Wedstrijdverslag van Quail’s Floyd’s Fleurie van de WT B1 op 3-11-2013 in Oldenzaal.

Prachtige afsluiter van 2013.
We begonnen bij proef 2. Bij het bekende over water naast het bruggetje waren we als
3de hond die dag aan de beurt. Jacques Stadhouder legt uit dat er een dummie aan de
overkant van het water ligt en dat er nog wat gebeurt als de hond de dummie heeft
gevonden. Fleurie spuit de steile oever af naar beneden en jumpt in het water, na 3 meter
draait ze zich om waarna ik nog een vooruit heb gegeven. Aan de overkant vind ze de
dummie snel en komt over water terug. Ik had de fluit al in de mond als ze had willen
omlopen maar dat was gelukkig niet nodig. De helper aan de overkant gooit 10m naast
Fleurie de 2de dummie in het water, ze markeert hem mooi en zwemt netjes door naar mij.
Na het modelapport zit ze snel naast me en ik zie na 1 sec haar nekje iets langer worden
voor mij een teken dat ze weet waar de dummie ligt. Alleen apport commando gegeven
dus en weer in volle vaart naar beneden, door de bosjes die aan de oever stonden in een
mooie boog het water in. De rest gewoon super afgewerkt. Jacques praatte enthousiast
mee tijdens de proef en zei aan het eind dat hij voor het extra vooruit commando 1 puntje
aftrek gaf zodat diegene die dat niet nodig had de 20 punten kon verdienen. Een mooie
start van de dag, zeker omdat Fleurie nog helemaal niet zolang stabiel bij het blind over
water is.
Vervolgens proef 3 bij Theo Cornelissen. Dit was in een open bos met water vlakbij. Je
moest de hond bij een blauw paaltje neerzetten en zelf 30 meter doorlopen naar Theo. Er
lagen veel takken en andere rommel op die route maar ik besloot om een zo'n recht
mogelijke weg naar Theo te lopen zodat dat voor Fleurie ook een logische route zou zijn.
Als je bij Theo was aangekomen en hij je de proef begon uit te leggen gooide een helper
15m rechts van die looproute een konijnen dummie, tussen de bomen zichtbaar voor de
hond. Eerste de hond terugroepen waarna er achter je onder aan de oever op 10m een
schot klonk en een dummie een flink eind in het water viel. Ik had mij bedacht dat als
Fleurie netjes voor mij zat na het influiten ikzelf 180 graden zou draaien zodat zij meteen
in de goede startpositie zat voor het waterapport. Alles kwam uit zoals bedacht, ze sjeesde
en sprong over de takken en andere rommel in 1 streep op mij af en zat perfect voor mij, ik
draai mij om en het schot klonk. Theo zei ga je gang, en op zijn ga ging Fleurie. Ok op het
randje van inspringen dus, ik wel gauw apport erachteraan gezegd, maar toch....de
waterdummie kwam snel en mooi binnen, ze schud zich uit en ik draai mij weer 180
graden om richting de 2de konijnendummie. Ik zie het nekje weer iets langer worden en
een apport en los commando verder was het 2de apport keurig gemarkeerd super snel

binnen gebracht. 19 punten stonden er later op het diploma. Theo kwam mij na de
prijsuitreiking nog persoonlijk feliciteren, erg attent!
Proef 4 bij Pascal Derksen. In een weide met middellang gras stond op 60m van de
inzetplaats een oranje hek van schrikdraad schapengaas van ongeveer 75cm hoog
(uiteraard zonder stroom). Het was in een rechte U vorm uitgezet met aan de voorkant
15m breed en de beide zijkanten 10m diep. Voor en achter het gaas stonden duiven
lokkers en de wind kwam van rechts. Je moest met 2 honden werken, 1 voorjager stond
15m links van de inzetplek op post met de hond los naast zich. De 2de voorjager kreeg te
horen dat er een dummie rechts van het gaas bij de meest rechtse lokker lag op ongeveer
60m maar dat er eerst een gemarkeerde recht vooruit gehaald moest worden. (De hoek
tussen beide dummies was ongeveer 35-40 graden). Nadat het schot klonk werd en een
dummie met een eenden of kraaien vleugel gegooid tussen de lokkers achter het gaas op
70m. Fleurie moest eerst op post en dat ging prima, daarna los volgend naar de inzetplek.
