
Met vallen
en opstaan maar… 
de Kynora
WT is 
doorgegaan!

Het is het continue verhaal van dit 
jaar… corona gooit steeds roet in het 
eten. We hebben er allemaal last van, 

met trainingen en met wedstrijden. Zo ook 
de organisatie van de Kynora Workingtest. 
Deze WT is dit jaar drie (!) keer verzet, maar 
op 10 en 11 oktober kon het dan eindelijk 
doorgaan. Een verslag.

Voorbereidingen
De organisatie van de Kynora WT heeft het -net 
als vele andere organisaties- zwaar te stellen 
gehad. De familie Bruggink en de vrijwilligers 
organiseren een WT, spreken af met de eigena-
ren van de locaties, kopen materialen in, rege-
len vrijwilligers etc. en moeten dan verzetten. 
En nog eens. En nog eens. Gelukkig hebben 
ze volgehouden, en kan medio oktober dan 
eindelijk de WT worden gehouden dus op naar 
camping Goorzicht in Aalten!

De vorm waarin de WT plaatsvindt is wel heel 
anders dan normaal. De deelnemers zijn ver-
spreid over twee dagen, en dan ook nog in een 
ochtend- en middagshift. Eerst op zaterdag 
twee groepen retrievers. En daarna op zondag 
in de ochtend de staande honden en in de 
middag de categorie spaniels & waterhonden. 
Kleine groepen, zodat de dagen met aandacht 
voor de corona-regels doorgang kunnen vin-
den, veilig voor iedereen! 
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De proeven zijn bepaald niet samen-
gesteld met rechttoe rechtaan appor-
teerwerk, en precies dat maakt deze 
WT zo leuk. De proeven zijn origineel 
en verrassend, en zijn jachtgerelateerd, 
met veel aandacht voor appèl en stea-
diness, ó zo belangrijk in de jacht. Er zijn 
vier proeven voor alle categorieën, en 
dan is er nog een proef speciaal voor 
retrievers en staande honden, en een 
voor spaniels & waterhonden. Voor de 
helderheid: spaniels & waterhonden is 
geen opsomming, maar beide ras-
groepen vormen samen één categorie. 
Dit omdat beide rasgroepen binnen 
schootsafstand de dekking uitwerken 
en het wild direct opstoten. 

De proeven
Proef A wordt uitgevoerd door twee 
voorjagers met hond. Een voorjager 
staat met de hond op post en wacht 
op een teken van de keurmeester om 
het apport te halen. Intussen loopt de 
andere voorjager met hond naar een 
aangewezen plek. De voorjager moet 
op route via een houten opstapje over 
een ‘stroomdraadje’ stappen, waarbij de 
hond er keurig voor blijft zitten. Daarna 
helpt de voorjager de hond veilig onder 
het ‘stroomdraadje’ door. Dan weer 
de weg verder vervolgen, met mooi 
volgwerk natuurlijk. De aangewezen 
plek is een listige: dwars op de lijn tus-

sen de voorjager op post en het apport. 
De hond heeft het apport -en daarmee 
de verleiding- dus maximaal in zicht. 
De hond op post haalt het apport. De 
andere voorjager loopt terug naar de 
inzetplaats. Daarna wisselen.

Een mooie proef waar veel in zit; naast 
een markeerapport zijn hier vooral 
volgwerk en steadiness van belang, en 

de hindernis maakt het extra moeilijk.
Ook proef B wordt met twee voorjagers 
met hond afgelegd. Beiden lopen naast 
elkaar, en beiden hebben een tas en 
een ‘geweer’ op hun rug. Op route ligt 
een hindernis waar de voorjagers met 
de hond overheen moeten stappen c.q. 
springen. Eenmaal in positie worden 
dummy’s in een met schapennet 
omheind gebied geworpen, en een ver-

leidingsdummy. Na het apport 
worden de honden achterge-
laten en lopen de voorjagers 
terug naar de inzetplaats. Om 
de beurt worden de honden 
voor geroepen. 

