
 
 
Beste vrienden . 
 
Toen Krist'l mij vroeg haar rendierevent te keuren was ik vereerd, gewoon het concept dat ze voor ogen 
had gaf mij de gelegenheid om honden die op wedstrijden in verschillende categoriën zitten te jureren op 
hetzelfde spoor ( lengte, tijd).   
Dus ja alleen jammer dat er te weinig mensen zijn die daar willen van genieten " want dat is het " ! 
 
Eerste deelnemer : 
 
Jan met zijn teef van 18 maanden, zeer goed gesettelde start, nam eerste bocht perfect, gevolgd door een 
lange rechte lijn dus veel snelheid en volgende linkse bocht voorbij.  Wanneer de hond stopt om het uit te 
zoeken was er volgens mij geen rust genoeg en dus vrijheid voor haar om het terug te vinden. 
De handler gaf opnieuw de smeller wat voor de hond betekende ok ik heb weer geur nog maar wat 
rechtuit.Heb daar moeten terugfluiten.  Eens terug was de hond onmiddellijk weer gefocust om de rest 
van het spoor perfect uit te werken.  
De rare verschijning op het einde liet de hond wel even schrikken maar wanneer de neus werkte was alles 
ok. Binnen in 20 min.  
 
Tweede deelnemer :  
 
Eileen met een teef van 4 jaar, trage start maar efficiënt ondanks de wat mindere touwhandling van de 
handler, werkt zeer goed verder in haar eigen tempo en U leest nu wat ik ter plaatse heb opgeschreven. 
Z.G. eerste bocht, perfecte tweede bocht, derde bocht wat aarzelend maar zeer goed, zeer goed de brug 
over, en naar de runner toe, zeer goede identificatie. 
 
Derde deelnemer :  
 
Een jong team zeer gedreven maar met gebrek aan ervaring alhoewel zeer goede touwhandling van de 
handler.  Omdat het volgens mij hier ging om een aangenaam leerrijk evenement heb ik halfweg  
ingegrepen om de handler te wijzen op de signalen die haar hond haar gaf om samen een team te 
kunnen worden.  De handler leert heel vlug bij en werkt het tweede gedeelte zeer goed verder uit. 
Met wat begeleiding kan deze combinatie het volgens mij heel ver brengen. 
 
Vierde deelnemer :  
 
Marijke met haar teef, zeer goede start maar al na een honderdtal meter zag je dat deze teef heel veel 
last had van haar loopsheid en zich dus niet kon concentreren op het gevraagde werk.  Dat gaf een zeer 
verwarde indruk en voor de handler zeer moeilijk te lezen hond alhoewel dat ik denk als de hond het zo 
moeilijk heeft dat wat meer vrijheid ( geloof ) misschien iets extra's had kunnen geven.  
 
Vijfde deelnemer :  
 
Jan met zijn reu, een hond met een neus, dat is zeker maar jammer genoeg op die dag gericht naar      
de loopse teef die hij op de meet had waargenomen.   
 
 
Mijn eerste plaats heb ik gegeven aan team 2, ik heb lang getwijfeld gewoon omdat ik van het eerste team 
veruit het mooiste werk had gezien meer mijn redenering is als volgt als iemand verloren is wil ik ze zo 
snel mogelijk terug maar dan krijg je geen tweede kans. Dus ook al gaat het dan wat trager dit team was 
vinder zonder terugfluiten. 
 
Dank aan iedereen  en tot de volgende. 
Robert    


