
Working Test voor 
Krullen en Friezen   

en deel van de krulharige jachthonden, ondergebracht in rubriek II B, heeft de pech 
dat er weinig wedstrijden voor worden georganiseerd. Een ander deel is zelfs niet eens 
aangewezen als jachthond. Het was daarom hoog tijd voor een eigen Working Test! 

Samen met mijn trainer Herman Riemslag van Jachthondenschool ZwartGoud in De Heen 
organiseerde ik daarom een Working Test speciaal voor Krullen en Friezen.

E
Aanleiding
Los van individuele verschil-
len, heeft elk jachthondenras 
een eigen werktempo, een 
eigen zoekpatroon en in meer 

of mindere mate ‘jachtverstand’. Zelfs binnen een ras is er 
verschil tussen werklijnen en showlijnen. Mijn ras, de Wetter-
houn, houdt er een eigen werkwijze op na. Bij SJP’s komt dat 
bijvoorbeeld aan het licht door de paar seconden vertraging 
bij het komen op bevel, het oppakken van het apport en dan 
eerst even nadenken over de weg terug, aan de waterkant 
zelf bekijken waar te water gaan het makkelijkst is, en het 
algehele werktempo. Is dat erg? Ik vind van niet, omdat het in 
de jacht niet uitmaakt, en dat is toch waarom we dit doen. Ik 
sta niet alleen: in gesprekken hoor ik steeds meer (voor)jagers 
pleiten voor rasspecifiek keuren. Een staande hond is immers 
geen retriever, de ene retriever is zelfs niet te vergelijken met 
de andere retriever, en een Wetterhoun of een Barbet is geen 
spaniël, om maar wat voorbeelden te noemen.

Voor veldwerk en working tests worden de Wetterhoun, de 
Amerikaanse Waterspaniël, de Ierse Waterspaniël en de Barbet 
ingedeeld in rubriek II B. Wedstrijden in deze categorie wor-
den er nauwelijks georganiseerd. Af en toe worden gecombi-
neerde wedstrijden georganiseerd, met alle spaniëls. Dan zijn 
‘wij’ nog verder van huis. Op de Groene Dagen in De Steeg 
heb ik dat ervaren (zie verslag editie 4-2017). Samengevat: 
goed gewerkt, weinig punten. Dit was de directe aanleiding 
om zelf een Working Test te organiseren, en vanzelfsprekend 
zou er dan rasspecifiek gekeurd moeten worden.

Omdat er in de genoemde categorie niet genoeg werkende 
honden zijn om een goed bezet deelnemersveld te creëren, 
heb ik ook andere rassen uitgenodigd. Voor een aantal rassen 
is deze Working Test een unieke, mooie en leuke gelegen-
heid om eens mee te doen aan een wedstrijd. De Perro de 
Agua Español, Cão de Agua Português en Lagotto Romagnolo 
zijn door Orweja niet ingedeeld en kunnen daarom niet aan 
wedstrijden meedoen. Ook de Poedels zijn uitgenodigd, van 
oorsprong immers jachthonden. Curly coated retrievers heb-
ben dan voldoende wedstrijden, maar mochten meedoen 
vanwege de krullen. De Stabijhoun mag op een evenement 

als dit sowieso niet ontbreken, vanwege de deels gemeen-
schappelijke gebruikshistorie met de Wetterhoun, waar het 
voor mij om begonnen is. Zo is de doelgroep bepaald: Krullen 
en Friezen.

De organisatie
Na een inventarisatie of er überhaupt belangstelling zou zijn, 
kwam het moment dat ik de Working Test heb aangekondigd 
en ik dus aan de slag moest met de voorbereidingen. De 
proeven had ik al lang in mijn hoofd zitten, maar moesten 
natuurlijk nog uitgewerkt en getest worden. Daarmee was ik 
er niet. De gehele papierwinkel, van reglement en keurmees-
terformulieren tot programmaboekje en kilometerdeclara-
tieformulier voor de vrijwilligers, en alles er tussenin, moest 
gemaakt worden. Gelukkig had ik veel voorbeelden van de 
wedstrijden waar ik zelf deelnemer was en is er zoiets als 
internet. Sponsors zijn prettig en ook dat liep soepel. De helft 
heb ik zelf benaderd en de andere helft meldde zich spontaan. 
Alle voorbereidingen liepen dus voorspoedig, maar zonder 
deelnemers geen evenement… Er is een moment geweest 
dat er meer helpers dan deelnemers waren, en ik dacht ‘waar 
ben ik aan begonnen?’ Mede dankzij social media, en mond-
tot-mond-reclame is het toch gelukt; er hebben zich ruim 
voldoende deelnemers aangemeld om er een mooie dag van 
te maken. En wat een enthousiasme ook bij de deelnemers: er 
werd vooraf al gesproken over een herhaling en over samen-
werking.