Dit mocht ook aan de lijn maar ik weet dat ze prima los kan volgen dus ik heb daar voor
gekozen. Toen ze netjes klaarzat moest de blinde dummie nog weggelegd worden en de
andere helper was op weg om een lokker te herstellen die de vorige hond had omgegooid.
Fleurie moest dus de andere kant uitkijken totdat alles weer geregeld was, jammer dat
ging een beetje ten koste van onze concentratie. Het schot klinkt en Fleurie heeft de
dummie goed zien vallen, ze start in een snelle rechte lijn maar laat zich toch afleiden door
de lokkers voor het gaas (heb dat bijna alle honden die ik daar bekeken heb zien doen).
Ze spring aan de linkervoorkant over het gaas en via de diverse valplekken en lokkers vind
ze de dummie, met een gracieuze boog weer over het gaas en snel terug. Zet haar weer
naast me neer voor de blinde schuin rechts in de richting van de helpers. Ze "klikt" niet
helemaal goed maar ik zeg toch vooruit en ze vertrekt op 80% van haar normale snelheid,
na 20m draait ze zich om. Na een handgebaar vertrekt ze weer in de goede richting maar
nu op volle snelheid. Ze komt mooi onder de wind langs de dummie, tekent even maar
rent toch door rechts langs het gaas voorbij de helpers. Een beetje verbouwereerd dat ze
niet doorzette op de geur fluit ik haar te laat in en zit ze alweer tussen de lokkers op de
eerste valplek. Ze komt links van het gaas terug, op het moment dat ze weer aan mijn kant
van het gaas is fluit ik op de stopfluit en ze stopte ook meteen. Ze keek eerst naar de
andere voorjager die op post stond, maar daarna naar mij, heb haar eerst duidelijk mijn
rechterhand zijwaarts laten zien voordat ik haar de lijn naar rechts gaf, deze volgde ze
perfect op en kwam precies bij de dummie uit, voor de zekerheid nog wel de territorium
fluit gebruikt om te voorkomen dat ze weer zou doorschieten. Ze viste de dummie onder
de lokker uit die daar wat ongelukkig terecht was gekomen. Al met al zeker niet perfect
maar met 15 punten toch nog wel heel tevreden met het resultaat. Was ook blij dat het
afstoppen en de zijwaarts lijn zo perfect ging, maar het was beter geweest dat het
helemaal niet nodig was geweest als ik 1ste instantie maar sneller geregeerd zou hebben,
stom stom!
Proef 5 bij Koos Blom, uitleg van de proef ging op de typische manier van Koos. Bij elke
nieuwe groep kwam hij naar de wachtplaats en gaf duidelijk aan dat honden die niet goed
zochten snel zouden moeten stoppen op zijn proef. Als de hond goed aan het zoeken was,
dan kregen ze beduidend meer tijd om tot resultaat te komen. Je moest eerst via een
bospaadje los volgend zo'n 30m richting hem lopen, hij stond 10 meter van de waterkant
bij een strandje. Daarna moest de hond 2 verloren apporten halen die links en rechts van
het bospaadje zouden liggen, je had vrij veel ruimte om je te bewegen als voorjager.
Fleurie volgde keurig, op weg naar Koos vast goed naar rechts en links gekeken of ik zelf
al wat zou kunnen ontdekken in het bos maar was niet het geval. Je mocht zelf kiezen
welke je het 1ste zou willen halen. Ik besloot de rechter dummie eerst te proberen, de
wind stond daar wat gunstiger voor en ik had meer honden op de linker dummie zien
falen. Fleurie startte keurig maar stopte al snel om te kijken naar de helpers die bij de
waterkant stonden, toen daar niks gebeurde ging ze zelfstandig verder. Redelijk snel
haalde ze op 30m de konijnenvel dummie volgens mij onder de takken uit, ze moest er

echt even moeite voor doen, maar zette mooi door. Daarna omgedraaid voor het
linkerapport. Ze schoot de landtong op via een smalle doorgang tussen hogere dekking,
dat leek mij een mooie ingang om makkelijk diepte te kunnen nemen. Na 10sec ofzo
kwam ze alweer terug, ik dacht even dat ze niks had maar dat was gelukkig niet zo.
