Wel wat laat maar ik wil toch nog verslag doen van afgelopen weekeinde met Quail's
Floyd's Fleurie en Quail's Robin's Rhona. Vrijdag al afgereisd naar Hellevoetsluis om daar
te mogen overnachten bij Danny en Serge, een ideale voorbereiding voor de eerste
wedstrijd van Fleurie. Na een gezellige avond en heerlijk samen met Fleurie geslapen te
hebben, zijn we met zijn allen zaterdagochtend vertrokken naar Simonshaven. Op naar de
Groen en Grijs wedstrijd van de FRC waar Danny en Serge een van de vele vrijwilligers
waren. !
Ik ga niet alle proeven uitgebreid beschrijven dat hebben anderen in oa het flatcoat forum
ook al gedaan, wel wil ik kwijt dat ze erg divers en leuk opgezet waren. Ik was verrast dat
Fleurie bij de 1ste proef bij het 2de apport insprong maar heb er in een een split second
van twijfel maar een apport commando achteraan gegooid. Ik had geen zin om te zwaar
op dit soort steadyness te hameren op haar eerste proefervaring. Piepen is nooit een
probleem bij haar, dat doet ze nl nooit, en niet inspringen is goed te trainen is mijn mening.!
Heb haar zoveel mogelijk zelfstandig laten werken om haar zelfvertrouwen te geven op
proeven en dat lukte zo goed dat ze vervolgens nog een paar inspringpogingen deed.
Deze heb ik maar wel gecorrigeerd en dan blijft het bij haar gelukkig bij houdbaar
inspringen, want ze wil echt wel graag en gemakkelijk luisteren. Bij de proef bij Rob Laman
maakte ze een potje van het los volgen. We moesten een dummy los volgend samen met
de hond wegbrengen naar het bordje met het proefnummer. We liepen daarbij over het
paadje waarover we ook waren aan komen lopen naar de proef toe. Ik was in de volle
overtuiging dat ze prima los kan volgen toen we wegliepen van de proefscene en daar was
ze het helemaal niet mee eens en zat ze continu om te kijken naar de keurmeester,
helpers en het water. Toen we de dummie neergelegd hadden ging het stuk volgen naar
de proef toe prima, want dat hebben we wel geoefend. Ik vind honden die al trekkend bij
de proef aankomen nl verschrikkelijk. Zo'n toplandkaart in het hoofd van je hond kan dus
ook nadelen hebben... Verder heeft ze de proef prima afgelegd maar hier hebben we de
minste score gekregen van 14 punten, op de andere 3 proeven had ze overal 17 punten.!
Na een lange maar gezellige zit bij de laatste proef mocht Fleurie als 14de combinatie
groen en grijs (van de 19) starten. Tijdens het wachten heeft ze afwissend, zitten graven/
cq graspollen trekken (jullie herkennen dit vast wel) maar bij elk schot was ze weer attent
op het gebeuren zonder daarbij druk te worden. !
De proef bestond uit een korte walkup waar de groene hond aangelijnd mocht (gelukkig
gezien haar inspringpogingen die dag) met 2 apporten voor beide honden. De 1ste was
een verre markeer over de dijk in het water erachter voor de grijze hond, stukje oplopen,
2de dummy viel op minder dan 20m op het gras voor ons. Door deze zeer korte afstand
lastig voor vele groene honden die er een spelletje van maakten, gelukkig heeft Fleurie
ruim voldoende appel om dit netjes af te ronden. De 2de dummy na nog een kort stukje
oplopen viel op dezelfde plek over de dijk in het water als de 1ste dummy voor de grijze
hond. Door het oplopen was de afstand alleen ruim 20 meter korter dan voor de grijze
hond. Fleurie was zeer attent en vloog op commando bij me weg om aangekomen bij de
dijk een enorme sprong te maken ( ik zie haar vliegende oren nog voor me) alleen bleek
aan de andere kant van de dijk er nog een grasveldje te liggen van een meter of vijf voor
ze bij de waterkant met riet was waarin de dummy natuurlijk lag. Ik hoorde later van
Saskia de Kort die op de dijk stond, dat ze even afremde op het grasveld maar daarna
meteen doorrende naar het water om met een 2de sprong half over het riet in het water te
belanden. Vervolgens de volle 60 meter met een kletsnat lijf in full speed terug om de
dummy model af te geven. Dit was echt KICKEN zeg! Wat een hond! !