Wederom een mooie proef. 
Nog wat complexer dan proef 
A omdat beide honden parallel 
werken, beide dus in bewe-
ging zijn. En ook hier weer veel 
aandacht voor steadiness en 
volgwerk.

Proef C is gesplitst in tweeën: 
een proef speciaal voor retrie-
vers en staande honden, en 
een proef voor de spaniels en 
waterhonden. De categorieën 
retrievers en staande honden 
krijgen een dirigeerproef met 
drie dummy’s: een vooruit, een 
links en een rechts van een 
paaltje. De hond wordt eerst 
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vooruitgestuurd naar het paaltje om 
daar te zitten. Daarna is de keuze vrij 
welke dummy eerst wordt opgehaald. 
Elke keer als de hond een kant opge-
stuurd wordt, moet hij eerst weer bij 
het paaltje zitten. 

De categorie spaniels & waterhonden 
krijgt een typische spaniel-proef: voor-
jager en hond werken een perceel uit 
met � ink wat bramenproppen. De hond 
moet laten zien dat hij graag wil jagen 
en dat hij makkelijk de dichte dekking 
aanneemt. Tijdens de loop worden 
twee schoten gelost waarbij de hond 
steady moet blijven. Hierbij mag de 
zit� uit gebruikt worden. Onderweg kan 
de hond een kraai vinden en het levert 
natuurlijk bonuspunten op als deze 
binnengebracht wordt. Bij het derde 
schot mag -na steady blijven, en als de 
dummy ligt- de dummy geapporteerd 
worden. Daarna wordt er nog verder 
doorgejaagd en dan is de proef klaar. 

De volgende proef is weer voor alle ca-
tegorieën. Proef D wordt met twee hon-
den gedaan. Hond 1 zit op post, met 
goed zicht op het werken door hond 2. 
Hond 2 apporteert een foameend uit 
het water. Daarna wordt er gewisseld. 

Voor watergekke honden kan het lastig 
zijn om front row op post te zitten. Wat 
deze proef ook lastig maakt voor vele 
honden is dat er geen water te zien is; 
het ligt nl. vol met kroos! En niet zomaar 
een beetje kroos, maar een hele dikke 
laag, die direct weer dichttrekt als de 
hond er doorheen is. Veel honden heb-
ben hier moeite mee. 

Ook proef E is voor alle categorieën. 
Dit is een verloren apport in een bos 
met behoorlijk wat dekking, met veel 
loopsporen en aan een kant zicht op 
de spaniel-proef, al hebben alleen de 
deelnemers op zondagmiddag daar 
mogelijk last van. 

Sfeerbeeld
Het is de organisatie en deelnemers 
gegund: de weergoden zijn ons gunstig 
gestemd, het is op beide dagen prima 
weer. De sfeer is dan ook goed. Het 
is natuurlijk anders met zo weinig 
deelnemers, door de spreiding over de 
vier groepen, maar iedereen geniet met 
volle teugen. De doorstroom van proef 

naar proef gaat vlot; dat is dan weer een 
van de voordelen van de kleine groe-
pen. Het napraten tijdens het punten 
tellen is relatief kort, want ook het 
tellen is natuurlijk een stuk sneller klaar 
met deze kleine groepen. De spanning 
neemt toe, wie heeft er gewonnen?

De deelnemers kunnen terugkijken op 
een mooie WT, goed georganiseerd 
en qua corona-veiligheid werd overal 
aan gedacht. Tijdens de proeven was er 

voldoende ruimte voor een ieder, net 
als op het terras. In de kantine droeg 
iedereen een mondkapje. Zelfs over het 
overhandigen van de bekers bleek na-
gedacht: de bekers werden uitgedeeld 
met behulp van een schepnet, zodat 
afstand houden geen probleem was!
Organisatie en vrijwilligers: hartelijk 
dank voor deze mooie dagen!

