
Een dag op stap met een kerumeester, 2008. 
 
 
Woensdag, 15 oktober 2008. 
 
Jeugdwedstrijd veldwerk te Roswinkel 
(Groningen). Wat halen we weer op ons nek. 
Twee en een half uur in de auto om eens een 
keer samen met een keurmeester het veld in te 
mogen. Wie krijg je zo gek? Nou, niet zo 
moeilijk hoor……de Muldersjes dus. Om de stijl 
van de korthaar nog beter te leren, is er niets 
beters dan ze ook daadwerkelijk aan het werk te 
zien in het veld. En dan helemaal in de jeugd, 
als er nog niet teveel dressuur op zit. Samen 
met Peter Eering heb ik (Gerda) de hele dag 
mogen genieten van zeven kortharen en één 
viszla. Ik vond het een enorme ervaring om 
samen met een keurmeester als Peter door de 
bieten- en aardappelvelden te mogen banjeren. Veel vragen die ik over de stijl van de korthaar had 
zijn beantwoord en ik heb nu toch een andere kijk op de korthaar. Tijdens het veldwerk blijkt pas hoe 
belangrijk de bouw van de voorhand en achterhand van de hond zijn. Ook het van nature zo 
passievolle jachttalent spat er bij sommige honden vanaf. Ook de fraaie hoge kophouding waar de 
korthaar zo bekend om is, was bij sommige honden al duidelijk te zien. Wel is er wat discussie over de 
dracht van de staart. Doordat het verboden is in Nederland om de staarten nog te couperen, zie je nu 
veel kortharen met een lange staart. Met als gevolg dat overmatige staart-actie tijdens de loop veel 
duidelijker zichtbaar is. En eigenlijk zien de keurmeesters graag dat de staart stil gedragen wordt 
tijdens de loop. 
En tuurlijk….de nodige ervaring van de voorjager speelt ook een rol. Het was prachtig om te zien hoe 
de wat meer getrainde kortharen door de bieten heen sneden en hun punt maakten op de fazant, 
maar het was vooral ook leuk om te zien hoe de onervaren honden (en voorjagers), toch langzaam 
hun jachtinstinct begonnen te gebruiken en hun neus in de wind staken om de verwaaiing op te 
zoeken. 
Een enorm leerzame en waardevolle dag, die zeker iets zal toevoegen aan ons fokprogramma.  
Eén van de kortharen die zijn eerste kwalificatie verdiende vandaag was Hunter v.d. Slotbosse-Heide. 
Met een 2e ZG (zeer goed) op zak ging hij naar huis. Helaas had zijn zusje Hasel v.d. Slotbosse-
Heide minder geluk vandaag. Voor haar geen kwalificatie. Jammer!!  
 
 

 

 

 


