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JACHTHONDENPROEF  

 
Op zaterdag 16 april is de jaarlijkse  “Hubertus“ Jachthondenproef gehouden in “De Crobsche 
Waard”, een in de uiterwaarden van de Waal gelegen natuurgebied ten westen van het plaatsje 
Haaften in de buurt van Zaltbommel. Het terrein is ter beschikking gesteld door de SBNL en 
Jachtcombinatie “De Crobsche Waard”. 

Het bestuur van de JTGH had voor deze slechts 1 keer per jaar te houden unieke, puur op de 
dagelijkse jachtpraktijk gerichte proef  met verrassende onderdelen de volgende voorjagers 
uitgenodigd op basis van hun prestaties bij de dit seizoen gehouden JTGH Artemisproeven in 
Utrecht, Drenthe, Groningen, Zeeland en Noord Brabant: 

Rene Hoogendoorn , Peter Willems, Alexandra Hollaender, Gerard Linthorst, Fokkien 
Bruintjes, Jan Kloese, Gerard IJsseldijk, Gert Rijsdijk en Cees Vromans.  

De hondenrassen die deze dag meededen waren: 4 Labradors Retrievers,  2 Duitse Staande 
Langharen, 1 Engelse Springer Spaniël en 2 Grote Munsterlanders . 

Het was die zaterdag een mooie warme voorjaarsdag toen de eerste voorjagers omstreeks 8.30 
uur arriveerden. Nadat de deelnemers waren voorzien van koffie en programmaboekje, 
verwelkomde de wedstrijdleiding in de persoon van Richard Bosch de gasten en gaf uitleg 
over de te houden proeven. 
  

DE OCHTENDPROEVEN 
 

Proef 1 : Op Post 
Voorjager en hond staan  op post bij een boom. Op het veld voor hen is op ca. 100 meter een 
gans geschoten die dwars over het veld naar rechts is weggekropen in de richting van het 
water. Eerder op de dag is er een meerkoet geschoten die in het bos achter het veld ligt. 
Aan de linkerkant staat een duivenhut. 
Op het moment dat  de voorjager de hond wil inzetten op de ca. 70 meter lange sleep van de 
gans, wordt er een duif geschoten uit de hut. De keurmeester vraagt de voorjager even te 
wachten en deze ziet dat de geschoten duif wordt opgeraapt door de jager die in de hut zat. 
De hond dient de valplaats van duif te negeren en zelfstandig de sleep van de gans te vinden 
en de sleep uit te lopen, die deels ook over water gaat. Nadat de gans binnen is, mag de 
meerkoet via een verloren zoek worden geappporteerd, waarbij met name gelet zal worden 
op de zoekdrift van de hond. 
 
Keurmeesters Richard Bosch en Ronald van der Veeken zagen dat alleen Engelse Springer 
Sam van Alexandra Hollaender de sleep van de gans op de juiste wijze wist uit te werken. 
Zeven van de 9 deelnemende honden brachten zowel gans als meerkoet binnen.  
De meeste punten ( 33 van de 40 ) werden behaald door Labrador Daisy van Rene 
Hoogendoorn, op de voet gevolgd door Labrador Sam van Peter Willems en Engelse Springer 
Sam van Alexandra Hollaender.   

 
 



Proef 2: Nazoek van een vos 
De voorjager wordt geroepen om een aangeschoten vos na te zoeken die verdwenen is in een 
bos. Eerder op de dag is in hetzelfde bos een konijn geschoten dat eveneens nagezocht moet 
worden. Het konijn ligt links en de vos waarschijnlijk rechts. 
Nog voordat de voorjager de hond kan inzetten wordt er rechts achter hen een duif geschoten 
die blijft hangen in een boom. Aan de voorjager de taak de drie apporten binnen te brengen 
met als opdracht : eerst het haar- en roofwild, dan pas de duif. Vos en konijn zijn verloren, de 
duif is een markeerapport. 
 
Op papier al geen gemakkelijke proef, maar in de praktijk al helemaal niet, want slechts 4 
deelnemers wisten de drie apporten op de juiste wijze binnen te krijgen: 
Labrador Daisy van Rene Hoogendoorn met de volle ! 60 punten, gevolgd door Ivar, de 
Duitse Staande Langhaar van Fokkien Bruintjes met 55 punten, Grote Munsterlander Bente 
van Cees Vromans met 53 punten  en Sam van Alexandra met 48 punten.  
 
 
Tijdens de lunchpauze bij  het gezellige ”Waardmanshuis” met door gastheer Bert van Os 
zelfgemaakte soep en broodjes werden de ervaringen van de ochtend tussen deelnemers, 
keurmeesters en helpers uitgewisseld en de middagproeven voorbereid en uitgezet. 
 
Na de twee ochtendproeven bleken er nog  4 voorjagers in de race te zijn om de felbegeerde 
“Hubertus“   wisselbokaal in de wacht te slepen, te weten: 
 

1. Fokkien Bruintjes met Duitse Staande Langhaar Ivar; 
2. Cees Vromans met de Grote Munsterlander Bente; 
3. Rene Hoogendoorn met Labrador Daisy; 
4. Alexandra Hollaender met Engelse Springer Sam. 

