
3e Orweja Spaniel 
Working Test
Lange tijd was het spannend: hoe zien de corona-maatregelen er op de betre� ende 

datum uit? Kan de 3e Orweja Spaniel Working Test doorgaan of niet? Slechts drie 
weken van tevoren werd er besloten: het gaat door! En wat heeft de Jachtcommissie 

SUN weer een fantastische dag georganiseerd. Een verslag.

De opluchting en blijdschap bij ieder-
een is groot en merkbaar. Ik zie nog 
geen uitbundige begroetingen, maar 
wel ‘boksen’ en hier en daar handen 
schudden. Wat ontzettend � jn dit, voor 
de organisatie en voor de deelnemers. 
We mogen weer!

Drie weken tijd had de Jachtcommissie 
SUN dus voor het organiseren van deze 
Orweja Spaniel Working Test, maar dat 
is geen probleem voor deze geoliede 
machine. Excuses bij voorbaat –‘als er 
iets misgaat, dan weten jullie waarom’– 
zijn dan ook echt niet nodig. 

Het is wederom gelukt om 26 juni jl. 
een geweldige dag te organiseren en 
het weer werkt ook weer mee. De 3e 
Orweja Spaniel Working Test (SWT) is 
deze keer in Vessem, op het terrein van 
Eurocamping. De SWT is deze editie wat 
later in het seizoen en dat is te merken 
aan het aantal campinggasten. Soms 
is het van proef naar proef laveren 
tussen wandelaars en � etsers, soms is 
een wachtkamer dichtbij een camper 
waar ook honden aanwezig zijn, en een 
andere keer tre� en we mopperende 
mensen met honden die bang zijn voor 
de knallen. Vanuit de wachtkamer leg-
gen we dan vriendelijk uit wat we doen 
en wanneer ze kunnen passeren, en dat 
gaat naar tevredenheid. Samen leven 
op deze kleine aardbol!

Wat is een SWT ook alweer? Nog even 
een korte herhaling, want zo breed 
bekend is deze wedstrijd nog niet:
- het doel is de werkkwaliteiten van de 
 drijvende hondenrassen te testen;
- er wordt niet gejaagd op wild, er 
 wordt met dummy’s gewerkt;
- beoordeling vindt plaats op het werk 
 voor het schot, de schakeling van 
 jagen naar apport en het apport zelf;
- de klasse-indeling is gelijk aan 

3e Orweja Spaniel 3e Orweja Spaniel 

Diana Smeets met ESS Endless Spirit 
Thunderbird Power     
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 OWT’s, te weten starters, novice en 
 open klasse;
- het gaat om vier niet gestandaar-
 diseerde proeven met een of meer 
 apporten, op land en uit water.

De ervaren keurmeesters beoordelen 
het werken zoveel als mogelijk naar 
de aard van het ras. De wedstrijd staat 
open voor álle rassen uit categorie II 
te weten de Clumber spaniel, Duitse 
Wachtelhond, Engelse Cocker spaniel, 
Engelse Springer spaniel, Field spaniel, 
Sussex spaniel, Welsh Springer spaniel, 
Amerikaanse Waterspaniel, Barbet, Ierse 
Waterspaniel en van eigen bodem de 
Wetterhoun.

De proeven
Proef 1 begint met het uitjagen van een 
u-vormig parcours met dekking om 
een heuvel heen. De dekking bestaat 
uit lage begroeiing en wat bramen. In 
de bocht valt het eerste schot gevolgd 
door een markeerapport. Tegen het 
einde van het parcours valt het tweede 
schot, waarna geen apport volgt. 

Wel dient de hond steady te 
zijn op schot en daarna te kun-
nen schakelen naar jagen.

Bij proef 2 bestaat de dekking 
vooral uit varens (veel teken!) 
en wat bramen. Er valt een 
schot, waarna de hond mag 
worden uitgestuurd op een 
blind apport. Ook bij deze proef 
valt nog een tweede schot 
zonder apport waarbij de hond 
steady moet zijn en kan schake-
len naar jagen.

Dan volop bramen bij proef 
3, � inke proppen met grote 
lussen. Het perceel komt uit 
op een veldje en aan de rand 
springt een konijn af en ‘vlucht’ 
naar de andere zijde van het 
veld. Daarna dient de hond 
verder te jagen tot er weer 
een schot valt. Ook dit apport 
is blind, en ligt op een gro-
tere afstand dan bij de andere 
proeven. 

