
Najaarsaanlegproef NVDSK 2012 met Guus. 
 
Kijk, daar ga je dan weer. Zaterdagochtend half zes je bed uit, om, om half zeven in de auto te zitten. 
Op weg naar Lochem. Eigen schuld hoor ik naast me, we hadden nog heerlijk in bed kunnen liggen, 
maar ik heb met m’n grote mond mezelf met Guus aangemeld voor de najaarsaanlegproef van de 
NVDSK. Ai, ai, ai, besef ik me nu. Waar ben ik aan begonnen. Maar het mag duidelijk zijn, Eric heeft 
de auto gestart en de eindbestemming is Lochem en voor mij is er duidelijk geen weg meer terug. 
 
Maar om bij het begin te beginnen (zo’n twee en halve week geleden).  
Via de commissie aanlegproef van de vereniging kreeg ik te horen dat er nog niet veel aanmeldingen 
waren en de vraag of ik met Guus misschien mee wilde doen.  
Zoals jullie inmiddels allemaal wel weten, is dat we sinds vorig jaar Guus aan onze roedel hebben 
toegevoegd. Guus is onze “fransoos”, die samen met Eric in het veldwerk zit. Tuurlijk heeft hij naast 
de veldwerktraining ook de basis appèl onderdelen moeten leren, maar echt druk heeft er op dit 
meneertje nog nooit gelegen. Apporteren en waterwerk was tot nu toe, altijd nog een spelletje en 
soms kwam het apport wel binnen en soms niet. Jammer dan toch? Of niet…………. 
Nou, dus niet!! 
 
De najaarsaanlegproef bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het onderdeel voor het schot en het 
onderdeel na het schot. Bij het onderdeel voor het schot is het de bedoeling, dat de hond, op de 
wind, met een hoge kophouding de fazant vind en voorstaat. Om alle honden een eerlijke kans te 
geven, wordt er met gekooide fazanten gewerkt. Helaas geven deze fazanten een andere geur af, 
dan de wilde en valt het vaak voor getrainde veldwerkhonden dat niet mee en vinden ze de gekooide 
fazant niet interessant en laten hem links liggen en zoeken gewoon verder, naar die echte “wilde” 
fazant. 
Daarnaast als tweede onderdeel, moet er ook een apport uit het water en één uit de dichte dekking 
worden gehaald.  

 
En ja, dan stuiten we dus op een klein probleempje. Guus 
apporteert van nature makkelijk, maar niet altijd op 
commando. En dat is toch eigenlijk wel de bedoeling deze 
dag, dus dat werd trainen. 
Samen met Eric en René stellen we een strak 
trainingsschema op en gaan we ervoor. 
 
Als eerste ben ik begonnen met terug te gaan naar de basis 
van het apport; los/vast met een apporteerblok. Toen dat er 
eenmaal inzat, ben ik naar het rapen van het blok gegaan. 
En daarna de overgang naar de eend. 
Toen dat er na een week (nog anderhalve week te gaan), 

het eerste verloren apport. Wat een opluchting zeg, als een speer gevonden, direct geraapt en als 
een speer weer terug naar mij. Mooi rap apport en zeer netjes afgegeven. Gelukkig is Guus erg zacht 
in de bek en hoef ik daar niet aan te werken. 
 
En ja, dan moet je een korthaar nog leren zwemmen hè. Ons motto was…..eerst over en dan pas uit 
diep water. Hoeveel keer we hem wel niet overgetrokken hebben aan een touw is niet meer te 
tellen. Op één of andere manier vindt hij het water geweldig, maar wil hij wel graag de bodem 
kunnen voelen aan zijn voetjes. Als laatste redmiddel heb ik op een gegeven moment maar een 
waadpak aangetrokken en ben met hem een aantal keren de beek in geweest. Ik kon daar wel staan 
hadden ze gezegd, is echt niet zo diep hoor……….toe maar!! 
Nou, jullie raden het al….. gelukkig zijn er geen foto’s van, maar dat het koud was, hoef ik jullie niet 
uit te leggen denk ik. 

 



Helaas hielp dat ook niet helemaal afdoende en begon zaterdag 10 november wel steeds dichterbij te 
komen. 
 
Opnieuw werd het trainginsschema aangescherpt en besluit ik 
vanaf woensdag iedere dag gewapend met een zakje met 
Gelderse worst, naar het water te gaan. Eindelijk gaat hij 
donderdag na er eerst een keer door Eric aan kop en kont 
ingegooid te zijn, uit zichzelf te water in diep water, zonder 
pootjes aan de grond, de eend halen. Als beloning stop ik hem 
vol met worst en laat het wat het is voor die dag. 
 
