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Dlt jaar ging WTP voluit voor "The English

Way" met keurmeesters die stilaan legenden

geworden zijn. Naast de goedlachse Labra

,r'icÍ;

dorman Chris Brain Lrit Wales staken nog drie

Engelse ludges het Kanaai over.

De naam Atkinson doet bij elke liefhebber

van werkende Golden Retrievers een belletje

rinkelen : Holway I De zopas op hoge leeftild

overleden June heeft er haar levenswerk van

gernaakt en zoon Robert keurde bij ons ziln

eerste continentale wedstrild. Ook Gwen en

Mike Knox zijn alom gekend. Gwen is Field

Trial Secretary en ondervoorzitter van de En-

gelse Golden Retriever Club en Mike is lid van

de KC Field Trial Council. Zil lverden aangevuld

door Dirk Volders, jonge keurmeester en vooral

glekend als voorjager van de Europese tophond

Int B FTCH Enjoy des QLratre Cypres.

De dag werd geopend met een oproep tot

respect voor zowel het jachtgebied waarin de

deelnemers te gast waren als voor de talrijke

vrilwilligers die reeds weken vooraf alles

gepland en georganiseerd hadden. Al te vaak

immers wordt vergeten dat het werken met

jachthonden geen evidentie meer is, Achter

de schermen moet er enorm veel werk verzet

worden om de rnogelijkheid te scheppen

om honden te testen en op die rnanier het

glenetisch materiaal voor de toekomst veilig te

stellen, 0ok bij het uitzetten van de proeven
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elgíë Retríever
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werd uitgegaan van respect voor het kunnen

van de honden. Zoals we in de Britse traditie
gewoon zijn krijgen alle honden een eerlijke

kans op proeven die doenbaar zijn.

Zij willen geen circustrucs zien maar willen het
oorspronkelijk werk van de honden kunnen

beoordelen. Dit jaar was het in Anzegem niet

anders. Alle nodige puzzelstukken die van een

Retriever een goede werkhond moeten maken

kwamen aan bod: steadiness, heelwork, mar-

keervermogen, capaciteit om het verloren wild
terug te vinden, handelbaarheid. Zoals we

reeds in een vorig artikel schreven houden de

Britten het zo simpel mogelijk. Laat de hond

werken is het adagio en kom er als voorjager

alleen discreet tussen wanneer het absoluut

nodig is. 0f zoals één van de deelnemers het

achteraf verwoordde: "Functioneel: zo staken

de proeven (initiatie) in elkaar. Basic maar wel

met de vinger op de gevoelige plek. Zo zouden

dummy-wedstrijden allemaal moeten zijn:

minder strijd en meer als ondersteuning in de

opbouw naar beter (de jacht)".

Focussen en dan bijna

Dit werd heel mooi geïllustreerd met de proef

van RobertAtkinson. Een dummy werd in een

uitgedroogde greppel gegooid. De tweede

dummy in een rechte lijn achter de eerste in

het bos. Beiden met schot en goed zichtbaar

voor de honden. Opdracht was eerst de dichtste

dummy en daarna de verste op te halen. 0p

het eerste zicht poepsimpel, twee markings op

lijn. ln de praktijk niet voor elke hond evident.

Ofwel ging het vlot op de eerste maar wilde de

hond opnieuw in de greppel zoeken voor num-

mer twee en aangezien hij uit zicht was, kon de

voorjager hem alleen terug uit de diepte fluiten.

Ofwel sprong hij over de gracht en was het een

kwestie hem niet in het bos te zien verdwijnen.

Een typische jachtsituatie waarbij eerst een

gewond stuk opgehaald moet worden en pas

daarna een veraf gelegen dood stuk.

Keurmeester Dirk Volders verwoordde achteraf

zijn eigen ervaringen als volgt:
"Proberen een jachtsituatie te benaderen, dat

is wat we doen op een workingtest. Sommige

honden en voorjagers hebben hier geen pro-

blemen mee. Anderen zijn er (nog) niet mee

vertrouwd. Wat simpel lijkt gaat soms toch

niet helemaal foutloos.

Happy met het werk van je hond

Keurmeesters v.Ln.r. Chris Brain, Volders en Gwen Knox Flatcoat met dummy.



Bij Initiatie was een "gemakkelijk" tnarkee-

rappoÍt op 35 rn in een bos dan ook niet zo

evident voor sommigen. Handlen is hier niet de

bedoeling, maar het moet wel kunnen indien de

situatie zich voordoet. De "novice" en "opert"

honden moesten apporten op enerzijds 70 m,

waarvan 25 m in een bos en anderzijds 120

rr op een open grasveld. Voor novice waren

beide durnrny's nog getnarkeerd, voor de open

honden beide "blind". Zij kregen etrkel een

aanwijzing in de richting err een afstand waar

er een stuk lag.

Het teamwork tussen hond en voorlaqer is

belangrijk in deze klassen. De handler heeft de
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hond nodig om het stuk binnen te halen en de

hond moet toch nog afhankeliik zijn van ziln

baas indien het niet volledig juist gaat. Daarom

is het belangrijk je hond te lezen, Weten wat

er gaat gebeuren, wat 1e hond vertelt met zijn

lichaamstaal. Rekening houden net de wind,,..

Dat is wat de handler in het oog moet houden

en waar hij goed op rnoet reageren, Het team-

work is dus heel belangrijk. Je hond vlot op de

plaats krijgen, en hem dan zien jagen in het

gebied waar een stuk kan Iiggen. Dat is genie-

ten. Niet iedereen slaagde erin, sorrs ornwille

van pech, sorrs omwille van het gebrek aan

teamvorming. Maar er waren toch deelnemers

Resuttaten

INITIATIE

1 Janfran Captain Connor

1 Born Flat Black Lace

1 Heaven OÍ The Charmed Ange

NOVICE

1 Smiler (Abby)

2 Advent!re trmes A una

3 Fearga Of Dukefle d

OPEN

Hatlce Celik.

Geert Strubbe:

Erwin Kete s:

Bert van der GraaÍ

Vo ker Herrmann:

I po Devriendt:

96

96

96

89

86

80

'l Bluegoose l\lonïana Jazzt me Henny M. Schoor: 94

2 Deep Lake Fauke Andre CeuPPens: 91

3 Levenghyl Gemstone N4ike Mu chr 90

die de proef tot een succes konden beëindigen:

dat is dan waar de test voor opgezet is en waar

le voldoening uit kunt halen. "

Na een spannende dag waarop de regengoden

de Retrievermensen met mededogen behan-

delden, konden velen met een goed gevoel

naar huis. De keurmeesters waren opgetogen

over het goede hondenwerk dat ze gezien

hadden en de punten logen er niet otr. Van

de honderd deelnemers kregetr er zestig een

klassernent.

ln de Initiatieklas kwarr het zelfs tot een bar-

rage tussen drie honden voor de eerste plaats.

Een jonge Labrador en een jonge Flatcoated

voerden de verre marking perfect uit en de

keurmeesters kenden de eerste plaats toe in
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functie van de afqifte (delivery)


