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Zaterdag, 4 februari
De wekker loopt om 6.00 uur af. Rap aankleden en 
op weg naar Eindhoven Airport. We nemen redelijk 
wat speling qua tijd, want gisteren is er een flink pak 
sneeuw gevallen en natuurlijk, zoals gewoonlijk, ligt 
Nederland compleet plat en we willen uiteraard niet te 
laat komen. Het is berekoud en de wegen blijken ver-
raderlijk glad. Als Gijs (mijn reisgenoot) ook arriveert 
op de luchthaven hebben we nog even tijd voor een 
bak koffie. Daarna is het rap inchecken en door de 
douane. Het vliegtuig vertrekt, ondanks alle vertragin-
gen op andere luchthavens, lekker op tijd en om 13.00 
uur staan we op Sevilla Airport. Het temperatuurver-
schil is groot. We vertrokken met -20˚ en hier is het 
+10˚. We waaien uit ons broek, maar alles beter dan 
die kou in Nederland. Snel halen we onze huurauto op 
en vertrekken we richting Puerta Real. 
In Puerta Real is André Fusillier met onze honden. Gijs 

en ik hebben namelijk Nora en Guus al een paar we-
ken eerder naar Frankrijk gebracht, zodat ze vandaar 
uit konden vertrekken met de honden bus van André, 
richting Andalusië. André is een professionele Franse 
voorjager, die honden traint voor mensen zoals ons, 
die bijvoorbeeld niet zomaar even vier weken vrij kun-
nen nemen. Eenmaal in de ruime velden van Andalusië 
aangekomen, besefte ik me ineens weer, waar ik zo 
naar uitgekeken had. De weidsheid, de glooiingen 
en natuurlijk de rood poot patrijzen. Gewoon in één 
woord…….genieten. 
Nu alleen nog André vinden in die uitgestrekte 
velden, want we willen nu toch echt wel even onze 
honden zien!!

Zondag, 5 februari.
Na gisteren gastvrij te zijn ontvangen door André en 
Roland, bleek dat we niet op zoek hoefden naar een 

hotel en konden we gewoon bij hen verblijven. Hon-
denmensen onder elkaar hè……dat klikt gewoon. 
Na een kort ontbijtje (drup koffie en een toastje met 
zoute boter) vertrekken we naar de velden. De velden 
waar we vandaag naar toegaan liggen wat meer in 
de heuvels en hier en daar staat een verloren boom 
of struik. Onderweg komen we volop patrijzen tegen. 
Nee, geen geintje, niet zomaar hier en daar een patrijs, 
maar veel, zoals wij voorjagers graag zien. ’s Morgens 
worden eerst de jonge honden losgelaten en ook 
Guus komt aan de beurt. Uit het sms-contact van de 
afgelopen weken, hadden we van André al begrepen 
dat Guus flink aan het jagen was. Af en toe gewoon 
uit de klauwen (zoals wij dat dan noemen), maar 
volgens André: “Grand Quête”. Toen we hem terug 
sms-ten of hij hem inmiddels al weer terug aan de lijn 
had, kregen we de sms retour, dat Guus een nieuwe 
naam had gekregen: “Monstre”. Ach ja, Guus moest 
natuurlijk even achter die helling kijken of daar niet 
per ongeluk ook nog een patrijs zat. Je weet tenslotte 
maar nooit. ’s Middags is Nora van Gijs aan de beurt. 
Ze loopt op een groot vlak stuk en jaagt het slim af. Ze 
komt in de verwaaiing, laat los, komt opnieuw in de 
verwaaiing, maakt een korte aanval en staat. André 
is best ver weg en als hij halverwege bij haar is, gaan 
de patrijzen op. Er wordt een schot gelost en Nora is 
steady. Eenmaal aangekomen bij Nora, blijkt er nog 
een patrijs in de lijn van haar te springen en volgt er 
nog een schot. Prachtig om te zien. Daar doen we het 
tenslotte voor. Guus mag ’s middags ook nog even los 
en ik zie een hondje met een eigen wil. Hij is nog maar 
8 maanden, maar hij weet donders goed waar hij mee 
bezig is. Hij heeft hier in Andalusië de kans om lekker 
ruim te jagen en hij krijgt die kans ook van André. 
Het parcours is nog wat onregelmatig, maar zijn stijl 
is goed en hij heeft een mooie hoge kophouding. 
Geregeld stoot hij er met een mooie hoge kophouding  
patrijzen uit en als hij andere vogeltjes tegenkomt, 
toont hij geen interesse.  André is tevreden over Guus 
en ik……..ik loop te glimmen. 

