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Zaterdag, 25 juli 2009.  
 
Het is weer zover. De eerste KNJV proef van het jaar gaat zich weer afspelen bij de korthaar in 
Markelo. En natuurlijk willen we dat niet missen. Zoals gewoonlijk vertrekken we weer voor dag en 
dauw en komt de regen weer naar beneden zeilen. Hoe kan het ook anders. Ieder jaar als we naar 
Markelo vertrekken, ziet het er naar uit dat het een druilerige dag gaat worden, maar meestal als de 
proeven aan de gang zijn, verschijnt het zonnetje en wordt het later op de middag warm. Dus we 
houden moed en onderweg pikken we Henny, Theo, Coen, een kudde kortharen en supporters op, 
op onze vaste afspreek plaats bij het tankstation, om de lange reis weer te gaan maken richting het 
noorden. 
Vandaag wordt een spannende dag, want Max (11 jaar) gaat voor het eerst meedoen met Luna voor 
een C-diploma. Hij heeft hard getraind en is vol vertrouwen. Hoewel er gisteren nog niets van 
zenuwen te bekennen was bij hem, begon het vanmorgen toch te kriebelen. Ik doe natuurlijk alsof er 
geen vuiltje aan de lucht is en pep hem op. Luna kan het en samen kunnen jullie het helemaal is de 
peptalk. Laat je niet gek maken, mama is erbij. Ondertussen krijg ik het ook Spaans benauwd en 
vraag ik mezelf af wat nou spannender is. Zelf Luna voorjagen of het Max laten doen. Ik laat 
natuurlijk niets aan Max merken en gelukkig is Max vastberaden en gaat ervoor. 
Hij begint met volgen en vooruit sturen. Gelukkig gaat dat goed en de eerste zeven en negen zijn 
binnen. Daarna op naar het down leggen samen met Fay, van ome Theo. Da's wel zo vertrouwd, 
want Luna en Fay trainen iedere week samen. Opnieuw een mooie negen!!! 
Dan is het even tijd voor een pauze. Max gaat even lekker met z'n Nintendo in de auto en Theo en 
Fay gaan eerst even verloren zoek doen. Daarna is het tijd om de laatste twee proeven te doen voor 
Max. Hij maakt zich wat zorgen over het waterwerk met Luna. Doordat Max haar niet altijd even 
consequent onder appèl zet, wil dat nog wel eens mis gaan. Om hem een handje te helpen zet ik haar 

eerst even onder appèl en dan is de rest aan Max. 
Samen vertrekken ze naar de keurmeester. Een 
klein ventje met een hond aan het touw. De 
proeven zijn vanaf de brug goed te zien. Eerst 
wordt het konijn gegooid. Het ziet er netjes uit. 
Luna blijft goed steady en raapt het konijn goed en 
komt goed terug. Helaas gaat ze een beetje scheef 
voor Max zitten en kost hem dat een punt. Ach 
ja…..een negen is ook mooi!! En dan het 
struikelblok voor de combinatie……..kort apport 
uit diep water. Ik zie dat Max Luna nog even onder 
appèl zet (goed gedaan jochie!!) en dan volgt het 

schot. Luna springt niet in maar wacht netjes op het commando. Max stuurt haar uit en ze haalt 
netjes de eend. Jammer genoeg heeft ze hem aan een vleugel vast en moet hem op de kant even 
verpakken. Dan loopt ze op hem af, maar treuzelt 
om te gaan zitten. Inwendig gieren de zenuwen 
door m'n lijf en wil ik schreeuwen dat hij de eend 
staand aan moet pakken, zodat ze hem niet laat 
vallen. Toch blijft Max op Luna vertrouwen en 
wacht net zolang tot ze gaat zitten. Wat een le 
voor zo'n klein jochie. En dan gaat mevrouw 
eindelijk zitten, wel weer een beetje scheef, zodat 
er een acht over blijft. Trots kijk ik van afstand toe 
als de werper de eend weer netjes voor Max in de 
krant pakt en hem teruggeeft. Het ziet ernaar uit, 

 

 



dat de jongste voorjager zijn eerst C-diploma (42 punten) heeft gehaald. Heel nonchalant loopt hij 
langs Theo en Fay die na hem zijn, maar als hij op drie kwart is begint hij ineens te rennen en te 
glunderen en dan is er maar één die je het hardst wil knuffelen en dat is natuurlijk je moeder die aan 
de kant staat te glunderen. Zo trots als een pauw loopt hij later naar de rest van de groep en de 
felicitaties vliegen om z'n oren. Prachtig om te zien. Het is leuk om mee te maken, dat als een kind 
een goede band heeft met zijn hond, hij net zo ver kan komen als een volwassene. Super!!!!  
 
Maar ook voor de andere Slotbosse-Heide hondjes is het een super dag. 
Henny haalt met Hasel haar eerst B-diploma, Coen haalt met Hunter ook een mooi B-diploma en 
Theo met Fay gaan met de eerste prijs naar huis voor het hoogste B-diploma (79 punten). 
Maar dan zijn we er nog niet, want ook Ad met Gabber deden mee en vandaag heeft Gabber (broer 
van Devon) zijn eerste officiële A-diploma (93 punten) gehaald. En ook Ad en Gabber gingen met de 
eerste prijs naar huis. 
Vijf Slotbosse-Heide hondjes deden vandaag mee in het hoge noorden en kwamen allemaal met wat 
moois thuis. Wat een super dag voor de “Kennel van de Slotbosse-Heide”.  
 
 
 

 


