
Nationale Korthaardag 2008. 
 
 
Zondag, 24 augustus 2008.  
 
Het wordt een soort traditie, maar we zijn weer vroeg op pad gegaan. Vandaag stond de Nationale 
Korthaardag op het programma. Dus hup alle honden en kinderen de auto in, drinken, brood, voer, 
koekjes en wat je allemaal nog meer kunt bedenken……het ging allemaal mee. Onderweg Hennie en 
Oma Cindel van de Slotbosse-Heide opgepikt en een stukje verder, op onze vaste verzamelplek, 
Coen, Judith, kids en honden. 
Aangekomen in Hulshorst blijken we niet de eerste te zijn, en al snel beginnen de nieuwe 
pupeigenaren van Luna's eerste nest zich te melden. Het is fantastisch om te zien dat alle pups zich 
zo goed ontwikkelen, en dat de baasjes zich geen leven meer kunnen voorstellen zonder hun pup. Het 
is ook leuk om te zien dat het allemaal lekker klikt onderling. 
Na de kennismaking zijn we richting het water vertrokken en hebben eerst met z'n allen de kat uit de 
boom gekeken, maar met de gedachte wat de pup van een ander kan, kan de mijne ook, zijn we 
langzaam allemaal toch ook in het rijtje gaan staan voor het eerste waterwerk. Vol trots kan ik melden, 
dat alle Slotbosse-Heide pups, incl. oma, mamma en (halfbroer van mamma) Hunter naar de overkant 
zijn gezwommen. (Heeft die zwemtraining in de brinta en de vijver toch zijn dienst gedaan). Daarna 
zijn we lekker even allemaal ons eigen weg gegaan. Hebben wat gegeten, gekletst, gekeken, veel 
foto's gemaakt enz. 
Na de pauze werd er even wat tijd ingelast voor een kleine demonstatie veldwerk. Martha (onze 
webmaster) leek het een leuk idee, om te laten zien hoe het werk voor het schot er uit hoort te zien 
incl. voorstaan op gekooid wild, en had aangeboden om het te demonstreren. Bij nader inzien vond ze 
het toch wel erg spannend worden en had spijt van haar belofte. Gelukkig hebben we haar mentaal 
kunnen oppeppen, haar even geholpen met de windrichting en wat kleine tips. En oké de belofte dat 
Eric ook met Luna achter haar aan zou lopen, zodat ze het niet helemaal alleen hoefde te doen. Na de 
nodige slagen op de wind kreeg Lotte verwaaiing en stond voor op de fazant. Eigenlijk moet de hond 
dan wachten tot het baasje bij haar is, zodat ze samen de fazant kunnen “flushen”, maar Lotte vond 
dat ze de fazant wel vast mocht pakken. (Hoe ze de kooi open heeft weten krijgen……??). Daar ligt 
dus nog een stukje werk. Maar heel knap gedaan, want Lotte is nog jong en Martha is pas met het 
veldwerk begonnen. 
Na Martha heeft Eric samen met Luna het nogmaals laten zien. Luna is een jaar ouder dan Lotte en 
heeft daardoor ook wat meer ervaring. Zij bleef wel netjes wachten tot Eric naast haar stond, en 
samen hadden ze in een echte wedstrijd de fazant nu “geflushed”, had Eric met een alarmpistool 
geschoten en had Luna moeten gaan zitten en niet achter de fazant aan mogen rennen. 
Na de demonstratie veldwerk kwam het spannendste moment van de dag. De nestkeuring van het 
nest van Luna en Paco. Wat zou de mening zijn van de keurmeester over de pups en de moeder. Wij 
vinden ze natuurlijk allemaal super, maar een expert kijkt er toch net even iets anders naar. 
Nou, we kunnen kort zijn. “Het totaalbeeld van het nest was uitmuntend”. Wat wil een fokker nog 
meer. We zijn trots op alle pups en zeker op hun eigenaren, want ook zij hebben in de afgelopen 
weken goed voor ze gezorgd. 
Van ieder pup is een kort verslag door de keurmeester gemaakt (zie onder). Ook kregen we het 
verzoek van de keurmeester, om op een later tijdstip (wanneer de hondjes wat ouder en wat meer 
volgroeid zijn) het nest nogmaals aan te bieden ter keuring. De keurmeester wil ze graag nog eens 
terug zien. Dus wie weet…….. 
We kijken trots terug op een enorm geslaagde, ongedwongen dag. We hebben genoten van al die 
korthaartjes en de ervaringen van de baasjes.  
 
 
Nestkeuring: 24 augustus 2008 
 
Floor-Luna v.d. Slotbosse-Heide x Paco de la Mare à Pilar 
Geboren 25 april 2008.  
 
Vader: Paco de la Mare à Pilar 
Absent 
 
Moeder: Floor-Luna v.d. Slotbosse-Heide  
3,5 jaar, zeer fraai rasbeeld, mooi vrouwelijk hoofd, goede hals-rug belijning, sterke benen en voeten 



met goede hoekingen voor en achter, gaat met ruime vlotte pas, mooie werklustige uitstraling, in 
expressie iets licht in het oog, prima karakter.  
 
Ian  
Fraaie jonge reu, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, prima romp, goede benen en voeten met 
correcte voeten, gaat met ruime pas, prima karakter.  
Veelbelovend.  
 
Ike  
Fraaie jonge reu, goede lichaamsverhoudingen met mooi mannelijk hoofd, oog moet nog donkerder 
worden, krachtige benen en voeten, correcte hoekingen, gaat met ruime uitgrijpende pas, mooie 
attente hond met veel passie.  
Veelbelovend  
 
Ilan  
Fraaie jonge reu, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, prima romp, goede lippenpartij, krachtige 
bone met goede hoekingen, gaat met ruime pas, stuwt goed, attent en vrij karakter.  
Veelbelovend totaalbeeld  
 
Isis  
Fraaie teef, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, prima ontwikkelde romp, passend bone met 
ruim voldoende hoekingen in voorhand, achterhand correct gehoekt, zeer fraai vrouwelijk totaalbeeld 
met prima expressie, heerlijk vrij karakter.  
Veelbelovend totaalbeeld.  
 
Isa  
Fraai rasbeeld met voor leeftijd goed ontwikkelde romp, voorhand voldoende gehoekt doch iets ver 
naar voren geplaatst, gaat met ruime vlotte pas, heerlijk vrij karakter, prima expressie.  
Belovend totaalbeeld.  
 
Indi  
Zeer fraai rasbeeld, goed ontwikkelde romp, krachtige benen en voeten met correcte hoekingen voor 
en achter, hoofd toont wat veel losse huid, korte onderkaak waardoor overbeet, gaat met ruime vlotte 
pas en een mooi vrij karakter, jammer van de gebitsfout.  
 
Ice  
Zeer fraaie jonge reu, met goede verhoudingen in hoofd en lichaam, hoofd met goede expressie, goed 
ontwikkelde borstpartij, krachtige bone met correcte hoekingen, gaat met ruime vlotte pas, toont een 
leergierige attent vrij karakter.  
Veelbelovend.  
 
 