Nanda (Natalie Brons)  

Arie Heistek en 
‘Aandacht Edge’
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Proef 4 vindt plaats op 
een veel breder perceel 
met een greppel in het 
midden over de lengte 
van het parcours. Ook aan 
de beweging van de voor-
jager is gedacht. Na het 1e 
schot valt er een mar-
keerapport in een klein 
dichtbegroeid poeltje aan 
de linkerzijde. Dan nog 
een stukje jagen waarna 
op schot een 2e markeer-
apport in de grote vijver 
rechts valt. 

De keurmeesters heb-
ben weer mooie proeven 
uitgezet en het terrein 
leent zich er ook fantas-
tisch voor. Niet te onder-
schatten, de keurmeesters 
lopen met elke deelnemer 
steeds weer de soms 
best lastige parcoursen, 
chapeau!

Deelnemers en 
uitslagen
Het deelnemersveld be-
staat uit 26 combinaties, 
verdeeld over de diverse 
klasses: 11 bij de Starters, bijna twee-
maal zoveel als vorig jaar, heel mooi 
deze nieuwe aanwas!; 6 bij de Novice 
en 9 bij de Open klasse. De variatie aan 
rassen is helaas zeer beperkt met 15 
Engelse springer spaniels, 10 Engelse 
Cocker spaniels en 1 Wetterhoun. 

De uitslagen dan. Maar liefst 17 com-
binaties lukt het een certi� caat te 
bemachtigen. Verhoudingsgewijs be-
haalt met elke editie een steeds groter 
percentage een certi� caat. De organi-
satie mag hier trots op zijn. De deelne-
mers werken speci� ek toe naar deze 
wedstrijden, het apporteerwerk wordt 

steeds beter, en dat leidt 
dus tot meer certi� caten. In 
de open klasse behalen 5 
combinaties het certi� caat, 
net als bij de novice. Bij de 
starters behalen 7 combina-
ties een certi� caat. 

Gefeliciteerd winnaars en 
natuurlijk iedereen met een 
certi� caat! 

Het is wederom een zeer geslaagde 
dag, met mooi weer, goed gezelschap 
en prachtige resultaten geweest. De 
organisatie, keurmeesters, helpers en 
andere vrijwilligers hebben een fantas-
tische wedstrijddag neergezet.

Tekst: Anita Hoogendoorn
Foto’s: Eva Roosendaal
(the Dutch Gundog Gallery)

Top 3 Open Klasse:
1 Darcy of the South-West County Engelse Springer Spaniel  Geralda van den Brink 72 pnt.
2 Choco Engelse Springer Spaniel Anja Simons 71 pnt.
3 Nanda Engelse Springer Spaniel Natalie Brons  70 pnt.

Top 3 Novice:
1 Puma Engelse Cocker Spaniel Inge Rempkens 66 pnt.
2 Joey Engelse Springer Spaniel Denise Thoonsen 64 pnt.
3 Aandacht Edge Engelse Springer Spaniel Arie Heistek 62 pnt.

Top 3 Starters:
1 Aandacht Duck Engelse Springer Spaniel Mike Schoutese 72 pnt.
2 Spot Engelse Springer Spaniel Bram Schepers 67 pnt.
3 Eddie The Eagel Floating Current Engelse Cocker Spaniel Bjorn Wesselink 66 pnt.

Pleasure! 
Inge Rempkens 
en Puma

Choco komt binnen bij Anja Simons
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De belevenissen van Geralda van den Brink met Fellow

Eindelijk, eindelijk, eindelijk: we mogen/kunnen weer meedoen aan een Spaniel Working Test! Of de organisatie van 
de SWT het had aangevoeld weet ik niet, maar juist op deze dag gaan de versoepelingen in van de corona-maatre-
gelen.

Het voelt dus, op de anderhalve meter 
na, weer als vanouds. Heerlijk om 
iedereen weer te zien en te spreken 
en ook de spaniels hebben er allemaal 
zin in. Ook het weer is prima en de test 
wordt gedaan op een schitterende 
locatie: de Eurocamping in Vessem. Hier 
is alles aanwezig waar je als spaniel van 
droomt; dichte begroeiing, bramen-
proppen, varens, een vijver, een poel 
en ook heel belangrijk: wildlucht. Er 
moeten dus 4 mooie proeven uitgezet 
kunnen worden en dat heeft de organi-
satie dan ook zeker gedaan. 

