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1ste Aanlegproeven N.G.M.V. op 26 maart 1983 te Hulten: 
 
Op 26 maart, een fijne frisse zaterdag, was voor de leden de eerste aanlegproef georganiseerd. De 
opkomst was overweldigend: 24 deelnemers met gelukkig ook veel jonge honden, voor wie de proef 
eigenlijk bedoeld was. Maar deze 1e keer mochten oudere honden ook meedoen, hoewel bij deze de 
kans al groot is dat door gewenning (invloed baas, omgeving) of training hun natuurlijke aanleg niet 
goed tevoorschijn komt. De zwager van Jan Neggers (dhr. K. Verdaasdonk) had z'n jachtveld ter 
beschikking gesteld, waarvoor we hem wel mogen bedanken, want anders zou dit soort werk 
helemaal niet mogelijk zijn geweest. 
 
Het waren allemaal kleine proefjes, die in hoofdzaak tot doel hadden de neus of interesse voor wild, 
het zoekpatroon, het voorstaan (tonen of aanwijzen van levend wild in dekking) en de 
schotgevoeligheid te testen. De wil om door te zetten, de passie, bijvoorbeeld op een hazenspoor, kon 
niet getest worden, dan moet je de beschikking hebben over een heel groot jachtveld zonder 
verkeerswegen in de buurt, dat is in ons geasfalteerde land vrijwel ondenkbaar. Dat houdt ook in dat 
je de proeven wel kunstmatig moet opzetten, voor alle honden een onderdeel telkens op hetzelfde 
terrein. Het aantal onderdelen maakte dat de honden ruim de kans kregen om hun interesse te tonen. 
 
Met dood wild werd twee keer het zoekpatroon getest, de eerste keer met een konijn, de tweede keer 
met een eend. Op 30m onder de wind moest de hond gaan zoeken, liefst is slagen (zigzaggend) 
tegen de wind in tot de hond het wild rook, er op af ging en eventueel oppakte. 
Een leuke proef was met een levende fazant, die verstopt was onder wat gras. De hond moest weer 
onder de wind worden ingezet, zoeken tot hij de fazant in de neus kreeg en voorstaan, dan nog wat 
aantrekken (doorlopen) op aanwijzing van de baas en weer voorstaan. Meestal mislukte dat en gingen 
de honden nieuwsgierig snuffelen aan de fazant of trokken hem zelfs met hok en al uit de kuil. De 
fazant was er gelukkig gezond bij gebleven en vloog na afloop monter weg. 
Bij deze onderdelen werd misschien teveel met de lange lijn gewerkt, dat stoorde de honden vaak 
meer, door fouten van de baas, dan dat dit hielp en was eigenlijk alleen bedoeld voor honden die 
helemaal niet onder appél stonden. 
 
Bij een ander onderdeel was een zweetspoor getrokken met runderen bloed, de aanzet was bij een 
paal en van daar zo’n 70m langs het weiland. Dat vonden de meeste honden wel interessant, jammer 
genoeg lag er niets aan het eind. De bedoeling was om te zien of de honden het bloedspoor rustig 
volgden 
Op een ander deel van het terrein was een sleepspoor met een eend getrokken. Er stond een flinke 
dwarswind zodat het werk ten aanzien van spoor en verwaaiing goed beoordeeld kon worden. Aan het 
eind kon de hond de eend vinden en eventueel naar de baas brengen. Op dat terreingedeelte werd 
ook op eventuele schotschuwheid getest. Je moest de hond rustig voor je uit laten lopen en als de 
hond er niet op verdacht was werd op zo’n 20m afstand een schot gelost. Gelukkig was geen enkele 
hond schotschuw.  
 
Voor veel deelnemers was dit een eerste kennismaking met jachthondenwerk. Na deze ervaring kan 
iedereen het gedrag van z'n hond buiten wel wat beter begrijpen en beoordelen. Sommige proefjes 
kunnen ook makkelijk zelf nog eens geprobeerd worden. 
Wellicht was deze dag aanzet om wat met de hond te gaan doen, want 't is toch sneu om een 
jachthond te laten verkommeren in een of ander park waar hij alleen stokken mag ophalen en de 
plasjes van soortgenoten kan besnuffelen. Ik hoorde nog al eens zeggen dat de hond éérst maar eens 
elementaire gehoorzaamheid moest leren en dat dán weleens gedacht zou worden aan een 
jachthondencursus. Maar dan moet men wel bedenken dat bij een jachthondencursus voor beginners 
ongeveer de helft van de tijd besteed wordt aan los en aangelijnd volgen, wegsturen en komen, plaats 
houden met de baas uit zicht en dit een aanzienlijk efficiëntere manier is om een hond appél bij te 
brengen dan gebruikelijk bij een gehoorzaamheidscursus van een kynologen vereniging, waar men 
meent dit niveau pas te kunnen nastreven met drie cursussen, ofwel minimaal 1½ jaar. Leest U 
anders nog maar eens in ons voorjaarsnummer '83, waar de eisen voor het KNJV C-diploma, waaraan 
elke hond na een jachthondencursus kan voldoen, door Jan Neggers zo fijn uit de doeken wordt 
gedaan.  



Tot slot moeten we zeker de keurmeesters en het geweer bedanken, die veel tijd voor de proef 
uittrokken, en mogen we hopen dat in de toekomst een dergelijke proef nog eens georganiseerd kan 
worden. 
 
Joyce Wevers (voorzitter ngmv 1987-1988). 
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Naam van de hond, eigenaar en behaalde kwalificatie. 
 
Jasmijn v. Diepenbosch, J. Wevers 1ZG;  
Pascha v.d. Eendenput, H. op de Weegh ZG;  
Pallas v.’t. Munsterbos, W. Gruijters ZG;  
Groll v.’t. Munsterbos, E Goossens ZG;  
Jasper v.’t. Munsterbos, F. Verheijen ZG; 
Lady v. Diepenbosch, G. Dupont ZG;  
Ondra v. Hochholz, J. Hesen ZG; 
Thialda v.’t. Koningsbosch, P. Laurijsen ZG;  
Citta, G. Izaks ZG;  
Pino v.’t. Munsterbos, C. Lageman ZG;  
Jordana v.’t. Munsterbos, G. v. Straaten ZG;  
Gaiko v.d. Abeelzoom, M. Vermeer ZG;  
Eleonora v.’t. Munsterbos, A. Schuitema ZG;  
Astan, C. Elbersen ZG;  
Zebb v.’t. Munsterbos, J. v.d. Berg ZG;  
Cei-Benno v.d. Heygrave, B. v.d. Broek ZG;  
Mykos v.’t. Munsterbos, W. Gruijters ZG;  
Casper v.’t. Koningsbosch, M. Reivers ZG; 
Cilla v.d. Heygrave, S. Schmitz ZG;  
Bas, G. Boersma ZG; 
Astra, H. Abelskamp 1G;  
Black v.’t. Munsterbos, J. v.d. Berg G;  
Sasja v.’t. Munsterbos, C. Lageman G.  
 
 

 
Jasper van het Munsterbos 


