
Vierde WT Krullen & Friezen
De naam van de WT doet de doelgroep al lang geen eer meer aan, maar het is nu eenmaal de naam en dat blijft 

zo, want het is onderdeel van mijn persoonlijke missie. Ik ben begonnen met krulharige jachthonden en Friese 
jachthonden. Later zijn daar minor breeds bijgekomen. En dit jaar hebben we naast kruisingen van de rassen in de 

doelgroep ook andere kruisingen en stamboomloze rashonden toegelaten. Deze keer was er op 2 oktober dus nog een 
grotere variatie aan honden. Een verslag.

Waarom deze WT?
Door de drukte in aanloop naar de WT heb ik me meerdere 
malen afgevraagd waarom ik dit ook alweer doe. Natuur-
lijk, al vanaf de eerste WT wil ik graag de Wetterhoun en 
Stabijhoun onder de aandacht brengen. Wat 
ook meetelt, is dat ik het echt een slechte 
zaak vind dat rassen die gewoon in een 
rasgroep van jachthonden zijn ingedeeld 
niet op ‘de lijst’ van Orweja staan. En omdat 
ze er niet op staan, kunnen ze ook niet 

meedoen met proeven en wedstrijden. Waarom de Barbet 
wel en de Perro de Agua Español niet, om er maar even 
twee uit te pikken. 

Met deze WT wil ik daarom ook de rassen die bij Orweja 
niet mee mogen doen de kans geven om eens een wed-
strijd te lopen. Laat het overigens wel duidelijk zijn dat 
ik niet Orweja de rol van zondebok in de schoenen wil 
schuiven. Het land van oorsprong moet aangeven dat het 
betre� ende ras voor de jacht wordt gebruikt!

Een andere reden is dat ik regelmatig ben gevraagd om 
te helpen op een proef, maar als single met vier honden 
krijg ik dat niet georganiseerd. Met een eigen WT hoop ik 
op mijn manier, en binnen mijn mogelijkheden, iets bij te 
kunnen dragen in de jachtwereld, en anderen blij te kun-
nen maken, zoals ik blij ben met alle vrijwilligers op proe-
ven en wedstrijden waar ik deelnemer ben. Tot slot hoop 
ik de deelnemers te motiveren en stimuleren om met hun 
hond te (blijven) werken. De instructie aan keurmeesters 
is dan ook steevast: iedereen gaat blij naar huis! Vanzelf-
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Beste Stabijhoun Eiske van Suzanne de Kort

Ierse Water Spaniel Puck van Mike Lankreijer

52

Working Test



sprekend wordt er niet met voldoendes 
gestrooid als het werken echt niet goed 
was, maar dat weet de deelnemer dan 
zelf ook wel, en dat hoeft er niet inge-
wreven te worden. Zelf maakte ik het 
pas nog mee met mijn Wetterhoun op 
een verloren zoek: ‘nou, ze neemt wel 
haar tijd’ en ’ze maakt geen haast’. Als 
je voor dichte dekking staat als keur-
meester en dus niets kan zien, is dat m.i. 
geen conclusie, maar een vooroordeel. 
Gelukkig zei de helper dat ze het hele 
bos heeft uitgekamd, steeds aan het 
werk was, maar toevallig net niet onder 
de wind van het konijn is geweest. Kan 
gebeuren. Dit wil ik dus niet horen op 
mijn WT. ‘Helaas niet onder de wind 
gekomen, jammer, maar top gewerkt!’, 
klinkt veel vriendelijker toch? Dus 
waarom deze WT? Daarom!

Vierde editie
Dit jaar is alweer de vierde editie. Het is 
best veel werk, en daarom ben ik heel 
blij met mijn medeorganisator Esther 
Breur. Fijn om de taken te verdelen en 
ruggenspraak te kunnen houden. Om 
ook deze doelgroep groei te kunnen 
laten doormaken, is een derde cate-
gorie toegevoegd. Deze keer is er een 
startersklasse (noem het pre-C-niveau), 
een novice klasse (ca. C-/B-niveau) en 
een open klasse (B+/MAP B-niveau). 
Ook nieuw is het terrein. Voorheen was 
de WT op de omheinde locatie van mijn 
toenmalige trainer. Deze keer willen we 

meer, groter, op een mooie buitenloca-
tie. Het is het Spuibos in Simonshaven 
geworden. De voorbereidingen gaan 
goed, maar dan zijn er toch ineens wat 
complicerende factoren. Het wordt zelfs 
nog een soort van spannend. Ten eerste 
steekt de corona weer behoorlijk de 

kop op. Gelukkig zijn er geen beper-
kende maatregelen. Ten tweede heerst 
er vogelgriep in de regio. Voor de open 
klasse hebben we enkele proeven met 
wild in gedachten, en het alarmpistool 
wordt ook gebruikt bij de proeven. Wat 
nu? Cancelen? Of alles met dummy’s en 