Maandag, 6 februari.
Opnieuw een karig ontbijt. Maar ach, daar zijn we 
hier eigenlijk toch niet voor. De velden willen we in, 
honden willen we zien jagen en patrijzen willen we 

Hè, hè, eindelijk is het bijna zover. Vandaag 3 februari 2012, de laatste voorbereidingen 
getroffen en dan mag ik morgen eindelijk weer naar Andalusië. Voor de derde keer ga 
ik nu naar Andalusië om samen met onze hond Guus, te trainen voor het veldwerk. De 

eerste keer dat ik naar Andalusië ben geweest om met mijn honden te trainen, was in 2010. En 
dat smaakte duidelijk naar meer. Toch is het ieder jaar weer een heel gedoe om ons bedrijf 10 
dagen achter te laten. Samen met mijn vrouw heb ik een boomkwekerij en de afgelopen week 
hebben we redelijk wat tijd besteed aan het doornemen van de werkzaamheden. Doordat onze 
bedrijfsleider op het moment ziek is, komt heel het bedrijf op haar schouders te liggen. Conclu-
sie, ik heb de beste vrouw van de wereld!!

Gijs (van der Poel) en Nora (Elanora du Pied du Mont).

Theo
Getypte tekst

Theo
Getypte tekst
Overgenomen uit 'De Jachthond' editie 2012-2  |  www.dejachthond.nl

Theo
Getypte tekst

Theo
Getypte tekst

Theo
Getypte tekst

Theo
Getypte tekst



32 33

Andalusië 2012

Kortharen in Zuid-Spanje

zien. Eten doen we straks wel weer in Nederland. 
Onderweg naar de velden stoppen Gijs en ik, met 
het tellen van de patrijzen als we de 25 gepasseerd 
zijn. Zoveel zien we er het hele voorjaarsseizoen in 
Nederland nog niet eens. Eigenlijk zien we in Neder-
land helemaal geen rood poot patrijzen natuurlijk, 
daar moeten we het met grijze patrijzen doen. Maar 
ook die zien we helaas steeds minder. Inmiddels heeft 
André een selectie gemaakt van wanneer en waar 
welke hond gaat lopen. Sommige honden lopen solo 
en anderen lopen in koppel. In een map houdt hij 
alle vorderingen bij van de honden en je ziet hem 
nadenken over de selectie voor de komende middag. 
Doordat de velden erg uitgestrekt zijn en de honden 
flink veld nemen, worden de honden, voorjager en 
af en toe wij, vervoerd per quad. Lekker decadent, 
maar je moet al die stukken maar eens lopen. We 
hebben het eens uitgerekend en we komen op dik 15 
kilometer per dag. 
Ondertussen begint de temperatuur op te lopen naar 
18 graden en staat er een mooie westenwind. Ideaal 
hondenweer, wat resulteert in minimaal 5 koppels 
patrijs voor bijna iedere hond. Wat een patrijzen pa-

radijs is het hier zeg. De honden moeten er natuurlijk 
wel wat voor doen. Degene die niet voldoende veld 
neemt, komt niet bij patrijs en dat is dan toch echt zijn 
eigen schuld, want er zitten er genoeg. We genieten 
van mooi hondenwerk en zo’n mooie dag als vandaag 
is eigenlijk te snel voorbij. Gelukkig hebben we nog 
een paar dagen te gaan hier en kunnen we met een 
tevreden gevoel om 20.00 uur aan de “cerveza”. Al 
snel blijkt, dat André hier al jaren komt en de nodige 
vrienden heeft gemaakt. ’s Avonds komen er dan ook 
geregeld kennissen op bezoek, die gezellig aanschui-
ven. Uiteraard gaat de conversatie over Kortharen en 
veldwerk en het verbaast me, met wat voor gemak 4 
nationaliteiten een heel gesprek kunnen voeren over 
Kortharen, terwijl we elkaars taal eigenlijk niet eens 
goed beheersen. Waar passie niet voor kan zorgen…..

