Proef 10 bij Ben Maas, 18 punten.!
We staan voor een pas afgegraven vijver van 20 meter breed vooraan liggen enkele lokeenden.
Aan de overkant klink een prrt en een dummie valt in het water, Fleurie wil inspringen maar ik kan
haar houden met 1 commando daarna mag ze gaan halen. Bij de lokkers aangekomen gaat ze er
eerst ff 2 inspecteren maar trekt daarna mooi door naar de dummie. Toen ze net wou gaan zitten
om de dummie af te geven klonk er een schot in het bos achter ons. Ze hield de dummie mooi
vast, eerst netjes afgeven en daarna heb ik me 180 graden gedraaid en haar het bos ingestuurd
voor de 2de. Helaas ging ze voor het bos linksaf, ik denk doordat het schot echode over het water
en ze niet goed kon peilen waar het wegkwam. Heb haar teruggehaald en nogmaals ingezet en dit
x ging ze als het een speer het bos in en was in een mum van tijd terug met dummie, weer keurig
afgeven. Zo de eerste proef is binnen! En ik was vooral blij dat de 2de goed ging omdat ze in
Laren op de WT totaal niet leek te begrijpen dat een scho at in het bos hetzelfde betekent als een
prrt. Daar hebben we natuurlijk op getraind en nu ging dat goed gelukkig.!

!

Proef 8 bij Nellie Stevens, 15 punten.!
Je staat op een zandpad en kijkt in een open bos met hoog gras, op 40 meter wordt een dummie
gegooid. Fleurie gaat als de brandweer maar stopt voor een houtblok terwijl het er net achter ligt,
ze hersteld zeer snel en pakt de dummie om in dezelfde brandsnelheid terug te komen toen ik de
dummie van een zittende Fleur (ja ik laat haar op de WT ook gewoon zitten, ze doet dat erg
gemakkelijk en snel dus heb geen reden om nu al staand te gaan aanpakken) wou aannemen
klonk er een schot vlak achter ons in het bos. Dummie aangenomen mijzelf weer 180 graden
gedraaid en haar het bos ingestuurd met een zoek verloren. Er lag daar een begroeide zandwal in
een halfve cirkel vorm van 3 meter hoog en ik kon de dummie tussen de begroeiing door zien
liggen op 2 meter hoogte tussen de verdroogde brandnetels. Ze zocht mooi maar de verwaaiing
was moeilijk heb haar nog een keer teruggehaald en opnieuw ingezet omdat ze de totaal
verkeerde kant uit ging. De 2x keer pakte ze de verwaaiing wel op maar had enige moeite om de
dummie te lokaliseren het was mooi te zien hoe ze dat zelfstandig oploste en de cirkeltjes om de
dummie steeds kleiner werden tot ze hem had en weer keurig kwam afgegeven. Om vervolgens
gauw een van de dummies die bij de inzet plaats lagen op te pakken en ook nog te kunnen
aanbieden! Gelukkig wordt dat een jonge hond niet kwalijk genomen. Zo deze 2 proeven kwamen
kort achter elkaar en was een heel mooi begin van de dag! Nu een flinke tippel naar de andere
kant van het veld bij het water.!

!

Proef 1 bij Marinus, 18 punten.!
Je staat op een wandelpad aan de waterkant met 1m in het water wat takken met ertussenin
lokeenden. 90graden rechts op het pad valt een dummie op 40m met prrt, daarna valt in het water
op 5m een dummie met schot, de volgorde is vrij. Dus ik zeg alleen apport en Fleurie gaat eerst de
dummie in het water halen. Terwijl Fleurie aan het zwemmen is zie ik in mijn ooghoek dat er
wandelaars over het pad aan komen lopen en al bijna bij de dummie zijn, ik denk: shit dit is niet
handig. Gelukkig hield de werper de wandelaars staande. Na het model afgeven waterdummie
aangepakt te hebben heb ik haar met een lijn vooruit gestuurd naar de dummie op het pad. Dit
ging in 1 streep, ze keek niet op of om naar de wandelaars en weer keurig zittend afgegeven.
Weet eigenlijk niet waarop ze de 2 punten heeft verloren, waarschijnlijk omdat ik haar vooruit
gestuurd heb op de 2de dummie ipv alleen apport. Heb dat wel een bewust gedaan ivm de
wandelaars waardoor haar "plaatje" van het 2de apport wel eens iets anders kon zijn geweest.
Anyway weer keurig en snel gewerkt met een mooie score tot gevolg.!

