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Donderdag 7 april 2011.  

Het is 12.00 uur en de auto staat al klaar. Afgeladen met honden, cateringspullen voor vier groepen, 
bekers, geluidsinstallatie, vlaggen en stokken van alle deelnemende landen, kleding en verzin zo 
maar meer. Het is gewoon te belachelijk voor woorden. Het lijkt wel een complete volksverhuizing. 
Toch hebben we alles nodig de komende dagen, want we gaan op weg naar de WK. Zoals jullie al 
eerder hebben gelezen is Isa geselecteerd voor het Nederlandse team. Dit keer dus geen reserve 
plaats, ze mag nu echt twee dagen aan de bak. 
Helaas stuiten we bij het de snelweg op rijden al direct op een wel heel langzaam rijdende file. Het 
staat gewoon helemaal muurvast. Er is een ongeluk gebeurt bij Antwerpen en ons staat 20 km. 
langzaam rijdend en stilstaand verkeer te wachten. We besluiten de eerste de beste afslag te nemen, 
maar dat kost ons toch mooi meer dan een uur om daar te komen. Niet echt een lekker begin. Maar 
ach, het leven vergaat niet en we scharrelen helemaal binnendoor, via België, naar Zeeland. Achteraf 
blijkt deze route helemaal niet zo vervelend te zijn en echt om is het ook niet. Valt dus alles mee. 
Aangekomen in Sint Jan-in-Eremo bij Engelendael, beginnen we snel met het installeren van de 
geluidsinstallatie en het uitzoeken van de landen vlaggen. Vrijdag vind hier de opening met de 
landenpresentatie plaats en dan willen we natuurlijk geen flater slaan. 
Al snel is het al weer tijd om richting Biervliet te gaan, om daar in de “Gentsche Poort” het 
secretariaat op te zetten. De inschrijvingen en de loting vinden hier vanavond plaats. Bij aankomst 
blijken er al een aantal deelnemers aangekomen te zijn. Nadat alle teams zich hebben ingeschreven, 
vindt de loting plaats en blijkt het deelnemersveld van hoge kwaliteit te zijn. Er zijn uiteindelijk 12 
landen die deelnemen met 41 kortharen. De weersvoorspellingen zijn prachtig voor de komende 
dagen, dus dat wordt twee dagen enorm genieten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Vrijdag, 8 april 2011.  

Na een kopje koffie begint al snel de landenpresentatie. De teams en honden worden voorgesteld en 
het is mooi om al die kortharen en korthaar-mafkezen bij elkaar te zien. Want laten we eerlijk 
zijn…..als je pech hebt lig je er binnen 1 minuut en 30 seconden al uit. En dan is 1000 tot 1500 km 
rijden toch best zuur. In ons geval dit keer maar een 100 km, maar ook wij komen wel eens van ver, 
en dan ben je echt niet gelukkig als het zo rap mis gaat. Geloof mij maar. Isa is vandaag ingedeeld in 
groep B. De keurmeesters zijn G. Scheffer, G. Passini en D. Teien. Doordat ik tevens groepsbegeleider 
ben, rijden de keurmeesters ook de gehele dag met ons mee in de auto. Natuurlijk heb ik ze 
geprobeerd om te kopen met koffie, koekjes, chocola enz. Maar ze waren er niet echt voor te porren. 
Geld heb ik maar niet geboden, want dat hebben we toch niet. En als je iets beloofd…… 
Nee hoor, Eric en Isa hebben echt moeten werken vandaag. Op zich lagen de velden er mooi bij. 
Maar helaas waren er niet voor alle honden patrijzen. Daarentegen wel voldoende hazen, fazanten, 
ganzen, konijnen, eenden en ga zo maar door. Voor veel buitenlandse honden was dit toch net teveel 
van het goede. 
Isa was als zesde hond aan de beurt. Helaas kreeg zij niet zo'n mooi tarwe veld aangeboden, maar 
moest ze eerst op een hoge maisstoppel lopen met diepe voren erin. De jachtheren waren er van 
overtuigd dat daar normaal altijd een koppel patrijs zat maar vandaag waren ze toch echt bij de 
buren op de koffie. Wel kwam Isa eenden tegen en maakte ze een mooi punt op een fazant. De loop 
was niet fraai om te zien, door de zware omstandigheden van het terrein.  

 

 



De keurmeesters besluiten al snel om te verkassen naar een ander terrein, om haar, daar haar beurt 
af te laten lopen. Bij het oplopen van het terrein, zie je dat Isa al ergens mee bezig is. Als ze los gaat, 
steekt ze op links recht vooruit en stuit op een haas. Gelukkig is ze daar makkelijk van af te krijgen en 
al snel staat ze wat onzeker voor. Ze herneemt zich en Eric gaat naar haar toe. Opnieuw laat ze los en 
staat dan opeens vast voor. Doordat Isa zich ineens weer heeft omgegooid, komt Eric eigenlijk niet 
goed achter haar en heeft ze wat moeite met de steadyness als de patrijzen opgaan. Toch wordt haar 
rare sprongetje door de keurmeesters gepardonneerd en mag ze haar beurt aflopen. Aan het eind 
van haar beurt heeft ze nog een leeg coulé, waarschijnlijk op haas, wat haar punt weer wat naar 
beneden haalt. Helaas….  

Het valt niet mee voor haar, maar ze 
heeft haar beurt af mogen maken en 
haar eerste punt van dit 
kampioenschap is binnen. Ze wordt 
gekwalificeerd met een 3 e geplaatste 
Goed in onze groep.  

 

 


