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De proeven worden afgenomen door erkende

keurmeesters en behelzen een aantal tests

waarop men telkens minstens 12 punten op 20

moet scoren. Een onvoldoende op een proef

vertaalt zich automatisch in een nul. Men kan

zowel het Basis- als hetAfrichtingsbrevet halen.

Voorwaarde om deel te nemen aan het tweede

gedeelte is dat men op dezelfde dag reeds het

Basisbrevet met succes heeft afgelegd. Lukt

het niet om de africhting tot een goed einde te

brengen dan moet men zich bij een volgende

poging opnieuw eerst plaatsen voor het Basis-

brevet. De proeven moeten afgenomen worden

rekening houdend met een natuurlijke houding

van hond en voorjager zoals op een jachtsitu-
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Belgische jachthonden

Uitsturen en oproepen.
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dient de hond geslipt te worden. De halsband

wordt los rond de nek gelegd en wanneer de

hond uitgestuurd wordt volstaat het om éen

kant te lossen zonder de halsband over de kop

van de hond te doen. Zo kan hij zijn markeer-

punt perfect behouden.

Een Africhtingsbrevet kan behaald worden

wanneer men op dezelfde dag het basisbrevet

behaalt én tevens slaagt in de volgende bijko-

mende proeven:

1) Markeerapport te land met blank schot.

Een stuk pluimwild wordt op 60 meter

geworpen in lichte dekking. De hond is niet

aangelijnd en dient duidelijk te markeren

en in functie daarvan het stuk binnen te

brengen. Niet markeren maar slechts na

zoeken binnenbrengen resulteert in een

onvoldoende.

2) Verloren apport (zoek) te land van een stuk

op 30 à 40 m. in dichte dekking en buiten

zicht van de hond.

3) Verloren apport over diep water (max. 40

m.) waarbij het wild uit het zicht gelegd

wordt en de hond gestuurd wordt. Het zich

uitschudden voor afgifte is gelijk aan een

onvoldoende.

Een hond wordt gediskwalificeerd bij schot-

schuwheid of bij het stukbijten van het wild.

Onder dit laatste verstaat men ook het te hard-
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handig opnemen of apporteren waarbij het wild

schade oploopt. Het wild moet in een vloeiende

beweging binnengebracht worden en ter hand

gesteld van de voorjager.

St. Hubertusbrevet
Eenmaal per jaar wordt de gelegenheid

gegeven aan degenen die het Africhtings-

brevet gehaald hebben om deel te nemen

aan de proeven tot het behalen van het St

Hubertusbrevet, zijnde het derde niveau van de

Belgische brevetten,

Dergelijke wedstrijden worden in het voorjaar

en de zomer op diverse plaatsen georganiseerd.

0p zondag 26 augustus was Retrieverhon-

denschoolWill to Please uitArdooie gastheer.

Veertien honden verschenen aan de start: 3

Labradors,6 Goldens, 1 Flatcoated retriever, 3

Duitse Staande Draadhaar en 1 Heidewachtel

of Kleine Munsterlander. De deelnemers zijn

zowel wedstrijdspelers, jagers, als mensen die

een kwalificatie willen halen om deel te kunnen

nemen aan veldwedstrijden in het najaar.

De dag werd gekeurd door Rony Michiels en

Jef Heeren die allebei in deze discipline veel

ervaring hebben opgebouwd. 0p de diverse

locaties werden de proeven oordeelkundig uit-

gezet. Hierbij werd vooral gestreefd om een zo

natuurlijk mogelijk habitat te kiezen : een stuk

bos met bramen voor het verloren zoeken, een

waterreservoir voor het apport te wate[ een

hooiveld voor de gehoorzaamheidsoefening en

het apport te land.

De dag verliep in een opperbeste en sportieve

sfeer. Met uitzondering van twee honden

behaalden alle deelnemers hun basisbrevet.

De gehoorzaamheidsoefeningen waren voor

niemand een probleem. Er is natuurlijk een

reuze groot verschil tussen een Retriever en

een Staande hond wanneer die een vrij krijgen
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van hun baasje. De Retriever blijft in de buurt

hangen en kijkt regelmatig naar de baas. "Wan-

neer valt het apport ?" ,zieje in hun vragende

ogen. De Staande hond gaat er meteen vandoor

en kamt het terrein zorgvuldig uit op zoek

naar wildgeurtjes, die trouwens overvloedig

aanwezig waren van konijn en fazant. Het

terugroepen is niet altijd even eenvoudig, maar

werd door iedereen toch períect gedaan. Bij de

apporteerproeven bleken een tweetal honden

nog niet rijp om wild op te nemen en vlot bin-

nen te brengen. Meer ervaring zal hier wellicht

in de toekomst soelaas brengen.

Zoals uit de beschrijving van de proeven blijkt

was het Africhtingsbrevet ook deze keer voor

enkele deelnemers een stap te ver. De proeven

zijn dan ook niet mis. Bij de verloren zoek in

het bos moesten de honden over de bramen en

speelde het gebrek aan wind hen wel parten.

Toch kwamen de eenden vrij vlot binnen. Vele

rca
#{Ë

l

l

il



.i
It

jachthande rlpraeven

Geduldig wachten tot het zover is....
onontbeerlijk is voor elke jachthond. lmmers

een degelijk opgeleide hond is een plezier

tildens de jacht en zorgt ervoor dat het wild
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honden misten nog voldoende vertrouwen om

zonder bijkomende stimulans van lokroep of

schot in rechte lijn over het water de zwemmen.

Dit is en blijft een heel moeilijke proef waar de

band tussen hond en voorjager van het grootste

belang is. De jachthond moet beseÍÍen dat wan-

neer de baas hem een richting aanwijst hij daar

ook altijd succes zal hebben. Training op diverse

waterpartijen is dan aangewezen. Anderen

hadden moeite met het nrarkeren op zestig

meter. Voor het lanceren van de eend werd een

proÍessionele "Winger" gebruikt. Zodoende

was de vlucht en valplaats voor alle deelnemers

identiek. ln deze proef komt het erop aan de

plaats duidelijk te markeren en na opsturen

meteen in het valgebied terecht te komen.

Sommige honden rekenen hierbij teveel op hun

neus en te weinig op hun ogen, waardoor ze te
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gemakkelijk uit het valgebied raken, te vroeg

beginnen met jagen of te ver doorschieten.

Naast het behalen van mooie punten is de

goede raad van keurmeesters erg leuk. Rony

en Jef gaven dan ook graag nuttige tips voor

het opleiden en voorjagen van de honden. De

essentie van hun verhaal is dat een goede basis

pu nten.

Jagers en .;.-:-:-:::'^ efhebbers die interesse

hebben cn' . : :..' -'. z.t hLrn brevet te halen

in Belgie [r,.^-=- :..='terecht bij een van

de erker rÉ .:- .^- ^ :r:-: ubs voor de nodige

voorbere r '- :- : -:-:'st:uning. Voor adressen

zie r','ei-.s .. ., .'. ,'. . . -)- ::e rubriek Sectie 2.

Tekst & Íoto's: Freddy Quackelbeen
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