Grote Poedel Roxy van Ilona van der Meeren (rechts) en 
Dwergpoedel Ted van Marsel van Laan

Brigitte Elsman met Amber (l) en Suzanne de Kort met Eiske (r)
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een ‘prrrrt’? Dan komt een week voor de 
WT het verlossende woord dat de maat-
regelen zijn opgeheven. Heel � jn! 

Niet complicerend, maar wel naar, is de 
weersvoorspelling. Een week vooraf is 
die nog dat het de hele dag regent. De 
hele week duimen helpt, en we tre� en 
het, de zon schijnt zowat de hele dag 
en de temperatuur is van het type ‘over-
hemd’. En last but not least moeten we 
nog dealen met last minute-ziekmel-
dingen door keurmeesters en helpers, 

onder andere door corona. 
Met hulp van het netwerk en 
binnen de groep vrijwilli-
gers weten we het snel en 
� exibel op te lossen. Wat 
een dreamteam!

De proeven
Qua proeven hebben we inspiratie ge-
zocht bij de eerste WT, en dat kon ook 
makkelijk gezien de andere locatie en 
het feit dat er op een na andere deel-
nemers zijn. Er is een mollenproef, met 

voor de open klasse 
echte mollen. Dat is 
uniek op een WT en is 
dan ook een verrassing 
voor de deelnemers. 
En voor de honden ook 
trouwens. Maar apport 
is apport, dus ook de 
mollen moeten binnen-
komen. Bij een andere 
proef gaan de deelne-
mers ‘it murdzjen’, Fries 
voor op bunzingjacht 
gaan. Bij de otterjacht 
moeten de honden 
een strook riet uitjagen 
en de voorjager loopt, 
net als vroeger, met 
een ‘speer’ mee. Dan 
is er nog een proef die 
ongediertebestrijding 
heet. De deelnemers 
moeten hier met een 
houten nepgeweer 
ratten ‘schieten’ en 

de honden moeten markeren door de 
richting van de loop te volgen. Mijn 
hond doet dit in de praktijk, zo heb ik 
het idee opgedaan, maar het blijkt toch 
nog niet makkelijk voor veel honden. 
Ik denk dat op zo’n punt het verschil te 
merken is tussen de wedstrijd- en de 
praktijkhond. Tot slot is er een eenden-
jacht waarbij een eend op het water 
terecht komt, en een eend die middels 
een sleep gevonden moet worden. Voor 
elke proef heb ik speciaal door Holland-
dummie gemaakte dummy’s die altijd 
weer voor hilariteit zorgen. De set met 
mollen, ratten, bunzings, eenden en 
een otter gebruik ik alleen voor deze 
WT.

Uitslagen
Zoals inmiddels gebruikelijk zijn er 
prijzen voor de beste drie van elke 
klasse, en voor de beste Wetterhoun en 
Stabijhoun. De uitslagen zijn als volgt:

Startersklasse:
1. Jessica Meerwijk en Duitse Staande 
 Korthaar Sem
2. Dirk Toeters en Westfalen Terrier Sjors
3. Ina Haspels en Wetterhoun Jimme

onder andere door corona. 
Met hulp van het netwerk en 
binnen de groep vrijwilli-
gers weten we het snel en 
� exibel op te lossen. Wat 

Qua proeven hebben we inspiratie ge-

Lexa, de Barbet van Greet Romeijn

Perro de Agua Español ‘Preeti Lady’ van Isabelle Legat

Keurmeestersprijs voor Sjors, de 
Westfalen terriër van Dirk Toeters

54

Working Test



Novice klasse:
1. Anja Mets-Boom en Ierse Water 
 Spaniel Dylan
2. Gilles de Kok en Wetterhoun x 
 Stabijhoun Lara
3. Suzanne de Kort en Stabijhoun Eiske

Open klasse:
1. Brigitte Elsman en Wetterhoun 
 Amber
2. Isabelle Legat en Perro de Agua 
 Español Preeti Lady

Voor de beste Wetterhoun en Stabij-
houn kijken we niet naar de klasse, 
maar naar het aantal punten binnen 
de klasse. De winnaars zijn Brigitte met 
Amber, en Suzanne met Eiske. 