Tekst: Anita Hoogendoorn
Foto’s: Mindy Amting

De uitslagen
Op zaterdag zijn er twee groepen retrievers dus de de� nitieve uitslag is pas in 
de middag bekend, nadat de tweede groep klaar is. Anders dan anders, maar 
corona-technisch moet dit zo. 

Retrievers
1. Yvonne Holkeboer Golden Retriever  Lucille Ball of the Naughty Dogs  93 pnt
2. Evelien Visscher  Labrador Retriever  Tidebrook Wood Gamebird 93 pnt 
3. Jorika van Eck Labrador Retriever  Liz de Kroosthappers 93 pnt

Op zondag zijn de uitslagen wel direct bekend, nadat een groep de proeven heeft 
afgerond. 

Staande Honden
1. Tamara van den Dam Weimaraner  Classic Dream’s Rain of Luna 96 pnt
2. Jet Kalshoven Grote Münsterlander  Kiki van de Stommeerpolder 91 pnt
3. Linda Spaargaren Grote Münsterlander  Whitney van ’t Meekenesh 89 pnt

Spaniels en Waterhonden
1. Anita Hoogendoorn Wetterhoun  Jeppe 84 pnt
2. Gilles de Kok Wetterhoun/Stabijhoun Lara 81 pnt
3. Anthoinette Tanis Eng. Springer Spaniel  Brae of Clyde Valley 79 pnt

Dan is er nog een speciale prijs voor de beste waterhond, beschikbaar gesteld 
door Barbet-kennel Quaciëndas. 
1. Anita Hoogendoorn Wetterhoun  Jeppe 84 pnt
2. Gilles de Kok Wetterhoun/Stabijhoun Lara 81 pnt
3. Fabienne Blankendaal Lagotto Romagnolo  Massimo Augusto 72 pnt

Jerna Bruggink verzorgt de prijsuitreiking op 
gepaste afstand met een (corona) schepnet
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Winnaar bij de retrievers: Yvonne Holkeboer met Gipsy
"Nog in 2019 zie ik op Facebook de 
aankondiging van de Kynora WT, op 
28 maart 2020. Jeetje, wat leuk, zoveel 
verschillende rassen, weer eens wat 
anders dan alleen retrievers. Mogelijk 
heb ik dan pups, maar ja, dat weet je 
nooit. Eind januari krijg ik te horen dat 
mijn Gipsy (Lucille Ball of the Naughty 
Dogs) inderdaad drachtig is; de pups 
worden begin maart verwacht. Ik ben 
heel blij natuurlijk; wel vind ik het jam-
mer van de WT. Met dank aan corona 
wordt er verplaatst naar 25 april. Niet 
leuk voor de organisatie, wel voor ons. 
Leuke a� eiding voor Gipsy om even in 
de kraamtijd wat anders te doen. Ook 
deze datum gaat niet door wegens 
corona, en in juni wordt er nog eens 
verplaatst. Dan maar de training op-
pakken, wat ze oh zo leuk vindt.

Uiteindelijk wordt het dan 10 en 11 
oktober en we zijn er helemaal klaar 
voor. 
Het is onze 1e WT na de puppentijd 
en de moeilijke tijd van corona. Gipsy 
-eigen fok- is een workaholic, net als 
haar moeder. Ze is nu ruim 3 jaar, heeft 
nog geen SJP B-diploma, maar wel een 
mooi Novice-certi� caat. 

Ik hoef me pas om 13.30 uur te melden 
in de prachtige Achterhoek. Alles is 
corona-proof, ook de proeven waar we 
met twee voorjagers aan het werk zijn. 
In de ochtend zijn er al 25 deelnemers 
geweest, en nu in de middag ook weer 
25. Het is vooral een ‘knusse’ gezel-
ligheid met veelal bekende mensen, 
op anderhalve meter natuurlijk. Het 
voordeel is dat er geen lange wachttij-
den zijn; de proeven zijn dan ook ruim 
op tijd klaar. 

