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Engeland, de winnaars van 2011, als het te kloppen land' Finland nam
honden te meten. Natuurlijk waren-de 4 Britse regio's aanwezig, met
terug van de partij'
voor het eerst deel en ook België en Hongariie waren na een lange aÍwezigheid
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van het
rFhe skinner,s world cup Retriever Event in Highclere Engelancl is een workingtest op het allerhoogste niveau. Zoals de naamEuropese
allemaal
zestien,
mei
27
jaar
26
en
op
waren
Dit
I ;;;i ;i ;.;r..ta *o,d.n er teams van over cle hele werelcl toegestaan.
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Vanuit België werden afgevaardigd: Dave
lmbrechts met Labrador B. FT. Ch. FÍynongain
Lincon, Diederik Brutsaert met Labrador Deep

vertrokken dus vooral met de 0lympische

Lake Georges, lonas Maelfait met Golden
Retriever Clockburn Clyde en Dirk Volders met

Vrijdagavond was het weerzien met de liefhebbers uit gans Europa een heel fijn moment, even-
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B. FT.

Ch Enjoy des Quatres Cyprès (La-

gedachte.
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als het kennismaken met de nieuwe gezichten.

brador). Al deze honden hebben hun strepen
verdiend op Field Trials en worden minder

0p zaterdag kregen de teams onmiddellilk ap-

qetraind op dummywedstrilden De Belgen

porten van een zeer hoog niveau te verwerken:
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markeren, blinden zonder schot, blinden met

lil
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schot, een waterapport in het riet ... Allemaal
opdrachten die 1e op een jacht zou kunnen

IE

krijgen. Geen "gedoe" van nutteloze truckjes,
geen "circus" . , .. Gewoon correcte apporten,
maar dan wel waar je het onderste uit de kan

li

moest halen.

Wij konden met ons team geen slechtere starl
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nemen, Het eerste apport was geen succes en
ik moest rnijn hond na een tijd zelfs binnen
roepen. Geen dummy, geen punten, grrrr!

0m even te speciÍiceren. We stonden op een
veld en keken richting een bos (120 meter
verder). Het veld en bos werden gescheiden
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door een afspanning. ln het bos was er een
schot met markeer (25 meter in het bos) die

Het is dan ook niet voor
niets de "World Cup"

we zelf goed moesten markeren, in een hoek
van 20o was er enkel een schot (blinde op 20

's Avonds werd tijdens
het "avondfeest" de

meter in hetzelfde bos). De blinde lag in een
klein open stukje in het bos. Dus je moest je

toegedeeld.

hond kort in het zicht houden.

Engeland stond die dag

Eerst de blinde, daarna de markeer. 0p de

op kop, gevolgd door

blinde heb ik mijn hond moeten terugroepen.
Hij was

tot 2 maal toe te ver (uit het zicht)

gegaan. No excuse! De andere Belgische
teamleden slaagden er gelukkig wel in

Denemarken. Wij wer-

den op een 1 3de plaats
geklasseerd.

!

Zondag

Op de tweede proeÍ kregen we opnieuw
een markeer en een blinde. De markeer was

0p zondag kreeg

"maar" op 35 meter in een bos met wat dek-

elk team vijf snelle

klng van varens en enkele bramen. Toch zijn

proeven onder elkaar

ook hier tophonden en tophandlers gestrui-

te verdelen, met name:

keld. 0m maar te zeggen dat elk apport zijn

een markeerapport in

eigen moeilijkheid had.

een walk-up, een stuk

De blinde was met schot en op ongeveer 1 80

bos uitzoeken waar 2

meter. De moeilijkheid was hier dat je de hond

dummy's lagen, een

bij het vooruitsturen kon verliezen omdat
het terrein een beetje "glooiend" was en vol
dekking.
De

_

punten van die dag

wind was die dag zeer wisselvallig en

markeerapport op 80 meter in een begroeid
stuk land, een blinde op B0 meter op een pad,
over een afsluiting en waarbij je je hond de
laatste 20 meter niet kunt zien. En nog een

moeilljk in te schatten hoe hij op de plaats van
de dummy blies. Maar dat is voor elke hond,
en voor elke handler, hetzelfde natuurlijk.
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blinde op 100m in een bos met onderweg een
greppel, een helling en links en rechts dekking
genoeg om in te lopen. Die dag hebben onze
honden alles binnen gehaald, maar moesten
we telkens weer te veel puntjes laten liggen
ten opzichte van de anderen. 0p die manier
ging het wel vlot en konden we in de namiddag nog naar de Game Fair ...om te shoppen.

De derde proef waren 2 blinden zonder schot,

waarbij je je hond ook een moment uit het

Engeland eindigde uiteindelijk voor de tweede

oog verliest en "hoopt" dat hij de lijn blijft

keer op rij op het hoogste schavotje.

volgen en wind krijgt van de dummy. Tricky,
maar een perfecte jachtsituatie.

land had op zondag een enorme inhaalslag
gemaakt en kon beslag leggen op een

De vierde proeÍ was een enkele markeer in

welverdiende tweede plaats voor 0ostenrijk,

het water. Het is te zeggen: je stond op een

Duitsland en Denemarken.

Neder-

klein eilandje, met een opening tussen de

De Belgen moesten zich tevreden stellen met

bomen waar je de markeer moest zien vallen

een 1 5de plaats.

in het riet. Het beste was om je hond zo lang
mogelijk op het water langs het riet te sturen
om hem dan op de juiste plaats in het riet te

Wat prestaties betreft waren we ondermaats

krijgen. Probleem hier was dat je hond je niet

hele organisatig het terugzien van iedereen en

en mochten we niet tevreden zijn. Maar de

goed zag indien je moest handlen, omdat je

de gemeenschappelijke interesses, maakten er

tussen de bomen stond.

toch een mooi weekend van.

De laatste proef van zaterdag was weer een

Volgende keer mogen de Belgen zeker niet

markeer en een blinde. Een markeer op 1 40

meer ontbreken om hieraan deel te nemen, en

meter langs een bos en in hoog gras. De

moet ervoor gezorgd worden dat het eindre-

:

blinde in een greppel op 1,60:170 mqter. Wat
r.ook npg
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"0p zich ging dit allemaal niet zo ex-treem.,:*
ilecht. M4,a1 de toplande4, depophonden,
deden

bp

riro'eïiiïen tissen

ten opzichte van de andere landen, dan weel
je dat je die dag niet heel hoog zult eindigen
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