Vooraf was ik bang dat ze bij de waterkant zou blijven twijfelen, daar had ik te laatste tijd
thuis veel op getraind omdat ik merkte dat ze moeilijke kantjes spannend vond. Achteraf
was ze de enige hond van de groentjes die deze dummy geheel zelfstandig zonder hulp
van de helper heeft binnengebracht. !

Na nog een paar combi's moest ze deze proef nog een keer doen, voor spek en bonen
weliswaar omdat er 2 grijze honden meer waren dan groene. De organisatie had besloten
dat de beste 2 groentjes van de 1ste 4 proeven deze proef nogmaals moest doen om de
grijze hond ook onder dezelfde omstandigheden te kunnen beoordelen. Ook op herhaling
deed ze het top, zelfs nog iets beter zonder enige aarzeling achter de dijk door naar het
water. Waar ze de volle bak in het 1ste rondje scoorde had ze de 2de ronde wel 22 punten
kunnen krijgen als die te vergeven waren geweest.!
Waar ik verder erg blij om ben is dat deze jongedame aan het einde van een lange dag
(het was inmiddels 17.00 uur) nog steeds voluit ging. Dat belooft was wat voor de
toekomst waarin de finaleproeven op het hogere niveau bijna altijd aan het einde van de
dag plaatsvinden.!
Na de 4 eerste proeven stond ze 2de met 6 punten achterstand (de volgproef...grr) op
Jean Paul met Tjip met wie wij de hele dag samen opgelopen hadden. We hadden
overigens een erg leuk groepje die dag met enthousiaste voorjagers en leuke groene
flatjes. Bij de finaleproef heeft Fleurie 5 punten van de 6 punten achterstand weten in te
halen waardoor JP met Tjip op zijn allereerste proef met een jachthond heeft weten te
winnen, CHAPEAU JP en TJIP !!!!
Na een lange maar zeer geslaagde dag weer 222km terug naar Enschede omdat Rhona
morgen haar laatste trainingsdag bij de Picker Up van Mimi Kolner heeft in de vorm van
een officiële jachtproef. 's avonds met Freek en alle honden lekker op het terras zitten
nagenieten van de dag en de prachtige avond.!
Zondag om 9.30 weer present met hond. Nu in Weerselo met Rhona, die 2 jaar geleden 2
KNJV proeven heeft gelopen en 2x een C heeft gehaald (ook niet opgegaan voor B
proeven). Vorig jaar had ze een nest in het najaar dus geen proeven voor haar, wel later in
het jaar mee op de praktijkjacht. Dit jaar het doel gesteld op minimaal 2x een B met 68
punten ivm met de MAP eisen van de KNJV.!
Deze proeven zijn natuurlijk maar saai vergeleken met die van gisteren dus zal ze niet
allemaal uitgebreid langlopen. Score C onderdelen: 9-9-10-10-9. B onderdelen: Verloren
zoek ging prima, iets afgeleid toen ze uit het bos kwam en niet meteen recht voor me ging
zitten, een 9. Markeer uitstekend, een 10. En als laatste over water wat haar zwakste punt
is (was), over ging uitstekend, aan de overkant 2x commando moeten geven dat ze dieper
moest zoeken wat ook dat lukte, een 8. Eindscore dus een dikke B met 74 punten, als ze
dat over een paar weken ook zo doet dan is dat doel gehaald en hoef ik met Rhona geen
KNJV proeven meer te lopen en gaan we ons richten op de MAP's en de jachtpraktijk
natuurlijk.!
Wel heel opmerkelijk te moeten constateren dat bijna al mijn honden tot en met 2 jaar
moeite hebben met blind over water te gaan. Ben er nog niet achter of dat komt dat er in
Twente niet zoveel goed water is om te trainen of dat dat komt dat ze er gewoon rijp voor
tussen de oren moeten worden? Ineens valt het kwartje tussen de 2 en 3 jaar en doen ze
het gewoon...!
Tjonge wat een verhaal zeg, maar het was dan ook een topweekeinde voor Fleurie, Rhona
en mij. Maandag zijn we afgereisd naar Valkenburg om deze week alle paarden
springrubrieken te volgen van het grote CHIO in Aken, nu eindelijk ff tijd gevonden om dit
verhaal te schijven en op FB te plaatsen.!