Bijna alle proeven hebben wel iets met 
de praktijkjacht te maken:
- Steadiness in het veld als er 
 geschoten wordt.
- Heelwork wordt bij meerdere 
 proeven getest. 
- Een apport uit het water, met 
 veel (!) kroos. 
- Markeren is ook een belangrijk 
 onderdeel bij enkele proeven. 
- Postgedrag wordt bij meerdere 
 proeven getest. 
- Zoeken in een pittige dekking waar 
 de dummy niet op de grond ligt, 
 maar hoger in de struiken.
- Een dirigeerproe� e waarbij de hond 
 drie richtingen moet aannemen.

Veel draait hier om appèl en stea-
diness. De proeven zijn verrassend 
en goed te doen, temeer omdat de 
afstanden niet enorm groot zijn. Gipsy 
markeert scherp, loopt keurig naast 
me, is goed steady en last but not least 
alles komt keurig binnen. Ze heeft er 
zin in en we hebben samen veel pret! 

Voor mij is dat belangrijk: samen 
pret hebben, een leuke dag hebben 
en kijken of de trainingen vruchten 
afwerpen en waar ik eventueel verder 
op kan trainen. Voor ons is dit dan ook 
een relaxed begin van werken na de 
puppentijd en de corona-misère. Niet 
te ingewikkeld, maar leuk om eens 
te zien waar we staan. En jawel... we 
weten waar we staan: wat een surprise, 
we winnen deze WT!

De organisatie verloopt vlekkeloos, 
van ontvangst tot proefaanduidingen, 
en van catering tot de uitreiking van 
het certi� caat. De prijs wordt nage-
stuurd, jawel, weer vanwege corona. 
Mijn dank gaat uit naar de organisatie 
van Kynora voor deze heerlijk ontspan-
nen middag!"

Fabienne Blankendaal met haar (niet alledaagse verschijning) 
Lagotto Romagnolo 'Massimo Augusto'
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Winnaar bij de spaniels & waterhonden: Anita Hoogendoorn met Jeppe  
“Twee uur reizen voor een zwarte WT, 
waarom? Dit is de enige die ik weet met 
een aparte categorie voor spaniels & 
waterhonden. Een van de onderdelen is 
een spaniel-proef en er zijn prijzen per 
categorie. Niet dat ik voor de prijzen ga 
met zoveel temperamentvolle spaniels, 
maar toch. 
Mijn 2-jarige Jeppe werkt prima, maar 
laat wel punten liggen. Ze kan het al-
lemaal net wat beter, en laat dat dan 
niet op het juiste moment zien. Bij de 
verloren zoek vindt ze de dummy al 
snel, en kijkt dan nog even of er wild is 
te vinden. De tweede inzet kost punten. 
Het waterwerk met het dichte kroos 
kost ook moeite. Ze wil nog wel eens 
een snoekduik nemen, maar nu heeft ze 
zelfs een extra commando nodig.

Wat ze dan weer heel mooi doet bij 
proef B is steady blijven bij het zitpunt 
en subiet reageren als ik haar in� uit. 

Ze zet een ware sprint in en neemt de 
kortste weg over de hindernis. Ik moet 
even aan Gwen Pieters en haar combi-
lessen denken. Jacht en agility gaan 
heel goed samen. 

De spaniel-proef is voor mij de laatste 
proef. Ik weet wel hoe ze jaagt, maar op 
de SWT’s heeft ze dat nog nooit laten 
zien. Ze jaagt nu eenmaal liever op 
fazanten dan op dummy’s. Een jaartje 
erbij en meer praktijkervaring helpen 
hopelijk. En inderdaad, we werken 
samen mooi het perceel uit, ze laat zich 
makkelijk de bramenproppen insturen, 
is zeer goed onder appèl, en bij twee 
schoten waarbij dummy’s worden 
opgeworpen, gaat ze direct zitten op de 
zit� uit. Onderweg vindt ze de kraai en 
brengt deze binnen. Bij het derde schot 
mag ze apporteren. Daarna nog even 
door met jagen. En dan horen we een 
blije keurmeester aan: dat was 

mooi, die kun je meenemen op jacht! 
Dat doe ik ook, maar ik vind het echt 
een overwinning om dit te horen 
van een spaniel-keurmeester op een 
spaniel-proef!