Dinsdag, 7 februari.
Deze morgen is de tarwe nog erg vochtig en de wind 
luw. Niet echt makkelijke omstandigheden, maar ook 
hier moeten de honden mee om leren gaan. De jonge 
honden mogen eerst weer los en boven verwachting 
vinden ze toch veel patrijs. Vooral voor de jonge 
honden is het belangrijk dat ze veel wild vinden. Gek 
moeten ze worden van al dat wild. Het voorstaan en 
het nette parcours komen in een later stadium aan 
bod. Nu is het vooral belangrijk dat ze veel wild in de 
neus krijgen. En reken maar, dat krijgen ze hier.
Al snel is de ochtend voorbij en is het tijd voor een 
korte lunch. Vol verwachting zitten we ook dit keer 
weer in een tapas-bar en proberen te raden wat er nu 
weer na de salade geserveerd gaat worden. En ja, voor 
je het dan weet zit je aan de stierenstaart met veel te 
lang gebakken friet. ’t Is even slikken, maar het blijkt 
goed te eten te zijn. 
Terug in de velden heeft André een opdracht voor ons. 
Hij heeft zelf 12 honden uit de bus geselecteerd en 
vraagt ons de honden te keuren. Gijs en ik zien het 
als een leuke uitdaging en zetten ons keurmeesters 
gezicht op. Onder de twaalf honden zitten een aantal 

Andre Fusillier in actie. De honden van André Fusillier.

“We zijn maar 
gestopt met tellen 
van de patrijzen”
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toppers, die van de week ook op de wedstrijden zullen 
worden uitgebracht. Gelukkig heeft Gijs een goed ge-
heugen, want vanavond na het eten verwacht André 
de uitslag van de 12 honden en ik ben inmiddels de 
nodige honden al door elkaar aan het halen.
Tegen het eind van de middag zijn al de honden aan 
de beurt geweest en begint het al licht te schemeren. 
Toch weet André nog niet van ophouden en wil hij 
nog twee honden laten lopen. Bij één hond moet er 
nog even steadyness geoefend worden en hij wil Guus 
vandaag graag nog een keer los.
Guus vertrekt als laatste hond vandaag en vol passie 
gaat hij van touw. Al snel drukt hij met hoge kophou-
ding het eerste koppel patrijzen eruit. Al door jagend 
duurt het niet lang voordat Guus ook het tweede kop-
pel laat springen. André fluit Guus in en het is genoeg 
voor vandaag. Het is inmiddels bijna donker en het is 
tijd voor de honden om te eten en te gaan slapen.
Ons wacht nog een eenvoudige maaltijd en natuurlijk 
ons verslag. Gijs brengt als volleerd keurmeester, 
het verslag. Natuurlijk is er af en toe discussie, maar 
uiteindelijk worden er handen geschud en kunnen we 
verder met eten. Morgenmiddag verhuizen we naar 
Osuna om daar naar de wedstrijden te gaan kijken 
en Gijs zal met Nora de nodige wedstrijden meedoen. 
Guus niet. Guus is nog maar 8 maanden en heeft nog 
veel te leren. 