Volgens Koos was de 2de dummie idd simpel ALS de honden hun neus maar goed
gebruikten, een mooi compliment dus! 2 punten aftrek voor het kijken naar de helpers bij
het 1ste apport dus 18 punten was hier de score.
Proef 1 bij Frits Schepers, je stond op een wandelpad dat 10m parallel aan het water liep,
tussen het pad en het water zat lage dekking van struiken, bramen, riet en andere rommel.
Aan de andere kant van het pad begon een steile heuvel van wel 15 meter hoog begroeid
met bomen en struiken met vanaf de inzetplaats een pad bezaaid met afgewaaide takken.
De eerste foameend viel bovenop de heuvel, de honden konden alleen het hoogste deel
van de boog van de foameend zien. Daarna liep Frits een stukje richting het water en
"schoot" de 2de dummie die nauwelijks te zien was maar je hoorde wel een plons. Het
water apport moest als 1ste gehaald worden en daarna het heuvelapport. Fleurie
markeerde de heuvel "eend" prima, we draaiden om op het inmiddels glibberige
wandelpad. Ze ging niet meteen zitten en ik heb haar laten staan om geen onnodige druk
te leggen. De 2de foameend viel en ze mocht gaan, in 1streep naar het water en daar
door het riet zag ze hem meteen, snel weer terug apport aannemen en ikzelf omgedraaid
voor de 2de. Haar nekje werd langer...apport en daar stoof ze naar boven, even uit zicht
bovenaan de heuvel op de goede plek. En weer naar beneden in een halsbrekend tempo
over de takken om nog net niet "met gierende banden" bijna langs me te schieten. Geloof
dat ik nog nooit zo snel op een WT een proef heb volbracht, denk dat we maximaal
1minuut bezig zijn geweest. 20 punten vond Frits onze vertoning waard!
Voor 14.00 uur waren we dus klaar met alle proeven, achteraf gelukkig voor de vreselijke
onweer en hoosbui die kort daarna vooral de C-B2 en A honden parten hebben gespeeld.
Eerst naar huis om de paarden te verzorgen en Freek op te halen, Fleurie maar wel weer
mee terug genomen omdat volgens mijn berekening ze rond de 90 punten zou kunnen
hebben verzameld en er dus misschien wel een plaatsing in zou zitten.
Erg gezellig was het bij Siemerink maar wachten duurt lang vooral als je al zo vroeg klaar
bent. Na de gebruikelijke bedankjes volgde de Kaprun loting, ik was er niet helemaal met
mijn gedachten bij toen ik vaag nummer 47 hoorde omroepen, hè was dat niet mijn
nummer? Na kort beraad bij mijzelf, mijn nummer en boekje had ik niet bij me, kwam ik tot
de conclusie dat het toch echt mijn loopnummer van die dag was. IK HAD DE KAPRUN
REIS GEWONNEN!!! Bizar ik win nooit loterijen of iets dergelijks, maar wel geweldig.
Ok prijsuitreiking gaat verder, eerst de C
honden daarna de B1. De 3de plaats had 88
punten, de 2de plaats 89, heb ik mij vergist in
de punten of is ze echt weer 1ste
geworden....Henny begint met “de 1ste plaats
is een Flatcoat met 91 punten en ze is net ook
al naar voren geweest” en JA HOOR, we
mochten de felicitaties, beker, zoenen en voer
voor de 1ste plaats in ontvangst nemen!
Wat een goede grond voor ons daar in
Oldenzaal, vorig jaar op dezelfde wedstrijd met
hetzelfde aantal punten heeft ze de C klasse
gewonnen en nu de B1.
Apetrots ben ik op onze Fleurie!
Ditmar Duinkerken.