Elke proef wordt beoordeeld door een 
keurmeester en dat zijn deze keer René 
Smit, Geert Dieu, Kees Tinga en Bruno 
de Houwer. Klinkende namen! 

Ik doe deze proeven met mijn Engelse 
Springer Spaniel Fellow (Darcy of the 
South-West County) en ondanks mijn 
trainingen onder de bezielende leiding 
van Ruud Meerdijk en ondanks mijn 
ervaringen met andere working tests, 
ben ik toch weer nerveus.

Proef 1 is een proef waar de hond zowel 
rechts in de bramenproppen moet 
jagen als links door de lichtere dek-
king. Aan het eind van het pad klinkt 
er een schot, waarna de hond uiteraard 
meteen moet gaan zitten en waar al 
een dummy ligt tussen enkele takken. 
Een zoekapport dus, waarna de hond 
de dummy keurig bij me brengt en die 
vervolgens netjes afgeeft. Daarna weer 
verder jagen in lichte begroeiing en na 
een schot weer zitten zonder apport. 

Proef 2 is vrij jagen door de bramen en 
de verschillende proppen, waarbij de 
keurmeester wil zien wat de hond in 
zijn mars heeft, zonder dat daar teveel 
aanwijzingen van mij als voorjager 
bij nodig zijn. Na een tijdje klinkt er 
een schot waarna een markeerapport 
volgt. Vervolgens moet de hond weer 
overschakelen naar jagen en eindigt de 
proef met een zoekapport. 

Tijdens proef 3 is het de bedoeling dat 
de hond weer laat zien dat jagen zijn 
passie is, echter, niet jagen voor eigen 
lol, maar voor de voorjager. Dus als er 
dan onverwachts een schietkonijn on-
der zijn neus weggaat en ik gebruik de 
zit� uit, dan moet de hond ook meteen 
gaan zitten. Dat is best pittig….. Daarna 
wordt er weer een stukje gejaagd en 
vervolgens ligt er over de weg in het 
bos een apport dat de hond weer netjes 
moet binnenbrengen. 

Als laatste proef van deze dag is er een 
mooie strook dichte begroeiing gevon-
den die de hond goed moet uitjagen. 
Halverwege de proef klinkt een schot 
op links, waar de hond natuurlijk op 
moet gaan zitten en waarna een mar-
keerapport volgt in een poel. De hond 
geeft de dummy weer netjes af, schudt 
zich uit en gaat weer verder met jagen 
waarbij hij in het stuk blijft wat de keur-
meester voor die tijd heeft aangegeven. 
Aan het eind van de proef klinkt weer 
een schot maar nu op rechts, gevolgd 
door een dummy die in de vijver valt. 
Ook die apporteert hij netjes. 

En dan zijn we klaar. Ik weet wat mijn 
hond kan en ik wil zo graag dat dat 
er ook op het juiste moment uitkomt. 
Dat is niet alleen hard werken voor 
de hond, maar ook voor mij. Ik moet 
telkens keuzes maken: moet ik de hond 
in� uiten of nog even laten gaan, moet 
ik de zit� uit gebruiken of niet, zal ik de 
hond aanwijzingen geven of lukt het 
hem zelf, loop ik niet te snel of te lang-
zaam… Maar oh, wat een ongeloo� ijke 
trots voel ik als voorjager als mijn hond 
goed jaagt, de dichte begroeiing niet 
schuwt, de markeer-, water- en verloren 
apporten keurig bij me brengt en ook 
nog eens steady is op het springkonijn! 
Dan maakt mijn voorjagershart een 
grote vreugdesprong en deze dag lukt 
het ook allemaal. 

Dankzij Fellow ga ik naar huis met de 
1e prijs in de Open klasse!

Dank aan de hele organisatie, dank 
aan de vier keurmeesters, dank aan de 
helpers, mijn trofee staat te pronken in 
de woonkamer. Het was een prachtige 
dag!

Geralda van den Brink

7

Orweja SWT



De belevenissen van Anita Hoogendoorn met Jeppe

De ene missie kost wat meer tijd dan de andere. Sinds de 1e Orweja Spaniel Working Test in 2019 probeer ik al een 
certi� caat te bemachtigen, maar ja, een Wetterhoun is geen Spaniel en wordt wel gekeurd als een Spaniel. Vorig 
jaar schreef ik al dat een werkstandaard hierbij zou kunnen helpen. Die is er inmiddels, vastgesteld en al, maar 

deze zit nog ‘in de routing’ en kon daarom nu nog niet als handvat dienen voor de keurmeesters.