Woensdag, 8 februari
Nadat vanmorgen alle jonge honden nog een loop 
gehad hebben, zijn we vertrokken richting Marchena. 
Hier verblijven we onze laatste dagen in Andalusië. 
We overnachten bij de gastvrije Brenda en Barry. Ook 
Appie en Petra verblijven daar, wat zorgt voor een 
gezellige sfeer. Het trainen zit er voor mij en Guus op, 
maar voor Gijs en Nora staan er een paar wedstrijden 
op de agenda. Het gaan dus spannende dagen wor-
den voor die twee en om ze goed uitgerust morgen 
aan de eerste wedstrijd te laten beginnen, stoppen we 
Gijs vroeg onder de wol.

Donderdag, 9 februari
Tijdens een heerlijk ontbijt (eindelijk), worden de wed-
strijd velden rond Osuna besproken. Die blijken toch 
wel anders te zijn, dan de velden waar wij getraind 
hebben. De tarwe is een stuk lager en de patrijzen 
zitten hier niet midden in het veld, maar net als in 
Nederland aan de randen. Dat wordt dus even weer 
wennen voor Gijs en Nora.
Gedurende de “Semanas de Andalucía 2012” wordt 
er iedere dag verzameld in hotel Villa Ducal. Het 
keurmeester corps is internationaal en ook Nederland 
is vertegenwoordigd met 4 keurmeesters. Er zijn drie 
dagen wedstrijd georganiseerd door de Spaanse 
Korthaar Club, één dag is de Copa de España en 
daarna volgen nog drie dagen georganiseerd door de 
Spaanse Breton Club. Een waar veldwerk spektakel 
dus. Doordat het nog vrij fris is, wordt er tot 11.30 uur 
gewacht om naar de velden te vertrekken. 
Gijs zit in een groep met één Belg en de rest Franse 
profs. We zien honden aanbod komen, waar Nora echt 
niet van hoeft te verliezen. Gelukkig is Gijs met Nora 
pas later op de middag aan de beurt. De tempera-
tuur is al een stuk hoger en de patrijzen schuiven 
langzaam de tarwe in. Eindelijk is Gijs aan de beurt 
en Nora wordt geslipt. Al snel krijgt ze verwaaiing en 
komt ze tot staan. Gijs er rap naartoe, maar het punt 
wordt niet helemaal netjes afgewerkt. Toch mogen ze 
doorlopen en na een paar mooie slagen komt Nora 
opnieuw tot een arrêt. Dit keer kan Gijs wel helemaal 
bij Nora komen en na een kort coulé komt er opnieuw 
een koppel patrijzen. Het schot valt en een goed punt 
is gemaakt. Na tien minuten vindt de keurmeester het 
genoeg en toetert af. De eerste kwalificatie is in “the 

pocket”.  Op veel internationale wedstrijden wordt 
de uitslag vaak in het veld al door de keurmeester 
gegeven. Dus al snel krijgt Gijs te horen dat Nora 
een 1e Uitmuntend heeft behaald en dat er voor een 
Griffon nog 2e Zeer Goed is weggelegd. De rest van de 
groep heeft vandaag gewoon pech gehad. 
Doordat er meerdere groepen vanmorgen vertrokken 
zijn richting alle velden, wordt er na de wedstrijd weer 
verzameld in Villa Ducal. Daar worden alle uitslagen 
verzameld en bepaald of er nog een barrage komt. Al 
snel horen we dat er 4 honden met een CAC zijn, dus 
het wordt inderdaad een barrage. Op een gegeven 
moment wordt er door de secretaris van de club 
getoeterd en volgt er een korte kreet:  “Uno barrage.” 
Een complete volksverhuizing van hondenauto’s 
vertrekt naar het barrage veld, waar twee Bretons en 
twee Kortharen om het CACIT gaan strijden. Helaas 
leggen de Kortharen het af tegen een Breton. Dagwin-
naar: Cyclon de l’Ardour.

