
Isa, veldwerkseizoen najaar 2009. 
 
 
Zaterdag, 12 september 2009.  
 
De eerste veldwedstrijd van het seizoen. Isa en 
Eric zijn er klaar voor. En ik natuurlijk ook. De 
kinderen zijn ondergebracht bij opa en oma, dus 
we kunnen op weg naar IJzendijke. Het is mooi 
weer en er staat voldoende wind. Isa heeft een 
mooie eerste loop, maar geen wild. In haar 
tweede loop, maakt ze een diepe slag naar 
rechts, waarna ze boven op een fazant stoot, 
die op de wieken gaat. Gelukkig is het binnen 
de eerste minuut en wordt het gepardonneerd 
door de keurmeester (Cor Woets) en mag ze 
doorgaan. Al snel komt ze nogmaals in de 
verwaaiing en komt ze tot staan. Met een mooie 
hoge kophouding worden de fazanten (3 stuks) 
getoond, er wordt geschoten en het punt is 
gemaakt. 
Een mooi begin van het najaarsveldwerk 
seizoen met een 2e Zeer Goed. 
Ook voor Coen en Angel pakt het vandaag goed uit en gaan ze naar huis met de kwalificatie Goed. 
 
  
Donderdag, 17 september 2009.  
 
Vandaag is het verzamelen bij Han van Vossen in St. Annaland en de keurmeester is Peter Bahlke. 
En van deze keurmeester hebben we nog geen kwalificatie, dus we gaan goed ons best doen 
vandaag. Ook Guus (Ice; de broer van Isa) is aanwezig en doet mee aan de wedstrijd. Het weer is 
goed, maar het wild laat zich niet makkelijk vinden. Guus krijgt twee beurten, maar helaas geen wild 
voor hem, dus ook geen kwalificatie. Jammer!! 
Isa krijgt samen met Drogba (een breton) na haar tweede loop, nog een derde loop aangeboden 
achter op een bietenveld. Er wordt getost, om te bepalen wie mag beginnen. Er is fazant gezien aan 
de rand van het veld, maar waar o waar heeft hij zich verstopt. Eric mag kiezen en laat Biense met 
Drogba voorgaan. Helaas kan Drogba de fazant niet vinden. Dan wordt Isa geslipt en ja hoor……….ze 
valt aan, staat en laat samen met Eric de fazant zien. Super!!!! Ondertussen valt er weer een fazant in 
aan de rand en mag Drogba het nog een laatste maal proberen. Helaas is het kaarsje op en loopt 
Drogba de fazant eruit. Jammer!!! 
Voor Isa is dit weer een geslaagde dag geweest en sluit ze af met de kwalificatie 2e Zeer Goed.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Vrijdag, 18 september 2009.  
 
Na het succes van gisteren gaat Eric vandaag met goeie zin weer op pad met Isa en Guus. Zelf kan ik 
vandaag niet mee, want het kindercorso is komend weekend in aantocht en ik ben hard nodig met het 
plukken van de Dahlia's en het bouwen van de wagentjes van de kinderen. De wedstrijd van vandaag 
wordt gehouden in Middelharnis en de keurmeester is Lucien Beerden. 
Het veld wat aangeboden wordt is een bietenveld met middenin spuitsporen. De wind staat zo, dat 
Eric en de keurmeester lekker makkelijk door het spuitspoor kunnen lopen en Isa netjes reviert. Na 
een lange beurt van bijna 15 minuten geeft de keurmeester aan dat er waarschijnlijk geen wild in het 
veld zit en toetert af. Op het zelfde moment komt Isa tot staan aan de rand van het veld en Eric en de 
keurmeester gaan er toch maar als een speer naartoe. De fazant wordt netjes getoond, Isa is steady 
en de keurmeester kent het punt toe. Voor vandaag een mooie 2e Uitmuntend.  
Maar zoals ik hier boven al schreef. Guus was ook mee. Ook hij kreeg een mooi bietenveld en na een 
redelijk parcours, komt hij met een mooie hoge kophouding tot staan. Eric kan er opnieuw bijkomen, 
de fazant wordt getoond en Eric schiet. Waarschijnlijk was Guus bang dat de fazant de weg naar huis 
niet meer wist, en heeft hij hem maar even thuis gebracht. Toch was het punt gemaakt en is zijn 
optreden vandaag met zijn eerste kwalificatie beloont. 
Ice (Guus) v.d. Slotbosse-Heide: 3e Zeer Goed. 
Goed gedaan jochie!!!!! 
 
 
Woensdag, 23 september 2009.  
 
