
Veldwerk najaar 2012 met Guus. 
 
Dit najaar is Guus voor het eerst uitgekomen op de veldwedstrijden. We merken dat een reu toch 
langer tijd nodig heeft om te groeien en die tijd hebben we hem graag gegeven. Hij is inmiddels 17 
maanden als hij voor het eerst los gaat in de wedstrijden. 
 
 
Tholen, 10 oktober 2012. 
 
Het is de tweede wedstrijd voor Guus. In zijn eerste wedstrijd heeft hij net als vele andere honden 
geen wild in zijn veld gehad. Het valt niet mee voor de jonge honden dit najaar, het wild is schaars.  
Vandaag krijgt hij een mooi perceel aangeboden met broccoli. Dat heeft hij nog nooit van dichtbij 
gezien (buiten dan de broccoli in de koelkast), maar het schijnt hem niet te deren. Het zijn moeilijke 
omstandigheden. Het is warm en nagenoeg windstil. Toch neemt hij zijn veld ruim en na een minuut 
of acht komt hij in de verwaaiing. Je ziet hem spelen met het kleine beetje wind dat er is onder aan 
de dijk, en uiteindelijk tot een arrêt komen.  Guus komt tot staan aan de rand van het perceel en de 
fazant gaat op de wieken. De loop wordt door de keurmeester af getoeterd en Eric krijgt de 
mededeling dat de keurmeester genoeg gezien heeft voor vandaag.  
Het resultaat: 2e Zeer Goed. 
 
 
Roswinkel, 15 oktober 2012. 
 
Opnieuw een veldwedstrijd voor Guus, maar dan 
in het hoge noorden. Het is de laatste wedstrijd 
van het seizoen en we willen het graag mooi 
afsluiten. Helaas hebben wij als baasjes daar 
weinig over te zeggen en moet Guus het voor het 
grootste gedeelte toch zelf doen.  
In het eerste veld (aardappels) treft Guus geen 
wild. Hij weet ook niet goed hoe hij met dit 
kleine stukje veld om moet gaan en komt niet 
goed op gang. Doordat het een klein stukje was, 
mag Guus zijn beurt uitlopen in een groot 
bietenblok. Na een paar flinke slagen komt hij 
onverwachts ineens tot staan. Geen fototoestel bij de hand natuurlijk (oen!!). Het gebeurde vlak voor 
m’n neus. De fazant gaat op, Guus is redelijk steady en het punt is gemaakt. Chapeau Guus, je 
tweede kwalificatie is binnen!! 
Aan het eind van de dag ontvangt Guus de kwalificatie: 3e Zeer Goed. 
 
 
 
Roswinkel, 22 oktober 2012; Jachtdag jonge honden NVDSK. 
 
Speciaal is er vandaag door de vereniging een jachtdag georganiseerd voor jonge kortharen met 
geschoten wild. Ook wij hebben de uitnodiging mogen ontvangen om met Guus mee te doen.  
Al om half vijf gaat de wekker, want het is toch wel weer meer als drie uur rijden richting het 
noorden. Onderweg is het erg mistig, maar naarmate we het hoge noorden bereiken en de zon door 
begint te komen, krijgen we toch wel het gevoel dat het een mooie dag zal worden. Er zijn 6 
kortharen aanwezig en rond een uur of half tien vertrekken we naar de velden. Helaas wil het wild 
niet mee werken en is er tot aan de lunch nog geen veertje gevonden door de honden. Helaas……. 

 



Na een heerlijke lunch vertrekken we vol goede moed toch weer richting de velden. Kento v.d. 
Slotbosse-Heide weet uiteindelijk een fazant goed vast te zetten, maar als de fazant op gaat, vliegt de 
slimmerik buiten het bereik van de jagers. 
Guus vindt van alles in het veld. Had hij in zijn eerste beurt een haas (was trouwens  een héééél mooi 
punt), vond hij in zijn tweede beurt een watersnip en uiteindelijk in zijn derde beurt twee reeën. 
Helaas de beloofde fazant of patrijs waren op vakantie. Pech Guus!! 

 
Het was een kort najaar, met maar weinig wedstrijden. We hadden het idee dat Guus nog niet klaar 
was voor de wedstrijden en hebben dus niet overdreven ingeschreven. Achteraf hadden we dat 
misschien wel moeten doen en wat meer vertrouwen in hem moeten hebben, maar gedurende het 
najaars seizoen zagen we hem groeien.  Ach joh, hij is nog zo jong. Volgend voorjaar gaan we gewoon 
weer verder. 
De eerste twee kwalificaties zijn in ieder geval binnen!! 
 

  

 