Vrijdag, 10 februari
Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Dat is het mooie 
van dit spelletje. Natuurlijk is er altijd een winnaar en 
wil iedereen die winnende hond hebben. Maar het 
mooie van dit spelletje is, dat je hond individueel ook 
gewoon een kwalificatie kan halen. En al ben je dan 
misschien de winnaar van de dag niet, genieten van je 
hond kun je altijd.
Vandaag zitten we in de groep met Laurent Veyssière. 
Hij is ook een professionele Franse voorjager en heeft 
in het verleden de reu voorgejaagd, die wij gebruikt 
hebben in onze foklijn. Het is dan ook leuk om de hele 
dag met hem op te trekken en te kletsen over onze 
lijnen. Hij vindt het jammer dat ik Isa niet bij me heb 
en in de wedstrijden zit, maar begrijpt waarom ik haar 
thuis gelaten heb. We willen graag met Isa een nestje 
en hebben haar dit voorjaar dan ook niet ingeschreven 
voor de wedstrijden. 
Onze keurmeester is een dame uit Brazilië, genaamd 
Brigitte. Zij is een krasse dame met de respectabele 

Vervoer per quad. Eric en Guus.

“Gek moeten 
de honden worden 

van al dat wild”
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leeftijd van 73 jaar, maar met scherpe ogen. Gijs is 
ongeveer als vijfde aan de beurt en doordat het al een 
tijd lekker droog is in Andalusië, kunnen we met de 
auto’s ver volgen, het veld in. Gijs en Nora krijgen een 
“giga” blok tarwe aangeboden, waar we in Nederland 
een complete jeugdwedstrijd op zouden kunnen 
houden. 
Nadat Nora geslipt is, opent ze mooi ruim op de wind. 
Ze gaat ruim, heel ruim…… Op rechts komt ze in de 
verwaaiing en ze komt op 150 meter afstand na een 
lichte twijfel, toch tot staan. Gijs moet een flink stuk 
lopen en het blijkt voor de jonge Nora toch net te 
lang te duren, voordat haar baasje bij haar is springen 
de patrijzen. Doordat Nora al in de eerste minuut de 
verwaaiing oppikte, mag ze doorgaan met haar beurt. 
Haar loop wordt steeds mooier, maar ze komt niet 
meer onder de patrijzen. Ook de keurmeester vindt 
het jammer, maar geen patrijs, is geen kwalificatie. 
Jammer!!
Ook vandaag wordt er weer verzameld in Villa Ducal 
om te wachten op de uitslag en de eventuele barrage. 
Na weer lang wachten komt de secretaris van de club 
weer met zijn toeter en roept , “Uno barrage”.  Alles 
en iedereen weer naar het veld toe. Het CACIT is 
vandaag voor Pradellinensis Brigitte dit Ecija, één van 
de honden voorgejaagd door André.

Zaterdag, 11 februari
Het is koud vandaag. Er staat een harde koude wind 
die vanuit het noorden over de vlaktes van Andalusië 
waait. Het is zeer moeilijk voor de honden en er ko-
men maar weinig honden bij patrijs. Toch ook vandaag 
weer een barrage en opnieuw gaat het CACIT naar 
Pradellinensis Brigitte dit Ecija.

Zondag, 12 februari
Een rustdag voor Gijs en Nora vandaag. Vandaag is 
de “Copa de España”. In deze wedstrijd wordt alleen 
koppel gelopen. Dat wil zeggen, dat er twee honden 
tegelijk in het veld lopen en zodra er één hond tot 
staan komt, is het de bedoeling dat de tweede hond 
erbij  gaat staan (patroneren). Beide honden en 
voorjagers, moeten elkaar respecteren in het veld, 
maar helemaal tijdens het maken van het punt. Als de 

