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Op het jachtrevier van de gebroeders Lippens

had Retrieverclub Will to Please rendez-vous

gegeven voor het Belgisch karnpioenschap'

óe twaalÍ beste apporteerhonden van het

afgelopen veldwedstriidseizoen werden hier in

weOstrilU gebracht. Elf Labradors en eén Gol-

den Retriever, afkomstig uit Frankrilk' Duits-

land, Nederland en België, werden gekeurd

door Chantal Goreux (B), Patsy Deheyder (B)'

Fons Exelmans (B) en Jim Gale (UK)

De finalisten

Door de extreme weersom-

standigheden en het zware

terrein met gevarieerd wild

werd het een mooie comPe-

titie.

Alle aspecten van het retriever-

werk, steadiness, rust oP Post,
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nadat de drift is afgeblazetr' ltr afwa:r: - I

moeten ze rustiq pn sLil op uot; ' '' ' I 
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bij de eerste drift bleek dat aitee" :;: r ::::
honden hier zoucletr overievsrl \''3- 
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bos kwam een haas lnet !lroÏÉ s'e ite ci op de

geposteerde honcleir afqespLrrt Slechts enkele

íeters voor hun ner:s clraaide hii terug de

dekking in. Alle vooriagers konden opgelucht

adem halen; alle Retrievers negeerden de haas

en bleven steady. De eerste fazant viel in een

markeren en onthouden van de valplaats'

dirigeren en de noodzakelilke'game finding

ability', konden uitgebreicl beoordeeld worden'
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diepe gracht bedekt met metershoog riet, De

Duitse deelneemster kreeg haar hond wel op

de valplaats, maar de hond bleef de boorden

van de beek afzoeken zonder echt in de diepte

te speuren. Zo kon Golden Birdsgreen Simply

Granite, door het wild wel te apporteren, een

eerste 'eye wipe' van de dag uitdelen.

Daarna kwam de wedstrijd goed op gang. De

ene drift na de andere werd afgewerkt, Telkens

waren er voldoende fazanten, hazen en

konijnen. Er werd prachtig werk afgeleverd. De

honden trokken rechte lijnen door het drassige

land, gingen vlot door de zlvaarste dekking

of over diepe beken We zagen handlers hun

Retrievers 1 00 tot 200 rneter vooruitsturen

en met lutte e Íiu ts gnalen op de valplaats

krijgen, U teraard rverd het deelnemersveld

intussen u tger!rnd, De moeilijkheidsgraad
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zorgde er voor dat we 's middags nog slechts

6 deelnemers in de running hadden.

0p een heel ver blind apport kreeg GeertVer-

meersch zijn zwarte LabradorWaider wel in de

dichte dekking maar met een strakke zuidwes-

terwind trok de hond telkens van de valplaats

weg tegen de wind in. Daar op rechts vond hij

een andere Íazant terwijl de keurmeesters op

links een stuk vermoedden. De backup-hond

van Thomas Bouy slaagde wel in de opdracht.

Beiden werden respectievelijk zesde (G) en

vitfde (ZG). 0m de podiumplaatsen werd een

Frans-Nederiands-Belgisch duel uitgevochten.

Filip Bollen, die twee honden voorjoeg, leek

met zijn gele Lab een foutloos parcours af

te werken. Tot Deep Lake Emma (4 U) op de

terugweg over een moeilijk begaanbaar veld

de Íazantenhen neerlegde en enkele keren

Clark von der Steinmauer van
de Duitse Christiane Stricker.

opnieuw oppakte, een fout die in de finale van

een topwedstrijd niet getolereerd wordt.

De eerste plaatsen werden netjes verdeeld

over de drie buurlanden. Laurence Maudet
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(Frankrijk) met Golden Birdsgreen Simply

Granire werd uiteindelijk 3U. Nederlan-

de' Hernan Jeske kon zijn overwinning in

Moerbeke van vorig jaar met SearoverTings

Dalziel net niet herhalen en werd 2 U RCACIï

Nremand was evenwel opgewassen tegen de

Belg Filip Bollen. Int en B FTCH Starcreek Zally

bewees nog maar eens tot wat ze in staat

is. Zij kreeg de eerste plaats, het CACIT en

Winner van het Belgian Championship. Heel

de dag 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

tt t ,..++*eFni!.;b"-!r-* .,
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ontoegankelijk is voor buítenstaanders. Een

emotionele Filip mocht de trofee in ontvangst

nemen en bedankte in zijn slotwoord iedereen.

Hij kondigde meteen aan dat reeds voor de

wedstrijd vaststond dat de ruim 7 jaar oude

Zally hier haar laatste field zou lopen: 'Als

je dan op deze manier kunt stoppen is dat

prachtig. Zally is een droom om voor te jagen

en ik ben heel trots op haar werk. lk ga mij nu

volop toeleggen op het voorbereiden van de

jongere honden".

Tekst: Freddy Quackelbeen
foto's: Patrick Kockx
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Labrador teef Starcreek Zally werd
door Stef en Filip Bollen gefokt uit

lnt FT CH Saxthorpe Buzzard of
Brindlebay en FT CH Kelland Holly

Buiten de Field in Engeland, heeft ze aan

31 FT deelgenomen op het conttnent
en daarvan heeft ze er 14 gewonnen,
waarvan 2 x het Belgian Championship,

1 x de individuele Coupe d'Europe
in Hongarije en eenmaal de Coupe

d' Europe rn team waar ze
individueel 2de werd.
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Plaats Resultaat

1 U CACT/CACIT

2 U RCACT/CACII

3U
4U
57G
-G
-NC
-NC
-NC
-NC
-NC
-NC

Hond Ras

INT & B FTCH Starcreek Zally LRetr

Searover Tings Dalziel LRetr

Birdsgreen Simply Granite GRetr
Deep Lake Emma LRetr

Braveur Vegas LRetr

Trioaks Wader LRetr

Starcreek Catweasel LRetr

Dipper of Dukefield LRetr

Clark von der Steinmauer LRetr

Ragweed's lmpish Rum LRetr

Starcreek Clover LRetr

Mansengreen Dizzy LRetr

Voorjager

Filip Bollen
Herman Jeske

Laurence Maudet
Filip Bollen
Thomas Bouy

Geert Vermeersch

SteÍ Bollen
Lydia Goossens

Christiane Stricker
Johan Serruys
Fille Exelmans

Pieter Vivijs
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