De proeven
Voor de proeven heb ik me (weer) verdiept in de historie van 
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mijn ras. De 
deelnemers 
met andere 
rassen zijn 
vooraf gerust-
gesteld: de 
verhaaltjes zijn 
geschreven op 
de Wetterhoun 
maar de proe-
ven gaan in de 
basis om jagen 
en apporte-
ren, en 
daarmee 
zijn 

de 
proeven ge-

schikt voor alle 
rassen. Wel heb ik meegegeven dat het ‘anders dan anders’ 
zou worden.
De Wetterhoun is van oudsher een allround gebruikshond. Hij 
werd o.a. gebruikt voor het bestrijden van ongedierte op en 
rond het erf, als trekhond voor de kar en ook als jachthond. 
Zo is hij honderden jaren lang voor de otter-jacht gebruikt. 
Daarnaast is de Wetterhoun in de 20e eeuw veel gebruikt bij 
‘it murdzjen’, Fries voor bunzingjacht. De prijs van de pels was 
nl. een welkome aanvulling op een vaak armoedig bestaan. 
Mollen vangen is ook een specialiteit van de Wetterhoun. De 
goede velletjes waren voor de bontindustrie. De mol werd 
opengesneden, het velletje ging eraf en de hond kreeg de 

inhoud. De velletjes werden uitgespreid op een plankje om 
te drogen en vervolgens verkocht. Tot slot werd en wordt de 
Wetterhoun als retriever ingezet. Vooral op waterwild werden 
en worden Wetterhounen veel gebruikt, maar ook bv. door 
professionele muskusrattenbestrijders. Er zijn meerdere jacht-
combinaties actief met een of meerdere Wetterhounen en 
steeds weer blijken het uitstekende praktijkhonden. Dit alles 
is gebruikt bij het ontwerpen van de vijf proeven: otterjacht, 
it murdzjen, op de eenden, ongedierte bestrijden en mollen 
vangen. Hollanddummie kon goed uit de voeten met mijn 
ontwerpen en leverde prachtige bijpassende dummy’s om het 

plaatje compleet te maken.

De dag zelf
Na maanden van 'werken aan en toeleven 

naar' was het dan eindelijk 1 oktober, de 
dag van de allereerste Working Test voor 

Krullen en Friezen. Ik voelde geen stress, 
want Herman Riemslag en ik waren goed 

voorbereid, maar wel gezonde spanning vanwege de 
vraag of iedereen het net zo leuk zou vinden als wij.

Het weer zat alvast mee; in de vroege och-
tend vielen de enige regendruppels van 
de dag. Voor de start hielp ik de kanjers 
van het wedstrijdsecretariaat op gang, 

en de keur- meesters en helpers werden geïnstrueerd 
door Herman. Belangrijkste onderdeel van de instructie was 
dat iedereen blij naar huis gaat. Dat werd ondersteund door 
de mogelijke scores: we gaven voldoendes of een NVT, wat 
staat voor ‘nog verder trainen’. Dit was een doel op zich omdat 
ik de rassen in de doelgroep onder de aandacht wil brengen, 
het aantal werkers binnen deze rassen graag zie toenemen en 
voorjagers op deze Working Test niet ontmoedigd mochten 
worden om nog eens aan een wedstrijd deel te nemen.

Dat ‘blij naar huis’ komt natuurlijk ergens vandaan. Vooraf had 
ik een aantal uitgangspunten geformuleerd die ik van belang 
vind:
- de wedstrijd moet stressvrij zijn;  lekker met je hond werken 
 en plezier hebben staan voorop
- voorjagers durven hier te debuteren; geen druk van strenge 
 keurmeesters die een bepaald beeld in het hoofd  hebben 
 van de ideale jachthond
- geen ‘peer-pressure’ van -pak ‘m beet- excellente field trial 
 labradors; begrijp me goed, dit is niet negatief bedoeld, 
 alleen ter vergelijking, de rassen uit de doelgroep van deze 
 Working Test hebben eenvoudigweg andere 
 eigenschappen
- de hond zich mag gedragen naar de allure van zijn eigen ras 
 en wordt ook zo gekeurd
- outcrossers en kruisingen van de rassen uit de doelgroep 
 zijn welkom

Zonder onbescheiden te willen zijn, denk ik dat dit is gelukt. 
Voor degenen die nu denken dat er wel heel soepel gekeurd 
is: er zijn echt honden naar huis met één of meerdere NVT-
scores en de winnaars waren ook echt de besten van het 
deelnemersveld.