De laatste veldwedstrijd voor Isa van dit 
najaarsseizoen. Morgen gaat ze samen met Josje en 
Angel richting Frankrijk, om vanuit daar door te 
reizen naar Polen om twee weken te trainen met Rob 
en Geeske. Deze training valt niet echt handig, zo 
midden in het wedstrijd seizoen, maar het is wel 
belangrijk voor de dames. 
Maar nu eerst nog even de wedstrijd van vandaag. 
Het is bij de Vizsla vereniging en de keurmeester is 
Henk Companjen. Ook van deze keurmeester 
hebben we nog geen kwalificatie, dus die willen we 
natuurlijk ook graag aan de verzameling toevoegen. 
Het weer is weer prima, maar ook nu laten de fazanten zich niet echt makkelijk vinden. Isa krijgt een 
smalle strook bieten aangeboden van de keurmeester, die ze agressief afjaagt met een mooie hoge 
kophouding. Ze neemt de kanten ruim mee en halverwege het veld trekt ze aan. Je ziet dat ze bezig is 
met de verwaaiing, maar dat ze de fazant niet goed vast krijgt. Ze laat los, valt opnieuw aan, laat weer 
los en arresteert dan de fazantenhaan op een prachtige wijze. Eric gaat snel haar toe en samen laten 
ze de haan zien. Eric schiet en Isa is nagenoeg steady. Opnieuw is er weer een punt gemaakt. 
Later op de middag mag Isa nog even haar loop laten zien en is de keurmeester tevreden. In zijn 
verslag geeft hij later aan, dat hij geen kleine, maar ook geen grote foutjes heeft kunnen ontdekken in 
haar parcours en gedrag. 
Eindoordeel………1e Uitmuntend. Wat een afsluiting van het seizoen. Super!!!!  
Vandaag was ook Coen met Angel van de partij. In haar eerste loop treft ze geen wild aan. In haar 
tweede loop stuit ze al snel op een fazant en maakt een kort punt. Goed gedaan Angel, ook voor jou 
vandaag een kwalificatie: 2e Goed.  
 
 
Woensdag, 30 september 2009.  
 
Het veldwerkseizoen voor Isa en Angel mag er dan wel opzitten, maar Guus heeft nog een wedstrijd 
te gaan vandaag bij de Korthaar Vereniging. En ik…..ik mag de hele dag mee met de keurmeester om 
m'n kennis op te vijzelen. We moeten vroeg op, want de bestemming is Stadskanaal (bijna 3 uur 
rijden). Het is wat druilerig, maar prima hondenweer. De velden zijn groot, en het is niet makkelijk voor 
de honden in de aardappel- en bietenvelden. Guus krijgt in zijn eerste beurt een smal veld bieten 
aangeboden. Eric zet hem langs de kant in, zodat hij mooi eerst het kantje kan afjagen. Hij neemt een 
run naar voren en is een beetje “stout”, maar gooit zich dan ineens om. Guus staat als een blok. Eric 
als een speer er naar toe en samen laten ze de fazant zien. Veel heeft Guus niet gelopen in deze 

 



beurt en 's middags moet hij nog terug komen om zijn loop te laten beoordelen. Helaas heeft Guus 
nog niet zoveel trainingen gehad en is zijn loop nog niet optimaal. Zijn punt was uitmuntend, zijn loop 
wat minder, maar dat neemt niet weg, dat dit meneertje zijn 2e Zeer Goed vandaag verdient heeft. 
En ik…..ik kan de komende drie weken geen aardappels meer zien. Ik ben gebroken, maar ik had het 
voor geen goud willen missen. Ik heb weer veel geleerd, en ik moet zeggen dat ik steeds meer respect 
krijg voor die keurmeesters die de hele dag door die velden lopen te banjeren. 
 

                     
 
 
Dinsdag, 6 oktober 2009.  
 
Traditioneel is vandaag bij de Langhaar Vereniging de laatste wedstrijddag van het najaarsseizoen in 
Nederland. Doordat de suikerfabrieken de suikerbieten eerder afgeroepen hebben is deze dag verzet 
van 20 oktober naar vandaag en kan Isa helaas niet meedoen. Het is een grote wedstrijd met veel 
honden en iedereen is er bijna. Ook wij vertrekken richting Fijnaart om lekker een dagje te gaan kijken. 
Het weer is weer prima en 's middags mag ik nog een keer met Ton Slager mee het veld in om wat 
ervaring op te doen. 
Nadat de kwalificaties zijn uitgereikt, is het tijd voor de prijzen. Isa wordt uitgeroepen tot de beste 
continentale staande hond, rubriek B, in de Nederlandse jeugdveldwedstrijden. Ze ontvangt de “Igor 
van de Kreppelse Heide Wisseltrofee.” Met het maximale aan punten (4x 1e Uitmuntend (32 
punten)).Trots als een pauw vertrekken we 's avonds naar huis.  
 
 
Zaterdag, 10 oktober 2009.  
 
Doordat de wedstrijd van de Langhaar vervroegd is, is er vandaag nog een wedstrijd bij de Vizsla 
Vereniging, die normaal voor de laatste wedstrijd van de Langhaar zou zijn. We zijn gevraagd om in 
de loop van de middag ook te komen en na het voetbalgedruis van de kinderen vertrekken we 
opnieuw naar Fijnaart. We kijken nog naar wat lopen en vertrekken daarna met de rest naar het café. 
Daar worden de behaalde kwalificaties van de dag weer uitgereikt, maar ook de prijzen van de 
Korthaar Vereniging. 
Isa blijkt de beste korthaar van het jaar te zijn in de jeugdveldwedstrijden en ontvangt de “Korthaar 
Jeugd Jaarprijs”. Een prachtig beeld van een 
korthaar die voorstaat op een koppel patrijzen. 
Er volgt een prachtig verslag van Isa. Een jonge 
dame van 18 maanden met een enorme staat van 
dienst. In totaal heeft ze 60 punten (4x 1e U, 1x 
2e U, 1x 1e ZG, 2x 2e ZG en een ZG) bij elkaar 
behaald in de wedstrijden van het voorjaar en een 
half najaar in 2009. Peter Eering heeft er het 
archief nog op nageslagen, maar kon geen 
jeugdhond vinden met zo'n hoog aantal punten. 
Trots nemen we ook deze prijs in ontvangst en 
kijken terug op een super jaar. Isa zit nog steeds 
samen met Josje in Polen, maar als ze straks 
terugkomt dat zullen we haar eens tot op het bot 
verwennen.  

 

 

 


