Verslag jonge honden dag 1 november 2014 te Exel
Op een zomerse 1e november toog ik met Nora van ’t Exelseveld terug naar
de prachtige locatie van de familie Klokman voor de jonge hondendag. Daar
aangekomen was het al een drukte van belang, erg leuk om zoveel Grote
Munsterlanders bij elkaar, en de broertjes en zusjes van Nora te zien.
‘s Morgens begonnen we met de aanlegproef. De jacht en het daarbij
behorende hondenwerk heb ik wel wat meegekregen aangezien mijn vader
jaagt, maar zelf heb ik er weinig ervaring mee. Ik was daarom toch een
tikkeltje nerveus, niet wetende wat er deze dag van mij verwacht werd.
Gelukkig ging het allemaal vanzelf, de keurmeesters en helpers legden alles
goed uit. Voor onze eerste proef gingen we het bos in, waar een situatie
was nagebootst waarbij een aangeschoten eend het bos in was gelopen, en
verderop was een konijn onder de struiken verstopt. Nora heeft vaker een
eendensleep uitgelopen, en kende ook het konijn al een beetje van de jonge
honden cursus. Dit zou dus vast goed komen, en inderdaad; vlot leidde ze
ons eerst naar de eend en wees ons daarna het konijn. Met goede eerste
punten op zak kwamen we het bos weer uit.
De 2e proef, het zweetspoor, vond plaats in een ander bos, waar een spoor
van bloeddruppels leidde naar een reeënvel. Zowel voor Nora als voor mij
was dit compleet nieuw, maar dat bracht haar niet van de wijs; behoedzaam
liep ze het spoor af en leidde ons naar het vel.
De laatste proef was op een akker, waar 2 kooitjes met levende kwartels en
een fazant waren neergezet, aan het eind van de akker lag een dode eend.
Ik moest Nora los laten, en dan zien wat ze zou doen. De bedoeling was
dacht ik dat ze ons eerst de levende vogels zou wijzen, daarna pas de eend.
Nora kreeg blijkbaar geen lucht uit de kooitjes in de neus; die rende ze vol
gas voorbij, de wijde wereld tegemoet. Ik dacht nog, waar gaat ze nu
helemaal heen? Maar toen kwam ze terug… met de eend! Daarna alsnog
naar de kooitjes, maar voor mij voelde de proef al als geslaagd na Nora’s
apport.
’s Middags was de nestkeuring, waarna de dag werd afgesloten met de
uitslag van de aanlegproef. Ze begonnen onderaan, en als allerlaatste werd
Nora’s naam genoemd, ze had gewonnen! Dat ze een goede neus heeft wist
ik, maar dit had ik niet verwacht! Totaal verbouwereerd nam ik haar prijs in
ontvangst waarna ik apetrots terug keerde naar huis.
Ik heb genoten en wil de organisatie en overige betrokkenen hartelijk
bedanken voor deze leuke, gezellige en leerzame dag. Nu op naar de
jachttraining in het voorjaar!
Marjolein Diekhuis en Nora van ‘t Exelseveld

