Finale worki ngtestsei zoen op
kasteel Hemsrode in Anzegem

Uitslagen: zie llog ilotes

Met a,Ile elernenten, van
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n het voorjaar worden in ons land
op diverse lokaties derge[ike tests
georganiseerd. Begin september
komen alle honden die zich t[jders een van
deze wedstrijden bij de eerste drie wisten te plaatsen, in

Het vverken met jachthonden - en met retrievers in het
bijzonder - is een apàrte discipline binnen de hondensport.
Buiten het jachtseizoen vvordt tijdens trainingen vooruitgang geboekt. Dit vvordt gemeten op vvorkingtests.

aanmerking voor de finale.
Dit jaar werd het domein van
kasteel Hemsrode in Anze-

van de faciliteiten die het domein Hemsrode biedt: water, weiden met randen van
dicht struikgewas, hoge dekking. Voor apporterende honden is de overgang van zon-

gem door jonkheer en me-

licht naar beschaduwde percelen of

vrouw Benoit de

Maere
dAertrycke ter beschikking
gesteld. Retrieverschool Will
to Please stond in voor een
feilloze organisatie. Maar
liefst 75 honden uit Duitsland, Nederland en België
werden ingeschreven. [n de

dummy niet konden binnenbrengen, laegen
een onvoldoende en werden meteen uitgeschakeld voor de grote flnale.
Na een spannende voormiddag trok men
met de zes resterende retrievers per klasse
(labradors, goldens en een enkele flatcoated retriever) naar de grote finale. Op een
glooiend terrein werd een volgende schifting gehouden op basis van een markeerapport in dichte dekking. In functie van het

voormiddag werden drie
proeven gekeurd, waarna de

zes beste honden

in

de

namiddag voor de finaleplaatsen streden.
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Op workingtests worden de

honden in functie van leef-

t[jd en behaald niveau ingedeeld in drie categorieën:
Initiatie, Novice en Open. Hier wordt niet
met wild gewerkt, maar uitsluitend met
dummy's. Er worden zoveel mogelljk reële
jachtsituaties gesimuleerd. Aangezien de
proeven uitsluitend openstaan voor retrievers, ligt de nadruk vooral op het werken
na het schot. De honden worden beoordeeld op hun natuurlijke aanleg om de vallende dummy te markeren en die op bevel
zo effrciënt mogelijk binnen te brengen. Het
apporteren gebeurt zowel uit dekking als
vanuit het water. Van retrievers wordt verwacht datzlj rustig op post blijven (steady
zijn) tot zij het bevel krljgen van de voorjager om te werken. Ook wordt veel aandacht besteed aan het heelwork. De hond

moet tijdens een

de

overgang tussen verschillende soorten
dekking een bijkomende hindernis. De
keurders maakten hiervan dankbaar gebruik bij het opstellen van de opdrachten.
Honden die blj een van de drie proeven de

de dummy te markeren, wordt de hond
door de voorjager in rechte lijn uitgestuurd
en met armgebaren en fluitsignalen geleid
naar de plaats waar de dummy vermoedelijk ligt. Vanaf dat moment wordt gerekend
op het zoekinstinctvan de hond om met behulp van de wind de dummy te vinden en
bij z[jn baas te brengen.
Het werken op water vergt een andere capaciteit: zolang de dummy niet is opgehaald, mag de hond zich niet uitschudden.
Dit om te vermijden dat in jachtsituaties het
wild wordt beschadigd. Het spreekt vanzelf
dat de retriever te allen tijde onder controle moet staan en bij het eerste bevel terug
naar de voorjager moet komen.

niveau van de honden werd de marking
moeilijker gemaakt. Voor het kruim werd
eenwalk-up opgezet waarbij alle elementen van het retrieverwerk samenkwamen:
heelwork, steadyness, markeren, handelbaarheid en dirigeren. Ook de afstanden
werden opgedreven, zodat alleen de allerbeste honden nog scoorden. Na een spannende finale werd eenprachtige hondendag

afgesloten door telkens drie honden te
plaatsen. De eindtabel toont aan dat workingtests voor retrievers een internationaal
gebeuren zijn waarbij lieftrebbers van ver
over de landsgrenzen komen om aan de
Belgische wedstri.jden deel te nemen. )
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drift of walk-up rustig

meewandelen naast de linkerknie van de
voorjager. Hlj mag de voorjager niet hinderen en mag niet opspringen. Retrievers
onderscheiden zich vooral van andere
jachthonden doorhun capaciteit om te worden gedirigeerd. AIs het onmogelijk is om

SpnrueuDE FrnA[E
Rekening houdend met deze gegevens, stelden keurmeesters EddyVissers, Fons Exelmans en Stefaan Bollen een reeks proeven

op om het kafvan het koren te scheiden.
Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt
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