Zoals te verwachten op een wedstrijd 
voor Spaniels krijgt het jagen de 
meeste punten, dan het omschakelen 
naar het apport en dan het apport zelf, 
maar een apport niet binnen is gelijk 
een 0 voor de hele proef. In 2019 had ik 
twee nullen en op twee proeven weinig 
punten. Het doel voor 2020 was minder 
nullen, en dat was met een nul gelukt. 
Het doel nu? Geen nullen meer! Op ba-
sis van leeftijd is Jeppe de startersklasse 
ontgroeid, dus novice wordt het.

Na het vele werken in de praktijk -schot 
betekent gaan- blijkt steady op schot 
enkele dagen voor de wedstrijd nog 
een probleem. Met dank aan mijn lieve 
trainer Bianca Koreman (nog even snel 
een privéles) en de clicker heb ik dat er 
zo weer in blijkt wel bij de eerste proef. 
Jeppe gaat lekker door de dekking, 
stuit als enige (hoorde ik tijdens de 
nazit van de keurmeester) op wild: een 
egel. De keurmeester is perplex! Een 
Wetterhoun ontgaat niets haha! Dan 
een schot, ze moet steady zijn en is dat 
ook, zelfs zonder � uit! Het apport gaat 
keurig. Nog een schot, weer steady, niet 
gevolgd door een apport. De eerste 
proef is klaar. 

De tweede proef is van hetzelfde soort, 
nu met een blind apport en ook dat 
gaat goed. De derde proef is listiger. Na 
het uitjagen van een � ink stuk dekking 
komen we bij een open veld. Precies 
langs de rand stuit ze op een konij-

nendummy, en dat blijkt een 
springkonijn. Ik had dat natuur-
lijk vooraf gehoord dus ik heb 
mijn � uit paraat. Als ze ‘m bijna 
ziet ‘vertrekken’ gaat ze zitten. 
Helemaal confuus, nog tijdens 
het gaan-zitten, � uit ik toch in 
een soort van re� ex. Ongelofe-
lijk. We jagen verder en Jeppe 
kan gelukkig de focus ‘konijn’ 
loslaten. Aan het einde van het 
veldje een blind apport, deze 
keer wat verder. Ik stuur haar 
vooruit en daarna moet ze het 
verder zelf uitzoeken. Ze pakt 
enorm veel ruimte maar na een 
extra commando komt ze wel 
bij de dummy. So far so good. 

Nu nog het waterwerk, op naar de 
laatste proef. Zelfde recept: eerst een 
stuk dekking uitjagen, deze keer links 
en rechts van een greppel. Dat doet ze 
heel best. Schot, steady en apport. Ik 
zie geen dummy vallen omdat ik rechts 
naar de vijver kijk. Het was toch een wa-
terapport? Gelukkig let Jeppe wel op; 
er blijkt nog een klein poeltje links te 
liggen. Ik had het zo snel niet als water 
herkend door de vele begroeiing. Als ze 
te water gaat, springen de kikkers links 
en rechts van haar weg. Ze is gek op 
kikkers en gaat erachteraan. Gelukkig 
is ze niet vergeten wat ze ook alweer 
komt doen, en komt ze met een U-
bocht dan toch bij de dummy. Daarna 
weer een stukje jagen en nog een 

schot, steady, apport uit water. Nu uit 
de grote vijver, goed in zicht voor ons 
allebei. In een streep naar de dummy 
en terug. ‘Ze apporteert goed’, zegt de 
keurmeester. Alle dummy’s binnen, dat 
is mooi! 

En dan het grote wachten. Ik acht ons 
nog steeds kansloos voor een certi� caat 
op een spanielwedstrijd, maar dan hoor 
ik toch ineens mijn naam. We hebben 
het felbegeerde certi� caat! Jeppe heeft 
weer een primeur: ze is de eerste niet-
Engelse Springer/Cocker spaniel met 
een o�  cieel Orweja SWT-certi� caat. 
WOW!

Hartelijk dank organisatie, keurmees-
ters, helpers en mede-deelnemers voor 
de geweldige dag!

Anita Hoogendoorn

V.l.n.r. Mike Schoutese, Natalie Brons, 
Denise Thoonsen, Anja Simons, 
Geralda van den Brink, Inge Rempkens, 
Bjorn Wesselink, Bram Schepers 
en Arie Heistek
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