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op het jachtrevier Moerbeke-waas had in december het Bergisch
Kampioenschap praats,
ingericht door retrievercrub witt to prease. De tv\raarf
beste apporteerhonden van het
afgelopen veldwedstrijdseizoen vverden hier tegenover
elkaar geplaatst. Elf labradors en
één gorden retriever' afkomstig uit Frankrijk, Du]tsrand,
gekeurd door chantar Goreux (B)' patsy oàneyaer (B), Nederrana en Bergië, vverden
Fons Exermans (e)ln uim Gare (UK).
ze rassen pas ingezet nadat de

drift is

afge_

blazen. In afwachting moeten ze rustig en stil
op post zitten. Reeds bij de eerste drift bleek

dat alleen de beste honden hier overleven.
Vanuit het bos kwam een haas met grote snel_

heid op de geposteerde honden afgespurt.
Slechts enkele meters voor hun neus draaide

hij terug de dekking in. Alle voorjagers kon_
den opgelucht adem halen: alle retrievers ne_
geerden de haas en bleven stead,y.
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Daarna kwam de wedstrijd goed op gang. Er
werd prachtig werk geleverd. De hon_
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zwaarste dekking of door diepe be_

tten. yve,LàgeÍr nanolers nun retne_
i vers 100 tot 200 metervooruitsturen
€fl met luttele fluitsignalen op de val_
plaats krijgen. Uiteraard wercl het deel_

nemersveld intussen uitgedund. De moeilryk_
heidsgraad zorgde er voor dat we ,s midclags
nog slechts 6 deelnemers in de running had_
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den trokken rechte lijnen door het
drassige land, gingen vlot door de

den. Op een heel ver blind apport kreeg
Geert Vermeersch zijn zwartelabrador Wai_
der wel in de dichte dekking maar met een
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strakke zuidwestenwind trok de hond telkens
van de valplaats weg tegen de wind in. Daar
op rechts vond hij een andere fazantterwljl
de keurmeesters op links een stuk vermoed_

den. De back-up hond van Thomas Bouy
slaagde wel in de opdracht. Beiden werden
respectievelijk zesde (G) en vljfde (ZG). Om
de podiumplaatsen wercl een Frans-Neder_
lands-Belgisch duel uitgevochten. Filip Bol_

gele lab een foutloos parcours af te werken.
Tot Deep Lake Emma (a e op de terugweg
over een ntoeilijk begaanbaar veld de fazan_
tenhen neerlegde en enkele keren opnieuw

oppaliÍe, een fout die in de finale van een top_
wedstrijd niet getolereerd wordt.

Sropprr til

(Fr) met golden Birdsgreen Simply Granite
werd uiteindelijk 3U. Nederlander Herman
Jeske kon zijn overwinning in Moerbeke van
vorig jaar met Searover Tings Dalziel net niet
herhalen en werd 2 U RCACIT. Niemand was
evenwel opgewassen tegen Filip Bollen. Int
en B FTCH Starcreek Zally bewees nog maar
eens tot watze in staat is. Zij kreeg de eerste
plaats, het CACIT en Wnner van het Belgian

Championship. De hele dag door was haar
werk voortreffelijk geweest. Zoals die hond
begrijpt wat haar baas wil is haast niet te
evenaren. Het lijkt soms alsof er tussen die
twee een telepathisch contact is die ontoe_
gankelijk is voor buitenstaanders. Een emo_
tionele Filip mocht de trofee in ontvangst ne_
men en dankte in zijn slotwoord iedereen. Hij
kondigde meteen aan dat reeds voor cle wed_
strijd vaststond dat de ruim T jaar oude Zally

hier haar laatste field zou hebben gelopen:
'Als je dan op deze manier kunt stoppen
is dat
prachtig. Zally is een droom om voor te jagen
en ik ben heel fier op haar werk. Ik ga mij nu
volop toeleggen in het voorbereiden van de
jongere honden'.
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len, die twee honden voorjoeg, leek met zijn

Erxrr DE BEsTEl{ zETTEt{ DooB
Door de extreme weersomstandigheden en
het zware terrein met gevarieerd wilcl werd
het een mooie competitie. Alle aspecten van
het retrieverwerk, stead,i.nes, rust op post,
markeren en onthouden van de valplaats, di_
rigeren en de noodzakelijke gome
.fínding

abilit,y konden uitgebreid beoorcleeld wor_

den. Zoals het hoort bij retrievers worden de_
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De eerste plaatsen werden netjes vercleeld
over de drie buurlanden. Laurence Maudet

skrcreekZally, zwarte labradorteef, werd doorstef en Filip Bollen gefokt uit lnt Fr cH saxthorpe Buzzard of Brindlebay
en Fr
cH Kelland Holly. Buiten de Field in Engeland, heeft ze àan

sl

FI deelgenomen op het continent en daarvan heeft ze er 14 gewonnen, waarvan 2 keer het Belgian Championship, 1 keer
de
individuele coupe d'Europe in Hongarije en eenmaatde coupe
d' Europe in teamverband waar ze individueeltweede wero.
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