
Ghost of Devon, KNJV seizoen 2008. 
 
 
Zaterdag 16 juli 2008.  
 
KNJV-proef te Markelo (georganiseerd door de Korthaar vereniging).  
Vandaag wordt een spannende dag. Devon heeft haar eerste KNJV-proef. Op zich natuurlijk niet zo 
moeilijk zou je denken, maar Devon komt net uit de veldwerkwedstrijden en we hebben maar twee en 
een halve maand gehad om te trainen voor deze onderdelen. Dat kan dus nog wel eens anders 
uitpakken dan verwacht. Maar ach, eens moet de eerste keer zijn en dan kun je maar beter op je neus 
gaan tussen allemaal soortgenoten. 
Dus om half zes 's ochtends vertrekken we. Onderweg halen we Hennie op met Hasel en nog een 
stukje verder sluiten we aan bij Theo met Fay en Coen met Hunter. En natuurlijk de nodige 
supporters. Op naar Markelo met allemaal Slotbosse-Heide hondjes vanuit het zuiden. 
Bij ons scheen vanochtend de zon, maar hoe dichter we bij Markelo kwamen, hoe slechter het werd. 
Inmiddels hadden we ons er al bij neergelegd dat het een natte dag zou worden. En na het 
verzamelen, het keuren van de honden en het ontvangen van de eend werd het tijd om te gaan 
beginnen. Blijkbaar vonden de weergoden het toch nog de moeite waard vandaag om ineens om te 
slaan met het weer en in plaats van regen, werd het alsnog een broeierige, warme, nagenoeg 
windstille dag. 

Ons eerste onderdeel 
was vast en los volgen en 
uitsturen en komen op 
bevel. En dat laatste is 
nou net een struikel blok. 
Het vooruit gaan is geen 
probleem, maar als 
Devon éénmaal wind 
gaat halen, wat ze tijdens 
het veldwerk als vanzelf 
doet, dan is komen op 
bevel natuurlijk een 
verhaal apart. Eerst 
moeten die fazanten en 
patrijzen gevonden 
worden. Maar de 
“windgoden” waren ons 
gunstig gezind en na een 
kort commando, kwam ze 
netjes terug. De eerste 

negen en tien zijn gescoord. 
Op naar kort apport te land en apport uit diep water. Ook hier twee voldoendes. 
 
Dan is het tijd voor apport over diep water. Deze proef was niet eenvoudig. Het water wel, maar wat 
daarna kwam was best moeilijk. Na 
het water moest Devon eerst over een 
dijkje, daarna door een rietkraag (even 
eerst uitstöberen natuurlijk), dan een 
grasveld op, waar de eend lag. In een 
normale situatie komt de hond dan 
weer terug via het water, maar Devon 
vond dat de brug er niet voor niets lag 
en kwam gewoon via een omweg via 
de brug terug met de eend. Kost 
natuurlijk een punt, maar ook deze 
proef is met succes afgerond. 
 
Dus op naar verloren apport te land. 
Ook deze proef was best moeilijk voor 
de hondjes, want het werd steeds 

 

 



warmer en er was haast geen wind. Maar ook hier liet Devon zien dat ze een goede neus had en 
kwam netjes terug met de eend. 
Toen bleven er nog twee proeven over. En niet de gemakkelijkste. Houden van de aangewezen plaats 
en markeren. Devon is een hond met veel energie, dus plaatshouden is niet altijd even makkelijk voor 
haar. Toch komen we hier ook weer goed vanaf. Het eerste KNJV-C diploma is binnen, en met nog 
één onderdeel te gaan, is er ook nog steeds hoop op het eerste zo fel begeerde KNJV-B 
diploma………. 
Met trillende knieën loop ik het markeer veld op. Ineens krijg ik het toch wel benauwd. Wat begon als 
een dag met de instelling van: dit is de eerste KNJV-proef, dus we zien wel hoe ver we komen, ben ik 
nu toch wel op het punt gekomen van…..”En nu gaan we die B pakken ook vandaag!!!” Maar ja, 
Devon is en blijft af en toe een ongeleid projectiel en markeren is toch wel heel moeilijk. 
En dan wordt er gezegd: “Bent u er klaar voor……..” Nee natuurlijk niet!!! Maar er moet een einde 
komen aan deze proef, dus ik knik voorzichtig. De eend wordt gegooid, het schot valt en Devon…… 
springt in ……..maar ik kan haar op tijd afstoppen en ik krijg m'n schouder klopje van de keurmeester, 
Devon markeert perfect, brengt de eend in een rechte lijn terug, ik neem geen risico, neem de eend 
staand aan en ……..YES!!!!!!! Een zeven!!! 
Wie wil dat nou niet meemaken. Op je eerste KNJV-proef meteen een KNJV-B diploma!!!! M'n dag kan 
niet meer kapot en ik zie dat aan de kant Eric, m'n supporters en trainingsmaatjes net zo trots zijn als 
ik. Wat een superdag!! 
 

Ook Theo en Coen behalen samen met 
hun hond een KNJV-B diploma. Goed 
gedaan mannen!! Helaas had Hennie 
minder geluk met Hasel. Hasel vond bij 
het verloren apport de eend niet zo aardig 
en bracht deze netjes naar de proef waar 
ze met het konijn bezig waren en wilde de 
eend omruilen voor het konijn waar ze bij 
een eerdere proef al ruzie mee had 
gehad. 
Helaas geen diploma voor Hasel dit keer.  
Al met al was het een super dag. De 
omstandigheden waren niet gemakkelijk 
voor de honden. Maar voor Devon en mij 
heeft het goed uitgepakt. Ik ben zo trots 
als een pauw op m'n maatje en met nog 
drie proeven te gaan, gaan we nog een 
leuk seizoen tegemoet.  

 
Maandag, 18 augustus 2008.  
 
Het is vandaag hondeweer!!!! Niet te filmen, de regen komt met bakken naar beneden. Toch gaan we 
op pad, want Devon heeft vandaag haar tweede KNJV-proef in Klundert, en we hopen gewoon op 
beter weer in de loop van de dag, net als in Markelo. 
Hasel gaat helaas niet mee. Want mevrouw is acuut loops geworden. Nou, volgens mij doet ze net 
alsof, en heeft die slimmerik gisteren waarschijnlijk beter naar het weerbericht geluisterd dan wij. 
Helaas wordt het weer niet beter en gaat het alleen maar harder regen. Gewoon de hele dag door. En 
Devon lijkt niet helemaal in haar hum. Ze is mat en erg rustig. Misschien ligt het aan het weer, ik weet 
het niet. Toch weet ze op ieder onderdeel een voldoende te scoren en het tweede KNJV-B diploma is 
binnen. Niet slecht hè, uit twee proeven, twee B-diploma's. 
Wat wil een baasje nog meer?? 
Volgende keer iets beter weer misschien?? Zou fijn zijn.  
 
 

 


