
Veldwerkseizoen najaar 2010. 
 
Zaterdag, 16 oktober 2010.  
 
Vandaag is het jachtseizoen geopend en zit het najaars-veldwerkseizoen 2010 in Nederland er weer 
op. Isa en Josje hebben samen een druk seizoen achter de rug en het wordt tijd dat ze even wat rust 
krijgen.  
Ook voor ons wedstrijdmaatje René Braspenning zit het seizoen erop, maar dat wil niet zeggen dat 
hij achter de geraniums gaat zitten. Samen met Toby heeft hij vandaag het jachtseizoen geopend en 
een mooi tableau mee naar huis gebracht. Gelukkig past al het geschoten wild niet bij hem in de 
vriezer, zodat wij er ook van mee kunnen genieten.  
En om René niet teleur te stellen, volgen we natuurlijk zij motto……..”Liever dik in de kist, dan al dat 
lekkers gemist.” Dat wordt komende dagen dus genieten van fazant met rode kool en eend met 
gegratineerde aardappels. Héérlijk!! Bedankt René!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas is het seizoen voor Isa niet zo super verlopen en heeft ze maar één kwalificatie behaald. De 
meeste wedstrijden waren zonder wild en op de wedstrijd waar ze wel wild had, was de situatie niet 
al te gemakkelijk.  
Na een redelijke eerste loop, krijgt ze aansluitend nog een klein puntje veld toegewezen, waar ze nog 
even op door mag lopen. Ze komt tot staan en samen met Eric couleert ze richting het wild. De 
fazantenhaan gaat op, Isa is steady en er wordt geschoten. De haan wordt ziek geschoten en zeilt af, 
waarna hij in de bieten verder loopt. Isa markeert de valplek perfect, maar heeft door het weglopen 
van de haan onder de bieten, toch even moeite om hem te vinden. Gelukkig is ze hem al snel op het 
spoor en brengt hem netjes binnen. Het geheel werd beloond met een 2 e Goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Doordat Isa verder geen kwalificaties meer in het najaar heeft gehaald, kwam ze ook niet in 
aanmerking voor de selectie van de WK korthaar najaar 2010. Toch heeft ze het hele gebeuren mee 
mogen maken als reserve hond van het team en hebben we samen met haar mogen genieten van 
twee dagen “Korthaar-geweld”.  
 
 

 
 
 
Josje had meer geluk dan Isa dit najaar en heeft een aantal mooie kwalificaties in ontvangst mogen 
nemen. Helaas waren er voor Josje niet altijd fazanten of patrijzen in het veld, met het gevolg dat 
naast de kwalificaties 1e Zeer Goed, 2 e Zeer Goed en Goed, zij ook 3 Eervolle vermeldingen mocht 
ontvangen.  
 

 
 
Uiteindelijk is het toch een goed seizoen 
geweest. Isa is nagenoeg steady en brengt 
een geschoten apport netjes binnen. Dit 
jaar is duidelijk een overbrugging van de 
jeugd naar de open klasse. Het stukje 
dressuur wat nodig is om de hond steady te 
maken en de omschakeling van zoeken 
naar apporteren vergt toch wel wat tijd. En 
gelukkig is Isa nog jong en kunnen we haar 
die tijd geven.  
Daarnaast is Josje ook lekker aan het jagen 
en weet ze donders goed waar haar kansen 
liggen in het veld. Aan passie ontbreekt het 
haar absoluut niet, en dat is ook wel 
gebleken, wat met 24 punten is ze één na 

beste jeugdhond geworden van 2010. Niet slecht voor zo´n klein dametje.  
Volgend voorjaar mag ze ook nog in de jeugd wedstrijden, dus wie weet……….  
Maar voor nu……..even geen wedstrijden meer. Misschien nog een enkele met Isa in Frankrijk of 
België, maar Josje is pas volgend voorjaar weer aan de beurt.  
 

 


