
Isa, Veldwerkseizoen voorjaar 2009. 
 
 
Dinsdag, 24 maart 2009.  
 
Vandaag heeft Isa haar eerste veldwerkwedstrijd. Ik weet niet wie er zenuwachtiger is…. De baas of 
de Isa. Het is koud en lelijk weer. Het waait ontzettend, en de kans op wild wordt moeilijk. De patrijzen 
en fazanten zitten waarschijnlijk allemaal lekker beschut en verstopt in de bosjes.  
Sjef heeft met Hasel geluk en treft een koppel fazanten midden in het veld en er wordt een mooi punt 
gescoord. Eric heeft met Isa minder geluk en treft geen wil aan in het veld. Isa wordt in de middag 
voor de tweede keer teruggevraagd voor een loop en staat prachtig voor……op een haas.  
Als een speer vertrekt de haas en neemt nog twee andere vriendjes mee en samen met Isa 
vertrekken ze naar de horizon. Daar komt ze weer een haas tegen, die richting ons vertrekt en 
langzaam aan zien we Isa als stipje weer samen met de andere 
haas richting ons komen. Pffffffff, toch stiekem een opluchting!!! 
Isa wordt opnieuw ingezet en laat weer een mooi stukje zoekwerk 
zien. Helaas weer geen wild. 
Na een korte rust pauze, wordt Isa voor de vierde keer ingezet, 
maar blijken haar ervaringen van de dag teveel geweest te zijn.  
Ze mist de fazant en het is afgelopen. Ze heeft prachtig werk laten 
zien. Ze pakt het veld breed aan, is brutaal en toont een mooie 
kophouding. Ook de keurmeester is erg van haar gecharmeerd  
en vindt het bijna net zo erg als ons, dat ze geen kwalificatie heeft 
kunnen halen. Jammer, maar zijn commentaar was super en we gaan gewoon verder naar de 
volgende wedstrijd 

 
 
Vrijdag, 3 april 2009.  
 
Helaas kan ik vandaag niet mee naar IJzendijke. Ik baal als een stekker, want het is super weer en ik 
zou graag Isa zien lopen. Maar ja, af en toe moet er ook iemand thuis het fort verdedigen, het is 
tenslotte hoog seizoen op de kwekerij. Maar ook Max en Sam verdienen de nodige aandacht. En Isa 
heeft tenslotte alleen Eric nodig in het veld, met andere woorden…….moeders blijft thuis. Laat in de 
ochtend krijg ik van Eric een telefoontje. Hij heeft van de keurmeester de mededeling gekregen, dat hij 
hem vandaag niet meer wil zien. Het dringt even niet tot me door, maar dan valt de euro!!! Dat wil dus 
zeggen dat ze gescoord heeft, want in de jeugd krijg je altijd twee beurten, en dit was pas Isa haar 
eerste beurt geweest.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ja hoor….. Isa heeft een punt gescoord op fazant!! 
 
 

 
Natuurlijk helemaal uit m'n dak (p.s. Eric ook hoor). Nu wordt het dus afwachten wat de keurmeester 
er voor een kwalificatie van gaat maken. Ook Hasel en Sjef scoren vandaag weer. Wat zijn het toch 
een kanjers hè. Super!! Inmiddels begint de spanning op te lopen gedurende de middag en wacht ik 
met ongeduld op een telefoontje. Wat kan wachten lang duren zeg!!! Rond zes uur belt Eric eindelijk 
en is daar het verlossende woord……..(tatatatadaaaaaa)……..Isa heeft de kwalificatie 1e Uitmuntend 
gekregen!!! De keurmeester (C. Beerden), was erg gecharmeerd van haar zoekwijze, kophouding en 
gedrag in het veld. Ook liet hij blijken dat gezien haar leeftijd (11 maanden) haar prestaties super 
waren. Wat wil een baasje nog meer???? 

 

 



Ook Hasel kreeg een prachtige kwalificatie: 2e Zeer Goed.  
Samen met de kinderen heb ik het huis snel versierd met spandoeken, slingers en ballonnen, zodat 
de kampioentjes thuis het feestje door konden bouwen. 
De dag van de Slotbosse-Heide-tjes kan niet meer stuk!!  
Toch moeten we vandaag weer even met twee beentjes, en in het geval van Eric en Isa, zes beentjes 
weer op de grond komen, want morgen staat er weer een wedstrijd te wachten. Dus even lekker eten, 
dan snel onder de douche en naar bed, want morgen is het weer vroeg op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