Gezien de slordigheidjes, en vooral 
vanwege de gecombineerde rangschik-
king met spaniels en de aanwezigheid 
van een paar goede en ervaren water-
honden, maak ik me geen enkele illusie. 
Dan hoor ik ‘1e plaats… Anita Hoogen-
doorn met Jeppe’. ‘Hebben jullie goed 
geteld?’ vraag ik nog. Het is echt waar: 
we hebben gewonnen! Naast de � inke 
beker als winnaar van de categorie krijg 
ik nog een beker, want Jeppe is dan 
automatisch ook de beste waterhond. 
Echt heel bijzonder om mee te maken. 
Ik ben megatrots op mijn meisje!

Hartelijk dank organisatie en 
vrijwilligers van de Kynora WT!”

Winnaar bij de staande honden: 
Tamara van den Dam met Lycka
“Ik heb eerder in 2015 meegedaan met 
mijn oude Weimaraner Misthy (toen 5 
jaar) aan deze Working Test. Ik vond die 
toen erg leuk van opzet. Dat was voor 
mij de reden om in te schrijven met 
Lycka (Classic Dream’s Rain of Luna). 
Lycka, dat betekent geluk in het 
Zweeds, daar komt ze vandaan, is 3,5 
jaar oud. Voor mij is het een lastig 
hondje. Ze luistert goed, maar kan me 
ook best wel eens “bespelen”. De grens 
tussen ‘ik weet wat ik moet doen’ en 
‘ik doe alsof ik het niet meer weet’ is 
best dun. Als voorjager is het belangrijk 
dat ik haar goed lees en dan correct 
handel/ingrijp. Daarbij word ik heel 
goed geholpen door mijn trainer Rinus 
Biemans. Iedere week genieten we van 
onze training door hem en groeien we 
nog steeds. Mijn ambitie met Lycka is 
een A-diploma halen en een MAP B. 
Dat is me met mijn oude hond nog niet 
gelukt, dus als corona weer naar de 
achtergrond verdwijnt, is dat ons doel 

in 2021. Maar eerst deze WT. De proe-
ven van de Working test zijn leuk en 
vooral uitdagend, apart van opzet. De 
proef met de lokstal en de andere proef 
met het hekje waren echt geslaagd. De 
hond en voorjager worden uitgedaagd 
om netjes te handelen. Altijd leuk om 
zo op een ander terrein getest te wor-
den en te kunnen kijken of het appèl en 
niveau van je hond tot zijn recht komt. 

Ik ben blij dat we alles binnen hebben, 
en van de score heb ik geen idee. Ik 
zit dan ook rustig een frietje te eten 
en heb letterlijk mijn mond vol als ik 
onze namen hoor. Voor mij is iedere 
proef een proef tegen onszelf en dan 
wil ik graag dat we het niveau halen 
waarvan ik denk dat we op zitten op 
dat moment. De winst is een complete 
verrassing. De eerste plaats en dan ook 
nog met het hoogste aantal punten van 
alle drie de categorieën, daar krijg ik 
een glimlach van op mijn gezicht. Dat 

het niveau tot zijn recht komt, mag dus 
wel gezegd worden! De voorbereiding 
-o.a. het splitsen in vier dagdelen- en de 
dag zelf waren echt tiptop in orde. Ieder 
kan zijn eigen verantwoordelijkheid 
nemen met betrekking tot corona en 
toch een sportieve dag met zijn of haar 
hond beleven. Daarbij tre� en we het 
enorm met het weer in de ochtend op 
zondag. Dus extra genieten, juist ook 
omdat dit een van de weinige wedstrij-
den in dit seizoen is die toch nog door 
kan gaan. Ook de keurmeesters zijn erg 
aardig; ze nemen ruim de tijd voor tips 
en ze hebben oog voor de hond en zijn 
capaciteiten.

Complimenten en dank aan de 
organisatie!”
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