
Werken vanaf The Mat met dirigeren 

Het uitzetten van proeven of training in USA is iets wat héél serieus geschiedt. Vaak is men bijna 

één uur bezig met het uitzetten van een (trainings) proef. De voorjagers zijn druk met een hide – 

(scherm waar men achter staat) en The Mat. Bij hoger opgeleide Retrievers wordt vaak in een 

hoek van 90 graden gewerkt en zet met 3- tot 4-voudige markeer apporten en Blinds uit. 

Maar ook met de richting van de wind wordt heel veel rekening gehouden. 

In samenwerking met Mr. Larry Calvert – Jazztime Labradors – hebben wij deze USA info voor u 

op papier kunnen zetten. 

 
 
 Vertrek van “The Mat”. 

 
 

 

Alle voorjagers die ooit zijn opgegaan voor het lopen van een dirigeer proef, weten waar hún  plek 

is op het moment van vertrek. Vaak tussen 2 stoeltjes of stapeltjes kleding mag men zich 

bewegen. Voor de honden vaak een moment om met hun kopjes van links naar rechts te draaien, 

want met al die geboden ruimte is de keuze wel reuze: vaak heeft men meer dan 10 meter 

bewegingsvrijheid. 

In USA is daar terdege over nagedacht en heeft men de regel ingesteld dat er wordt vertrokken 

van “The Mat”.  Een mat die ca. 75 x 100 cm. is. Omdat de honden daar ook op getraind worden, 

lopen hond en baas al met gepaste spanning naar hun “werkplek”, dat is immers “The Mat”.  

Daar immers gaat het gebeuren!  

Vanaf deze Mat wordt gestart. 

Voor zover bekend zijn er geen boeken geschreven over dit onderwerp. 



 

In USA zijn er echter ook wel z.g. “slordige” 
keurmeesters die een paar stokjes met lintjes 
neerzetten. Dit wordt door de professionele 
voorjagers niet op prijs gesteld.  Doch 
keurmeesters die perfecte willen, eisen van de 
organisatie een “mat”. 
Het is trouwens heel behulpzaam om vanaf de 
Mat te starten met training en wedstrijden.  

Op het moment dat de hond op de Mat plaats neemt, wordt zijn volledige concentratie geëist en is 

de hond ook vaak geobsedeerd voor wat gebeuren gaat. Voor de hond absoluut een pluspunt. Als 

de hond zit gefloten wordt en achterom kijkt, hoeft de hond niet te zoeken of zijn baasje op Links of 

op Rechts staat. Zijn voorjager staat op één en dezelfde plek: de Mat. 

Als een keurmeester de Mat zo heeft geplaatst, dat het zicht benomen wordt door een hoge pol 

gras of onkruid, zal een slimme voorjager zijn hond zo neerzetten, dat hij toch een duidelijk zicht 

heeft. Maar men heeft er niet veel verbeelding bij nodig om vast te kunnen stellen, dat het een zeer 

groot voordeel is voor een keurmeester om de Mat zo te gebruiken, zodat alle honden gelijke 

kansen hebben. En voor keurmeesters nog een groot voordeel: hij hoeft niet te waken dat een 

voorjager als een “prima ballerina” van links naar rechts rent en over “de streep” gaat staan. 

 

 


