
V
oor het vierde achtereenvolgende jaar 
bleek de datum rond half september 
een schot in de roos wat betreft om· 

standigheden voor deze jachtproef van de 
Jachthondencommissie Apeldoorn. Vanaf 
zonsopkomst trok een kleine mi~tlaag op en 
werd de start van de proef onder stral@l1de 
omstandigheden wederom een feit. 

Omdat de organisatie vorig jaar een perfect 
draaiboekje bleek te hanteren, iedereen er nu 
ook weer bij aanwezig was en alles snel verliep, 
had de organisatie voor dit jaar de limiet van 60 
deelnemers opgehoogd naar 70. In de praktijk 
bleek ook dit aantal honden prima te hanteren, 
ook al kwamen op de dag van de proef nog twee 
afzeggingen binnen en waren de reserves al op
gesoupeerd in de aanloop naar de proef. Men had 
er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de 
doorstroming bij het apport over water geen enkel 
oponthoud zou krijgen en daar een extra helper 
ingezet voor de logistiek. Ook de volgorde van de 
proeven werd zodanig vormgegeven, dat de deel
nemers geen onnodige meters te lopen kregen. 
Dit ondanks het feit, dat afgelopen jaar het terrein 

meer geschikt werd gemaakt voor recreatie op de 
Veluwe door het bouwen van een waterskibaan en 
extra horeca daar omheen. 
Daarmee konden de C- en Bproeven weer keurig 

tegen 13 uur worden afgesloten, waarna bleek dat 
liefst 16 van de 18 aangemelde honden zich voor 
de A-proeven hadden gekwalificeerd. De 6 diskwa
lificaties van de dag ( 2 bij het markeren en 4 bij 

Het was even flink doorwerken voor de dierenarts van Dierenartspraktijk Vaassen, 

die in een half uur 66 honden kreeg te keuren, maar alles was OK. 

het apport over diep water) waren toen allemaal 
al een feit. Dat het niveau van presteren wederom 
omhoog was gegaan ten opzichte van het vorige 
jaar was terug te vinden in de liefst 30 B-diploma's, 
die uiteindelijk konden worden overhandigd. Daar
onder ook de prijswinnaars van de C-proeven van 

afgelopen seizoen, deze hadden beide een keurig 
B-diploma, toevallig ook nog beide met 67 punten 
en dus beloftes voor de toekomst. Met deze score 
waren ze vorig jaar trouwens nog prijswinnaars 
geweest in deze afdeling. Van de deelnemende 

66 honden haalden uiteindelijk 48 honden een 
diploma. Het was alleen jammer dat het terrein 
van de dirigeerproef toch wat tijdelijke bewoners 
(hazen) had, die sommige honden hinderden in hun 
werk. Mede daardoor kwamen van de 16 deelne

mende honden slechts 2door de dirigeerproef. De 
daaropvolgende sleep bleek voor beide geen pro
bleem, hoewel een van de honden ook hier eerst op 
een dwaalspoor kwam, maar uiteindelijk gelukkig 
het juiste sleepspoor vond. De winnaar verzamelde 
liefst 93 punten, een score die al enige jaren niet 

Optrekkende nevel als de eerste deelnemers arriveren. 

Beau Bente, de Duitse Staande Draadhaar 
van mevrouw Ophey heeft de duif binnen 

gebracht van het dirigeerapport 



De prijswinnaars van de B-proef met in het midden Sam 's Doggyland Satin Sita, 
Flatcoat Retriever met voorjager E. Greve, links Mistral van het Wildrevier 't Reins, 
Duitse Staande Draadhaar met voorjager BLesterhuis en rechts Odin Oslo van 
de Josephina 's Hoeve, Duitse Staande Draadhaar met voorjager R. V Schennach. 

meer werd bereikt op het Kievitsveld. 
De organisatie kon al laten weten dat de proef 
voor het volgende jaar al is ingepland en na de 
prijsuitreiking kon gedelegeerde Henk Buivenga 
hen weer een pluim geven voor het gedane werk, 
hij bedankte de keurmeesters, helpers en het secre
tariaat voor het geleverde werk. Hij gaf aan dat zijn 
tijd als gedelegeerde voorbij is na 10 seizoenen en 
gaf aan het stokje met vertrouwen over te dragen 
aan zijn opvolger, die zich onder de aanwezige 
keurmeesters bevond. 

De uitslagen:
 
(-afdeling (16 diploma's)
 
1 Laddy From The Go Getters
 

Golden Retriever 
J.D. van der Horst - 44 punten 

2 Rijan Rangers Tandy 
Labrador Retriever 
D.W.G. Jansen - 43 punten 

3 Cover My Eyes Send in The Clowns 
Labrador Retriever 
R.Hanekamp - 37 punten 

B-afdeling ( 30 diploma's) 
1 Sam's Doggyland Satin Sita 

Flatcoat Retriever 
E. Greve - 72 punten 

2 Mistral van het Wildrevier 't Reins 
Duitse Staande Draadhaar 
A. Lesterhuis - 72 punten 

3 Odin Oslo van de Josephina's Hoeve 

Duitse Staande Draadhaar 
R.v. Schennach - 70 punten 

A-afdeling (2 diploma's) 
1 Dual's Hope Evita 

Labrador Retriever 
GWF Schenk - 93 punten 

2 Beau Bente van de Josephina's Hoeve 
Duitse Staande Draadhaar 
M.M.T Ophey - 82 punten 

De pechprijs (vanwege interruptie tot twee keer toe 
door overstekende hazen tijdens de dirigeerproef 

en de daarmee gepaard gaande hilariteit, waarmee 
een bijna zeker voldoende resultaat negatief werd 

beïnvloed) werd uitgereikt aan W. van Putten, 
wiens Duitse Staande Langhaar Quinten v.h. 
Eppenzolder voortreffelijk dirigeerbaar was, maar 
uiteindelijk toch zwichtte voor de hazensporen. 

Als laatste werd de wisselprijs voor de beste 
cursist uit de eigen gelederen uitgereikt. De win
nares van vorig jaar, José Franken met Roxy, was 
hard op weg om wederom winnaar te worden in 
de Bmet een nog betere score dan de 75 punten 
van afgelopen jaar, maar een nul op de mar
keerproef werd noodlottig. Daardoor werd Bram 
Lesterhuis de onverwachte, maar niet minder 
trotse winnaar van de wisseltrofee, die vorig jaar 
werd ingesteld door Ad Ordelman en Fried Boeie. 
Zijn mooie tweede plaats met een score van 
72 punten bleek de beste prestatie uit de eigen 
cursistengroep van de regio Apeldoorn te zijn. 

Tekst: André in het Veld 
Foto's: Karin in het Veld 
(www.inhetveldfoto.nl) 

De prijswinnaars van de C-proef: Rijan Rangers Tandy, Labrador Retriever 
mer voorJager D. WG jansen, Cover My Eyes Send in The Clowns, 

de Labrador Retriever met voorjager R.Hanekamp en tenslotte Laddy From 
The Go Getters, Golden Retriever met voorjager ID. van der Horst 

De 2 prijswinnaars van de A-proef, v.i.n.r. Beau Bente van de 
Josephina's Hoeve, Duitse Staande Draadhaar met voorjager 

M M T Ophey en Dual's Hope Evita, Labrador Retriever 
met voorjager G WF Schenk. 


