
Als reserve hond mee naar de WK in Frankrijk.  
 

 

Anderhalf jaar geleden zijn wij voor het eerst wezen kijken bij de 
WK korthaar, najaar 2008 in Frankrijk. Al snel waren we enorm 
onder de indruk van al dat korthaar geweld. Wat een passie, wat 
een kracht en wat een spierbundels. Nog nooit hadden we 
zoveel kortharen bij elkaar gezien en zoveel verschillende types 
kortharen. Er ging een wereld voor ons open. De velden waar de 
kortharen in mochten wedstrijden waren enorm, het gewas was 
perfect, de weersomstandigheden super en voldoende wild om 
op te scoren. Wat was dat genieten. Ik weet nog dat Eric en ik 
tegen elkaar zeiden…..”Ohhhhh, dat willen wij ook!!”  

En dan zit er maar één ding op………..trainen tot je er bij neer 
valt!!! 

In het najaar van 2008 hadden we Isa ook meegenomen naar de 
WK en hebben we haar vast laten “wennen” aan het WK geweld. 
Ze was pas 6 maanden, maar ach je bent nooit te jong om te 
leren. Op één of andere manier heeft ze goed opgelet, want in 
2009, behaalde ze heel wat kwalificaties (veldwerk voorjaar: 3x 1 
e U, 1x 1 e ZG, 1x ZG en veldwerk najaar: 1x 1 e U, 1x 2 e U, 2x 
2 e ZG = totaal 60 punten). Haar inspanningen werden beloond 
met aardig wat titels:  

 Tiger Woods Wisseltrofee  

 Igor v.d. Kreppelse Heide Wissel Trofee  

 Korthaar Jeugd Prijs  

Toen op de site van de korthaar de oproep kwam voor het aanmelden van deelnemers voor de WK 
korthaar, voorjaar 2010 in Frankrijk, hebben we eerst erg getwijfeld. Isa is nog erg jong (nog geen 
twee jaar) en Eric kon ook nog de nodige ervaring gebruiken in de open klasse. Maar ach…….je moet 
ergens beginnen. We hebben dus de stoute schoenen aangetrokken en Isa aangemeld.  

Helaas zaten de weersomstandigheden afgelopen winter niet mee en het voorjaar wilde ook maar niet 
vlotten, met alle gevolgen van dien. We konden pas laat beginnen met trainen, omdat de ondergrond 
veel te hard was en we niet op blessures zaten te wachten. Het was erg nat op de velden en de tarwe 
wilde maar niet groeien. Ook de patrijzen bleven lekker in de bosjes zitten en waren niet op de velden 
te vinden. Op het moment dat de voorjaarswedstrijden begonnen, waren de omstandigheden erg 
slecht. Er zijn zelfs wedstrijden afgelast. Isa heeft wedstrijden gelopen in de sneeuw, in gure wind, kou 
en op bevroren kale vlaktes. Maar ja, die condities gelden voor iedereen, dus de beste vier gaan naar 
de WK.  

Op 13 maart in Philippine was de laatste selectie dag voor de WK. Helaas heeft Isa geen wild gehad 
en is de 3 e G die ze dit voorjaar behaald heeft, niet voldoende om in de selectie te komen. Wel mag 
ze mee als reserve hond en daar waren wij als baasjes natuurlijk ook reuze trots op.  

Samen met de rest van het team (Peter Eering (team captain), Ton Slager, Roland de Jong, Jan van 
Cadsand en Coen van Gerven) zijn we op 25 maart afgereisd naar Vesigneul sur Marne (bij Reims). 
Diezelfde avond heeft de loting plaats gevonden en alle Nederlandse kortharen zitten verspreid over 
de groepen.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 26 maart was de eerste WK dag. Het gewas is ook hier in Frankrijk nog erg laag. Er is 
nagenoeg geen dekking voor de patrijzen en het weer is koud. We zien veel grote honden struikelen 
door de weersomstandigheden. Sommige groepen hebben redelijk wild, andere groepen helemaal 
niet. Jammer!!!  

Toch weet Roland met Milano vandaag een mooi punt te maken en heeft op de 1 e WK dag een 1 e 
ZG behaald. De eerste punten voor het Nederlandse team zijn binnen. Op naar de tweede dag.  

Opnieuw een slechte dag. Veel wind, regen en kou. Het zit echt niet mee. Vandaag vallen er nog 
minder kwalificaties dan gisteren. Aan het eind van de dag wordt zelfs de titel WK 2010 niet uitgereikt. 
Er is deze twee dagen geen CACIT gevallen. Waar weersomstandigheden al niet voor kunnen zorgen.  

Maar dan……..  

Het is tijd voor dag 3. De Prix d'Excellence, en daar mag Isa wel aan mee doen. Deze wedstrijd staat 
open voor alle Duitse staande kortharen en nu we er toch zijn……  

Ton, Roland en Jan zitten samen in een groep en Eric en Coen in een andere. Wij krijgen de 
keurmeester Winser uit Engeland toebedeeld en we vertrekken al snel naar de velden. En ja, tarwe 
groeit geen 20 cm binnen 1 nacht, en het weer slaat ook niet ineens 100% om, dus we zitten weer met 
dezelfde lastige omstandigheden. Opnieuw zien we grote honden uitvallen en ik zie Eric stiekem toch 
zenuwachtig worden. Maar eerst is Coen met Angel aan de beurt. Angel laat een mooi parcours zien, 
maar komt geen patrijs tegen. Ze mag terug komen voor een tweede beurt.  

Daarna is Eric aan de beurt. Hij krijgt een mooi veld aangeboden, maar de wind staat niet gemakkelijk. 
Isa wordt geslipt en ze maakt mooie slagen op de wind. Opeens komt ze in de verwaaiing, trekt aan 
en staat. Eric als een speer er naar toe en samen tonen ze het koppel patrijzen. Eric schiet, Isa is 
steady en het punt is gemaakt. Helaas zit de beurt van Isa en Eric er qua tijd nog niet helemaal op, 
dus moeten ze nog even door lopen. De hele dag hoop je op patrijs, maar laat ze nu maar even 
wegblijven, want Isa is nog jong en bij het volgende punt zou het wel eens mis kunnen gaan. Gelukkig 
toetert de keurmeester al snel af en ik zie een glunderde Eric van het veld af komen. Het punt is 
gemaakt!!!  

 

 



Daarna is Coen samen 
met Angel aan de beurt 
voor de tweede loop. Angel 
gaat goed van het touw, 
maar komt al snel een 
verliefde haas tegen. 
Schijnbaar is Angel ook op 
slag verliefd en volgt ze 
hem de wereld uit. 
Jammer, maar voor 
vandaag geen kwalificatie.  

Ook de rest van het 
Nederlandse team                          
kan vandaag niet scoren 
en is de enige kwalificatie 
vandaag voor Isa en Eric 

 
 
 

 

 