!

Proef 4 bij Jacques Stadhouder, 20 punten.!
In een omgaasd weiland met 3 pionnen die ongeveer 30 meter van elkaar af stonden in een
driehoek loop je met je hond en 2 dummies van pion 1 naar pion 2. Los of vast volgend moest je
zelf beslissen maar ik denk wel dat los volgend tot een hogere score zou leiden (mist goed
uitgevoerd natuurlijk). Bij pion 2 aangekomen moest de hond blijven wachten terwijl de voorjager
naar pion 3 doorloopt. Daar aangekomen moest je dummie 1 voor de hond opgooien in een pas
afgegraven ondiep watertje. Vervolgend moest je door naar pion 1 en daar de dummie neerleggen.
Daarna door naar je hond die nog op jou zit te wachten bij pion 2. Vanaf die plek moeten beide
dummies gehaald worden, volgorde vrij. Omdat de eerste dummie moeilijker was en langer

geleden opgegooid heb ik haar die eerst laten halen, in 1 lijn heen en terug. Daarna de 2de
dummie in dezelfde uitvoering. Toen ze daarvan bijna terugwas zei ik haar al dat het een hele
knappe hond was, waarop Jacques zei dat hij dat ook vond, dus volle bak!!

!

Proef 2 bij Pascal Derksen, 20 punten.!
Je staat op een maisstoppelveld en je loopt in de hoek van dat veld samen met hond en Pascal in
een cirkel van 75cm hoog gaas met een diameter van 3 meter met een opening aan de linkerkant
van 70cm. Pascal geeft jou een plek van 40cm waar je moet blijven staan aan de rechterkant van
de cirkel. Daarna liep hij de cirkel weer uit, gelukkig zag fleurie hem door de doorgang eruit gaan.
Daarna valt eerst een dummie met schot recht voor je op 40m en vlak daarna eentje met schot
schuin rechts op 30m, volgorde vrij van ophalen. Op mijn apport bedenkt Fleurie zich geen
moment en jumpt prachtig gracieus over het gaas en ze is in 1 streep op weg naar de 1ste
gevallen dummie recht vooruit waar ze iets onder de wind langs liep maar op verwaaiing direct
pakte. Op de terugweg loopt ze zelfverzekerd naar de ingang van de cirkel en geeft de dummie
netjes af. Op mijn 2de apport weer prachtig over het gaas (ik hoor Pascal bij beide jumps zoiets
zeggen als moooooi, ja dat vond ik zelf eigenlijk ook wel...) en weer iets onder de wind langs de
dummies en direct op verwaaiing de dummie pakken en weer via de opening terug om mij de
dummie te brengen, en weer volle bak!!

!

Inmiddels was het 15.00 uur en begon het een beetje te regenen, ben naar huis gereden (20 min)
om de paarden te voeren en Freek op te halen. Hij wou Fleurie thuislaten maar ik vermoedde dat
ze best een goede kans had op een plaatsing en dan moet ze er zelf ook bij zijn toch? Toen we om
17.00 uur terug waren hebben we lekker met deze en gene gekletst wat gegeten en gedronken tot
om 18.00 uur de prijsuitreiking begon. De 3de in de C was een Duitse fokster die vlak over de
grens in Ahaus woont, daarna werd Jur Bijnen met zijn top labrador die ook al de C WT in
Haaksbergen en de C WT in Simonshaven had gewonnen 2de, beide met 88 punten. Toen dacht
ik, oh ben net buiten de prijzen gevallen....maar toen Henny begon met "de 1ste plaats is voor een
Flatcoated uit de buurt en hij heet Freek", ja toen wist ik het! En met 91 punten ook nog! Wat een
tophond die Fleurie, ze flikt het weer! In haar 1ste proevenjaar heeft ze 3 WT's gelopen en 2 C
proeven, waarvan 2x 1ste en 1x 2de.!

