
 
 
 
VERSLAG SINT-HUBERTUSTRIAlS 30/31-03-2019 TE HERSELT.   
 

Graag wil ik de club bedanken met name Krist'l Bal voor de uitnodiging om te jureren. 
Ook iedereen bedankt die heeft meegeholpen om er mooie dagen van te maken, en dan zeker met 2 
assistenten, Marijke voor junior, Joop voor senior. 
 
Jammer genoeg moest Jan op de beide dagen afzeggen wegens ziekte wat het aantal honden beperkte.  
 
 
Zaterdag 30-03-2019 JUNIOR  
 

 
Nick Sutcliffe met Sanft Jade  
 
Wij zagen duidelijk een hond en handler die absoluut niet gewoon zijn aan de lijn te werken.  
Wij hadden een eerder langzame start maar eens gesetteld nam de hond de eerste hoek zeer 
goed ondanks de aanwezige wandelaars.  
Tweede afslag werd niet begrepen door de handler wanneer de hond deze aanduidde, ging even 
rechtuit maar kwam zelf terug.   
Zo hadden wij nog enkele probleempjes zoals ik bij voorbaat al zei te wijten aan het feit dat de 
hond en handler in de UK vrij kunnen werken.  
Naar het einde toe werd een korte U afgesneden en kwamen ze binnen in 1,05 uur met een nogal  
povere identificatie.  
De certificate of merit die ze gekregen hebben is voornamelijk te danken aan de hond.  
 
 
 
 
Zondag 31-03-2019 SENIOR 

 
 
 Spoor 1 : Nick Sutcliffe met Sanft Dawn  
 
De handler had duidelijk al wat opgestoken van zijn junior spoor wat het handlen met zijn touw betreft. 
Een wat trage moeilijke start maar de hond duidt duidelijk zijn eerste hoek aan.  Ondanks wandelaar met 
hond werken ze zeer goed verder.  Het eerste stuk van de lijn loopt over licht heuvelend gebied met een 
groot aantal kruisende wegen, druk bewandeld en bereden met paarden.  Komen dan aan bij een stijle 
heuvel die de hond rechts rondgaat ipv. links zodoende dat wanneer hij, bij de vijver terug op het spoor 
komt even de hiellijn neemt maar dit zeer vlug beseft, omdraait en richting de brug goed verder werkt.  
Daar gaan ze even twijfelen of de hindernis al zwemmend nemen of de brug. 
Als het water dieper wordt keren we toch maar terug en nemen de brug richting de schapenwei.  
Daar wordt zeer goed rondgewerkt in een aannemelijk tempo.  Zo gaat het goed verder tot bij  het 
volgende kruispunt waar de hond duidelijk naar rechts wil, en het toch 70/80 m in beslag neemt alvorens 
te beseffen dat daar geen spoor meer was.  Komen zelf terug en pikken de lijn opnieuw goed op.  Wij 
komen dan op het enige grote open stuk met wel wat wind en de hond neemt een parallelweg 25 m van 
het originele spoor. Vermits deze twee paden verder gewoon samenkwamen   
hadden ze het spoor opnieuw te pakken.  Na nog wat twijfel bij de laatste linkse hoek omdat ik  
hem in een bepaald pad niet kon laten ingaan om spoor twee niet te beschadigen.  
Zo kwamen we op het einde met een vrij goede identificatie net nadat het touw was komen vast te zitten.   
 
Spoor 2 : Krist'l Bal met Sanft Chimer  
 
Zeer goede start met een pak meer snelheid dan dat wij op de vorige sporen hadden gezien.  



Werkte de eerste 500 m correct uit en nam dan jammer genoeg een verkeerde rechtse afslag 
wij hebben daar moeten terugfluiten.  Wij gingen daarna zeer goed verder met soms iets te verre castings 
maar correct.  Op driekwart van het spoor zaten we op een paralellweg ongeveer 30 m 
van het spoor af en de hond nam daar de beslissing links te gaan ipv. rechts om opnieuw op het spoor te 
komen, ook daar hebben wij moeten terugfluiten.  
Wij hebben het team daar op het spoor gezet, en vandaar liep het zeer goed tot het einde met een zeer 
goede identificatie.  
 
Resultaat : Spoor 1 kon ik met plezier de 1ste plaats toekennen. 
                 Spoor 2 identificatieprijs , beste team en COM. 
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