 
 

DE MIDDAGPROEVEN 
 
 

Proef 3: Eendenjacht 
Aan de overkant van een water wordt een doublet eenden geschoten. Daarvan ziet de 
voorjager/hond er 1 vallen. Het blijkt dat de tweede geschoten eend ca. 50 meter naar links  
is afgezwaaid en terecht is gekomen aan het eind van een landtong. Bij deze proef moeten de 
honden dus 4x over water om de beide eenden op de juiste wijze te apporteren. 
 
De eenvoudigste proef van de dag, want gelukkig brachten alle honden beide eenden binnen. 
Labrador Sam van Gerard Linthorst had voor deze proef  slechts 4½ minuut nodig, op de voet 
gevolgd door naamgenoot Sam van Alexandra en Langhaar Ivar van Fokkien. 
 
Op naar de laatste ( zeer zware en moeilijke) proef, waar dus bepaald zou worden wie er 
vandaag als winnaar uit de bus zou komen. Zou het Ivar, Bente, Daisy of Sam worden ? 
 
 
 
 
 



Proef 4: Ganzenjacht 
Voorjager staat achter een talud . Achter het talud, uit het zicht van voorjager en hond wordt 
op ca. 100 meter een gans aangeschoten. De hond mag hier direct op ingezet worden. 
Hier komt het dus aan op de zoekdrift en zelfstandigheid van de hond, want de voorjager kan 
de hond niet zien werken en geen aanwijzingen geven. 
Nadat de hond de sleep heeft uitgelopen en de gans heeft gevonden, wordt er op de terugweg 
door een collega jager een verwilderde nerts geschoten op de pier, die de hond kan markeren. 
Op verzoek van de keurmeester wordt voorjager op de dijk gevraagd waar deze nog net ziet 
dat er rechts van de hond een meerkoet wordt geschoten op de punt van de landtong. 
Nadat de gans is afgegeven mag de hond de twee markeerapporten in willekeurige volgorde 
ophalen. 
 
Keurmeesters Jan Dorrestijn en Piet van Iperen zagen dat zowel Ivar, Daisy en Engelse Springer Sam 
er niet in slaagden alle drie de apporten binnen te brengen. Dat lukte alleen Grote Munsterlander Bente 
van Cees Vromans en Labrador Sam van Gerard Linthorst. 
De gans ging dan nog wel, maar  voor de meeste honden waren de verwilderde nerts en de meerkoet 
een behoorlijk probleem. 
 
Tijdens het opmaken van de balans door het secretariaat, Jannie Baan, bleek dat de beker voor de 1e 
prijs en de daarbij behorende wisselbokaal, een schitterende plaquette, naar Bente, de Grote 
Munsterlander van Cees Vromans gingen. Bente haalde als enige hond vandaag alle apporten binnen 
met 164 punten.! 
 
De tweede plaats was voor Labrador Sam van Gerard Linthorst met 145 punten. 
Derde werd Engelse Springer Sam van Alexandra Hollaender  met eveneens 145 punten, maar Sam 
had iets meer tijd nodig dan naamgenoot Labrador Sam. Ook zij gingen met een beker naar huis. 
 

 
 
 



Na de prijsuitreiking werd het in het zonnetje op het terras van “Het Waardmanshuis” nog een hele 
gezellige lange middag, met Jachthoornmuziek en drankjes waar deelnemers, keurmeesters en helpers 
nog lang napraten over deze zeer geslaagde  Hubertus“ .   
 
 
Ik vond het een sfeervolle dag met geweldig gezellige deelnemers, keurmeesters, helpers en 
toeschouwers . 
Ik en met mij de bestuursleden van de JTGH hopen alle deelnemers in de loop van het jaar weer te 
ontmoeten bij onze JTGH Artemisproeven, die starten vanaf oktober 2011, traditiegetrouw bij Tull en 
’t Waal in de provincie Utrecht. 
 
Ronald van der Veeken,  
Secretaris JTGH, keurmeester 
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Nr 
 

Naam voorjager Naam van de hond Ras hond 

01 Cees Vromans 
 

Bente van de Berkelse Akkers Grote Munsterlander 

02 Gerard Linthorst 
 

Abbotsross Sam Labrador Retriever 

03 Alexandra Hollaender 
 

Sam Engelse Springer 

04 Rene Hoogendoorn 
 

Daisy of the High Thorn Cabbage Labrador Retriever 

05 Peter Willems 
 

Sam van de Rooise Heikant Labrador Retriever 

06 Fokkien Bruintjes 
 

Ivar van de Oude Wijngaard Duitse Staande Langhaar 

07 Gert Rijsdijk 
 

Banjer Grote Munsterlander 

08 Gerard IJsseldijk 
 

Puck Labrador Retriever 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