Vrijdag, één dag voor de aanlegproef. 
Ik besluit dat het vandaag alles of niets gaat worden. Om 9.00 
uur sta ik voor de eerste sessie al bij het water. Vol goede 
moed (na gisteren natuurlijk), gooi ik de eend in het water en zet Guus in. Hij kijkt me aan en tikt nog 
net niet met z’n voorpoot tegen zijn voorhoofd. “Ben de Gij gek ofzo”, zie je hem denken. “Weet je 
wel hoe koud dat, dat water is”. “Ga lekker zellufffff”. Nou mooi niet Guzemans, Gekke Gerrit is baas, 
dus aan kop en kont erin!! Direct!!. Da’s toch mooi effe schrikken dacht Guus, toen hij er door mij 
persoonlijk in gemikt werd. En ach ja, als je er dan toch al in ligt en die eend ziet drijven, dan neem je 
die toch maar even mee. Is het baasje ook weer blij, zal hij gedacht hebben. Toch een beetje trots dat 
hij in ieder geval de eend binnen bracht, krijgt hij een worstje.  
Neemt niet weg, dat ik graag zie dat hij zelf gaat en zet hem nogmaals in. Tot mijn verbazing gaat hij 
deze keer in één streep te water, haalt de eend en komt hem netjes brengen. Van verbazing heb ik 
niet eens het zakje met worstjes paraat en duikt Guus zelf wel het zakje op uit m’n zak. Ach ja, hij 
heeft het verdiend en krijgt de volle inhoud. We gaan naar huis. 
 
Om twaalf uur is de tweede sessie van vandaag. Samen met René doen we eerst twee keer een 
verloren apport en daarna rij ik samen met René naar een put in de buurt, waar het niet mogelijk is 
voor Guus om erin te lopen. Het water is direct diep en hij moet gelijk zwemmen. Ook hier heeft hij 
bij de eerste keer, de kop/kont methode nodig, maar bij de volgende twee keer niet. We hebben al 
veel met hem gewonnen de laatste twee weken, maar of het genoeg zal zijn……. 
Voor nu is het in ieder geval wel genoeg geweest. Straks nog even een beetje veldwerk en dan moet 
het maar. 
 
En ja, dan is het half vijf. Onrustig loop ik een beetje te rommelen en zie Eric op de kwekerij lopen. 
Zou ik dan toch nog even met Guus……… 
Ja, ik doe het. Ik pluk Eric van de kwekerij en samen rijden we nog even naar de beek aan het eind 
van de straat. Eric gooit de eend, schiet en tot onze verbazing gaat Guus vol passie de beek in (direct 
diep; dus geen loop water), haalt de eend en brengt hem model apport bij me binnen. Zou het 
morgen dan toch lukken………. 
 
En ja, dan draaien we het terrein van de Fam. ten Veldhuis op. Er is geen weg meer terug. Na een 
aardige periode is het dan ook weer eens aan mij, om een hond voor te jagen. Het is zeker al twee, 
misschien wel drie jaar geleden dat ik zelf voor het laatst op een proef of wedstrijd heb gestaan. Het 
had zo z’n redenen, maar nu besef ik me weer, dat ik het toch wel heel erg leuk vindt.  
 
We starten vandaag  met het gedeelte veldwerk. De eerste beurt van Guus was niet zo geweldig. Na 
een paar slagen had hij het kooitje al gevonden, maar verloor eigenlijk al snel zijn interesse. De 
tweede beurt liet hij een veel beter parcours zien en ook hier vond hij het kooitje met gemak, waar 
hij even op voorstond. Maar ook weer kort net als in de eerste beurt. Zijn interesse ligt duidelijk bij 
“echt” wild. 
 

 



Na de lunch was het tijd voor het apporteerwerk. 
Wij zaten in de groep die eerst het verloren apport 
moest doen. Geen probleem voor Guus. Hij bracht 
het rap en netjes binnen. 
 
En ja, dan moet je als laatste nog naar dat 
waterwerk en dan krijg je het toch nog wel even 
een beetje benauwd. Want laten we eerlijk zijn, 
twee en halve week trainen, kan nooit stabiel 
werk opleveren. Maar oké, ik geef toe, ik heb een 
beetje vals gespeeld. Toen iedereen ging lunchen 
heb ik Guus snel even aan kop en kont in het 

water gegooid. Ik dacht, misschien helpt het. Gisteren werkte het ook. De eerste keer kop/kont, de 
tweede keer uit zich zelf. Laten we die tactiek vandaag nog maar even volhouden was de gedachte 
(haha). 
 
En weet je wat…….het heeft nog gewerkt ook!! 
De eend werd gegooid, het schot viel en Guus was al te water. Een beetje inspringen zien we even 
door de vingers, maar als we het over waterwil hebben, nou, dan was dit een duidelijk gevalletjevan 
“héél graag willen”. Guus apporteerde de 
eend netjes en bracht hem rap weer binnen. 
Poehhhh, wat een opluchting. Alles binnen.  
Het vrouwtje is trots. 
 
Na een gezellige dag met allemaal 
korthaarmensen, heeft Guus uiteindelijk zijn 
“Diploma Najaarsaanlegproef” mogen 
ontvangen. Proficiat jochie!! Jij hebt maar 
weer laten zien dat een veldwerkhond ook 
knap kan apporteren!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