ene hond voorstaat, mag de andere hem niet voorbij 
gaan. Nora is daar nog niet klaar voor en we genieten 
gewoon van een heerlijke dag hondenwerk. Het geeft 
ons ook de kans om weer eens een dag met André op 
stap te gaan, want hij heeft een aantal honden, die 
daar al wel voor getraind zijn. 
Vandaag is het opnieuw een stuk kouder dan de rest 
van de tijd en er staat weer een harde noorden wind. 
Het valt dus niet mee voor de honden. 
André loopt met Ecjija (Duitse Staande Korthaar) 
tegen een Spaanse Breton als één van de laatste 
koppels. De twee honden zijn niet echt aan elkaar 
gewaagd. De Breton slaat hele stukken over en 
neemt ook veel stukken mee, waar de Korthaar al 
geweest is. Toch komt op een gegeven moment de 
Breton op links tot staan. De voorjager komt erbij, 
waarna de Korthaar van André ook tot staan komt. 
De Spanjaard wijst naar de patrijzen die aan het 
lopen zijn, onder de neus van de Breton uit, maar de 
Breton wil niet couleren. De Spanjaard probeert de 
patrijzen met handgebaren te laten opvliegen, maar 
als dat ook niet lukt, lijnt hij de hond maar aan. De 
hond van André blijft gewoon staan en André zet 
Ecija wel aan tot couleren. Samen laten ze de koppel 
patrijzen springen en er valt een schot. Ecija is steady 
en wordt door André aangelijnd. 
Opeens ontstaat er een toneelstuk in het veld en met 
een overvloed aan gebaren en Spaanse kreten tussen 
de Spaanse voorjager en de keurmeesters, wordt er 
na 10 minuten besloten, om de honden nogmaals 
op een ander stuk los te laten. Daar aangekomen 
ontstaat er weer een Spaans relletje en trekt André 
aan het kortste eind. De Spanjaard claimt het 
Korthaar punt en er gaat geen hond meer los. Vraag 
me niet wat er allemaal gezegd is, maar ergens riekt 
dit naar.... Neemt niet weg dat er vandaag toch 
ook weer een barrage schijnt te komen en tot onze 
verbazing staat de Spanjaard met zijn 9 jarige Breton 
erin. Onder toeziend oog van het toegestroomde 
publiek wordt de barrage gewonnen door de oude 
Breton, die ver overklast werd door een Belgische 
Breton. Maar ach, het heet niet voor niets “Copa de 
España”, zullen we maar denken. Anders hadden ze 
het wel de “Copa de Belgia of Francia” genoemd. 

Maandag, 13 februari
Onze laatste dag in Andalusië. Morgen vertrekken we 
al weer naar huis en het is de laatste wedstrijd dag 
van Gijs en Nora. De wedstrijd week begon zo goed 
met meteen een 1e Uitmuntend. Hopelijk kunnen we 
de week ook mooi afsluiten. Maar helaas werkt het 
weer niet echt mee en is het vandaag weer berekoud 
met veel wind. Gijs mag als eerste beginnen en met 
deze omstandigheden is dat niet echt gunstig. Nora 
krijgt een mooi stuk aangeboden, maar ze komt niet 
verder dan tot twee lege arrêts. Ze loopt haar beurt 
netjes uit, maar ze heeft geen patrijzen kunnen vinden. 
De kwaliteit van de honden in de groep is vandaag 
hoog en de ene loopt nog breder dan de andere. Als ik 
heel eerlijk ben begint het eerder op een Britse wed-
strijd te lijken dan op een Continentale. In Nederland 
zouden we hier niet eens de velden voor hebben. 
Gijs gaat naar huis met 1 kwalificatie. André daar-
entegen met een paar kale U’s, 2x het CACIT en 1x 
het RCACIT. Complimenten!! Maar ook voor André 
zit Andalusië er bijna op. Morgen vertrekken wij, en 
donderdag vertrekt André richting Frankrijk met al de 
honden, zodat hij zondag de bus weer kan volladen 
richting Kroatië, want daar is de WK Korthaar. Hij is 
met twee honden geselecteerd voor Frankrijk, dus 
we wensen hem uiteraard veel succes.  Guus gaan 
we vrijdag ophalen in Frankrijk bij André, Nora mag 
nog een maandje blijven. Zij zal nog verder getraind 
worden en uitgebracht worden op enkele wedstrijden 
in Frankrijk. Het waren opnieuw leerzame dagen in 
Andalusië en het was mooi om te zien hoe passievol 
een professionele voorjager omgaat met zijn honden. 

Eric Mulders

Mobiele cuisine-canine met 
André Fusillier als kok.
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