Dan is er nog een keurmeestersprijs 
voor de meest bijzondere combinatie, 
in welk opzicht dan ook. De keurmees-
ters kiezen voor Dirk Toeters en Sjors, 
een Westfalen terrier. Dit ras is niet door 
de FCI erkend, maar wel door andere 
landelijke Kennel Clubs. De Westfalen 
terrier wordt vooral ingezet voor de 
jacht onder de grond en voor zweet-
werk. Des te meer bijzonder dat Sjors 
zo goed uit de voeten kan met appor-
teerwerk. Dit geeft dan ook de doorslag 
voor de keurmeesters. 

Afsluiting
Met wel zeven sponsors en ontzettend 
veel sponsorprijzen voel ik me net 
Oprah Winfrey bij de prijsuitreiking. Alle 
deelnemers ontvangen een rugzakje 
en voer van DUCK en een zakje hon-
densnacks van Durk’s Dogsnacks. De 
bekers voor beste Wetterhoun en beste 
Stabijhoun komen van rasvereniging 
NVSW, en de winnaars ervan krijgen 
ook nog een prijs van jachthonden-
school Huntingdogs. Alle winnaars 
krijgen een aandenken beschikbaar 
gesteld door kennel Quaciëndas van 
Greet Los, die zelf ook meedeed met 
een Barbet. Greet deed zelfs als enige 
voor de vierde keer mee. De winnaar 
van de keurmeestersprijs krijgt een gra-
tis behandeling van osteopaat Sandra 
van Kynovitaal. En van Outdoorshop 
Henk van Os kreeg ik zo’n enorme tas 
met producten, waaronder zelfs een 
paar Aigle-laarzen, dat we als organi-
satie even moesten bedenken hoe we 
daarmee om zouden gaan. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om de ca-

tegoriewinnaars eerste keuze te geven 
van de � inke prijzentafel, en de rest van 
de prijzen te verloten. We hadden zo-
veel prijzen, maar net niet genoeg voor 
iedereen. Daarom hebben we vanuit 
de ‘pot’ nog extra prijzen aangeschaft 
zodat iedereen met een extraatje naar 
huis gaat. Het is een mooie afsluiting 
van een ontzettend mooie dag. 

In de nazit, en ook later via de mail 
en social media, krijg ik prachtige 
verhalen mee van deelnemers 
die hebben genoten, ondanks 
het resultaat. De een zegt op 
de wip te hebben gestaan 
van stoppen of doorgaan 
met trainen, en is nu weer 
gemotiveerd om te blijven 
trainen. De ander heeft 
een hele nare historie 
waarbij de hond met 
een dummy is geslagen 
door een trainer, en juist 
vandaag, met hulp van 
de keurmeester, appor-
teerde deze hond weer 
dummy’s. Het leidde tot 
tranen bij voorjager én 
keurmeester. Weer een 
ander vertelt over de 
plotselinge schotangst 
van de hond die bij twee 
proeven wel heftig was, 

en dat de hond na enkele goede tips en 
door een kalme houding van de voor-
jager goed herstelde en daarna prima 
heeft gewerkt. 

Het is een kleine greep uit de reacties, 
want er zijn nog veel meer kleine en 
grote overwinningen. Ik krijg er kippen-
vel van en ik weet het zeker: het was 
een goede keuze om deze WT nog eens 

te organiseren en we hebben weer 
een geweldig keurmeester-
corps getro� en dat de doel-
stelling goed kan uitdragen. 

Samen met de helpers, de ad-
ministratie en een vliegende 
keep die ik locatiemanager 

noemde, was dit een � jn 
team om mee te werken, 

hartelijk dank 
allen! Tot slot 
dank aan alle 
deelnemers 
die deze dag 
gekleurd heb-
ben!

Tekst: Anita 
Hoogendoorn  
Foto’s: Esther 
Breur en 
Hannah 
Verhoeven
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Beste Wetterhoun Amber

Anita Hoogendoorn
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