niet rustig en tonen geen
onverschilligheid tegenover de groep onschuldige vreemden, of ze zijn doodsbang van
het pistoolschot. Aangekomen bij de fase van verdediging, moet de hond de
pakwerker in de mouw bijten. Een hond aan wie geen richting gegeven werd tot het
soort van beet, is in staat om bijvoorbeeld in het been te bijten.

10) Op dit moment bestaat er nog geen speciale werkproef voor de Cane
Corso. Rekening houdend met jouw achtergrond, hoe zie jij de relatie tussen
IPO en de Cane Corso?
Er is inderdaad geen specifieke werkproef voor de Cane Corso en ik hoop dat die er
ook nooit zal zijn. Simpelweg omdat een specifieke test of proef gebaseerd zou
worden op de fouten van de honden die geselecteerd worden door fokkers.
Het IPO programma is de selectieproef van vele rasclubs, een allesbehalve simpele
proef die bestaat uit 3 onderdelen: a) speuren; b) gehoorzaamheid; 3) verdediging.
De combinatie hond-geleider moet minstens 70 punten voor elk onderdeel behalen.
Het doel van ons project is om Cane Corso’s te betrekken in een werkprogramma, en de
meest belangrijke stap is om het geweten te wekken van zij die eigenaar zijn van een
Cane Corso, maar vooral van zij die ze fokken. Ik heb Cane Corso’s gezien, en het geluk
gehad om te mogen werken met exemplaren die over buitengewone capaciteiten
beschikken en die slaagden voor IPO. Het moeilijke is om de mensen te vinden die mee
willen gaan in “het spel” met hun Cane Corso, die mee op de kar willen springen. De
voorbereiding voor het IPO programma is zeer lang, en dat betekent een serieuze
verbintenis en inzet van de geleider. Hoe dan ook, blijf ik hopen binnen korte termijn vele
Cane Corso’s in voorbereiding te zijn om deel te nemen aan IPO!

Alfredo, als lid van de Belgian Cane Corso Club, wil ik je bedanken voor je
medewerking. Ik twijfel er niet aan dat jouw bijdrage aan dit artikel, als
ervaren trainer van de Cane Corso van grote waarde is voor iedereen die
werkt, of in de toekomst wil werken met zijn Cane Corso. Grazie!


