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Samen met zijn drie collega’s kroonde Dirk Volders zich met zijn hond Enjoy tot Europees 

kampioen in de discipline jacht met retriever.  

Tommy Maes 

  

Dirk Volders uit Balen heeft afgelopen weekend samen met drie Belgische collega's het 

Europees kampioenschap 'Jacht met retiever' voor landenteams gewonnen. Twee jaar geleden 

won België ook al. Vorig jaar werd Dirk individueel Europees kampioen.  

Afgelopen weekend vond in het Franse Reims de Coupe d'Europe plaats, het Europees 

kampioenschap 'Jacht op klein wild met retriever' voor landenteams. Daarin namen twaalf 

landen het tegen elkaar op. Elk team bestond uit vier mensen die met hun eigen hond aan een 

wedstrijd van een halve finale deelnamen. Voor België waren dat Lydia Goossens, Fons 

Exelmans, Frank Rendant en Balenaar Dirk Volders.  

 

'De discipline is een onderdeel van de jacht. Als de jager bijvoorbeeld een patrijs of een eend 

heeft geschoten, moet de hond het geschoten wild opsporen en naar de jager brengen', legt 



Dirk Volders uit. 'We begeleiden niet alleen jagers tijdens het jachtseizoen, maar doen ook 

mee aan wedstrijden zoals het Europees kampioenschap. Daarbij moet je hond een 

neergeschoten eend, patrijs of fazant op een afgebakend terrein zoeken en terugbrengen. De 

manier waarop dat gebeurt, wordt beoordeeld door internationale keurmeesters. Zelf doe ik al 

vijftien jaar mee, waarvan elf jaar uitsluitend met labrador retrievers. Ik kies labradors omdat 

zij het best geschikt zijn. Zij zijn slimmer dan andere honden en ze hebben een uitstekende 

reukzin. Het Europees kampioenschap vindt om de twee jaar plaats. In de andere jaren is er 

een individueel kampioenschap.' 

 

Zonder Engeland 
 

Dirk Volders nam deel met zijn zes jaar oude hond Enjoy. 'Ik heb mijn halve finale 

gewonnen, net als mijn collega. We zaten nog met drie Belgen in de finale zondag, wat een 

unicum was. Andere landen hadden hooguit twee finalisten. Mijn collega Lydia won haar 

wedstrijd en we hadden genoeg punten voor de eerste plaats. Ons land is trouwens het eerste 

landenteam dat zijn titel verlengt want twee jaar geleden waren we ook Europees kampioen. 

Bovendien won ik vorig jaar het individueel Europees kampioenschap', vertelt Dirk.  

 

Daarmee is België al enkele jaren de topper in deze discipline, maar dat is zonder Engeland. 

'Engeland doet niet meer met dit kampioenschap omdat het eigen competities organiseert. Ik 

denk wel dat we tegen dat land weinig kans zouden maken omdat zij een grotere jachttraditie 

hebben. Toch hebben we met ons team afgelopen weekend een uitstekende prestatie geleverd', 

besluit Dirk 

 