Outcross Wetterhoun onderweg 
naar de 'bunzing'  

Terug van de ‘eenden’
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De voorjagers en honden hebben 
prachtig werk laten zien. Bij het mollen 
vangen werden ook punten gegeven 
voor het ‘optreden’ door de voorjager; 
dat was voor een aantal van hen even 
omschakelen! Vooral de Barbets en de 
Ierse Waterspaniëls vielen op door hun 
snelheid en werkwil. Ook de Spaanse 
Waterhonden zijn razendsnel, heel an-
ders dan hun Friese soortgenoten, die 
dan weer groter en sterker zijn. 

De uitslagen
Tijdens een wedstrijd is er altijd wacht-
tijd. Deze tijd kon besteed worden door 
mee te doen aan een jachtquiz van 20 
open vragen. Het was best pittig, want 
wat is een poedel? En dan bedoelde ik 
niet de hond… Anjel van der Wal, die 
deelnam met een Barbet, had maar 
liefst 14 vragen goed! 

Verder was er een prijs voor de keur-

meesterskeuze. Na de wedstrijd gingen 
de keurmeesters in beraad over de 
meest opvallende combinatie van de 
dag, in positieve zin natuurlijk. De prijs 
ging naar Marylou Bijvoet met haar 
Ierse Waterspaniël vanwege de snelheid 
en werkwil van de hond, en de combi-
natie baas-hond.

De bekers in categorie C gingen naar:
1e plaats Annelies Roeterdink met 
  Green Socks Shine Like a 
  Star (Ierse Waterspaniël)
2e plaats Sophie de Beeld met Luna 
  (kruising Wetterhoun)
3e plaats Mieke Molenaar met Dark 
  Sapphires Durian (Curly 
  Coated Retriever)
En in categorie B gingen de bekers naar:
1e plaats Jose van der Rande-Littel 
  met Cherpi z Górki 
  Podduchownej (Barbet)
2e plaats Marylou Bijvoet met 
  Kirkmarsh Green Rising Star 
  (Ierse Waterspaniël)
3e plaats  Saskia Wierda met Monty 
  (Stabijhoun)

Omdat het van oorsprong een Working 
Test voor Wetterhounen was, kon een 
beker voor de beste Wetterhoun niet 
ontbreken. Deze ging naar Aja Ouden-
dijk met Mollo-Moby van Tjebbe’s Hiem.

Terugblik
Ik kom woorden tekort om te beschrij-
ven hoe mooi ik de dag vond. Echt, ik 
heb genoten, en alles is verlopen zoals 
ik het in gedachten had. Dat is dankzij 
alle vrijwilligers die mijn missie hebben 
begrepen en uitgedragen, en dankzij 
gezellige en sportieve deelnemers. 
Dank daarvoor!

Uit de feedbackformulieren en de 
reacties op Facebook maakte ik op dat 
er belangstelling voor is om hier een 
traditie van te maken. De wedstrijd is 
ervaren zoals het bedoeld was: geen 
stress, geen druk, goede organisatie en 
keurmeesters die betrokken en positief 
zijn. 

Sommigen zeiden zelfs al overtuigd 
‘tot volgend jaar!’ De meest treffende 
reactie kwam van een voorjager met 
een Barbet: ‘Ik kan nauwelijks uitdruk-
ken hoe blij ik met deze dag was. Onze 
rassen worden toch vaak niet voor 
"vol" aangezien op SJP’s en ik voel me 
daar eigenlijk niet thuis. Maar vandaag 
voelde ik me helemaal "thuis" tussen de 
deelnemende rassen.’ 

Dat is natuurlijk een geweldig compli-
ment voor de organisatie, voor Herman 
en voor mij. Inderdaad, het smaakt naar 

meer: we maken er dan ook 
een traditie van. De eerste 
zondag van oktober staat 
voortaan in het teken van 
werkende Krullen en Friezen!

Meer informatie over deze 
en de komende Working Test 
is te vinden op de facebook-
pagina Werkende Wetterhou-
nen.

Tekst: Anita Hoogendoorn 
Foto’s: Esther Breur

Er waren maar liefst vier Spaanse 
Waterhonden op deze WT! Ik was 
onder de indruk van deze harde 
werkers met bijbehorend Spaans 
temperament. Volgende keer meer 
over dit ras door Christel Holtrop.

Alle deelnemende Wetterhounen

Vier Perros de Agua Español
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