
Publieksvriendelijke proeven 

NIMROD  2013  BIDDINGHUIZEN 

Ooit sprak een oude wijze man “als je een geheim hebt en je deelt het met één persoon, dan… is 
het een geheim. Maar, deel je het met twee personen… dan weet de hele wereld het”. 

Jammer, nadat Nimrod 2012 op De Glind werd gehouden, zoemde het al snel van geruchten. 
Probeerde men vanuit hogerhand eerst alle nieuwsgierigen op het verkeerde been te zetten met 
een “organisatie” in het Noorden van het land, dit veranderde heel snel. Ergens zat een lek in de 
organisatie en de ene informatie na de andere druppelde naar buiten. Was het eerst de 
“Flevopolder”, toen werden de touwtjes aangehaald en werd het Biddinghuizen! En ja hoor,dit is 
altijd een heel pijnlijk punt voor de organisatie. Je kunt dit soort dagen nog zo goed organiseren, er 
zijn altijd mensen die hun mond voorbij praten. 

11  november  2013. 
Dé dag van dé Nimrod. De locatie was bekend, maar gelukkig toch voor heel veel bezoekers en 

deelnemers een totale verrassing. 
Voor het publiek in ieder geval een perfecte locatie om te 
vertoeven.  
Men wandelde via een verharde weg van de ene naar de 
andere proef, met goed zicht over de proeven. Het was 
prima bewandelbaar. Voordeel van het terrein van Dorhout 
Mees is zeker dat één eigenaar een top scala aan terreinen 
biedt, zowel de golfbanen als de schietbanen mochten 
gebruikt worden. Een minpuntje daarentegen is dat men ook 
de horeca in eigen hand houdt. Een viskar of een 
mogelijkheid waar men een lekker frietje kon kopen, was er 
niet. 

De weersomstandigheden ideaal, ca. 5° C en een beetje 
wind. En veel voorjagers profiteerden er deze dag van dat het een stevige Westenwind was, die bij 
menige proef ideaal was. De wildgeuren lonkten naar de hondenneuzen. 

 



Het deelnemersveld bestond uit 18 honden, t.w.: 7 Labradors, 2 Goldens, 1 Flatcoat, 2 Dts.Staande 
Draadharen, 1 Dts St.Langhaar, 1 Dts St. Korthaar, 1 Heidewachtel, 1 Engelse Springer Spaniel, 1 
Weimaraner en 1 Bracco Italiano. 

Tot mijn verbazing gezien, dat de laatste 2 rassen en dat zijn zeker niet de gemakkelijkste op een 
Nimrod, tot de allerjongsten behoorden.  Had altijd het idee, dat zeker dit soort honden beter een 
paar jaar kunnen “rijpen” en dan naar een zwaar evenement als Nimrod gaan.  

Als je in de voorgaande weken of maanden voor de Nimrod goed gepresteerd hebt en je hebt je 
bed naast de telefoon gezet om te wachten tot dé secretaresse van de Orweja, Mevrouw Betty 
van de Woude belt, is het héél moeilijk om nee te zeggen. 
Maar een Nimrod loop je maar éénmaal in een hondenleven, dus “Bezint eer ge begint”. “Nee” 
zeggen is moeilijk, maar wel een hele knappe overdenking. 

Aanvang 
Rond de klok van 07.00 uur waren de deelnemers verzameld en volgde het gebruikelijke ritueel 
van de dierenarts. Als je dan hoort dat er deelnemers zijn die ‘s-morgens al om 04.00 uur in de 
auto zijn gestapt, is een beetje bewondering toch zeker op zijn plaats. 
Je moet voor je hobby toch maar heel veel over hebben. 

Daarna de uitleg van de proeven en het veld in. Altijd weer geweldig om te zien, wat een grote 
schare aan medewerkers en vrijwilligers zich voor een grote dag als deze beschikbaar hebben 
gesteld. Christel Thiel  en Els Venema verdienen dan ook alle lof, voor de perfecte manier waarop 
zij en hun complete team van medewerkers een dag als deze tot stand hebben gebracht. 

Proef A – de “Fairway”. 
Keurmeesters: Theo de Bruijn en Durk van der Heide 

 
Het eerste wat opviel op deze proef – een langgerekte golfbaan – was de grasmaaier die de dag 
ervoor wel heel driftig zijn werk uitstekend had gedaan! Het gras was heel kort en je mist dan toch 
een beetje het spannende gevoel van een “Nimrod” proef. Doch de organisatie had dit goed 
opgevangen, door de afstanden heel ruim te maken. Een eend in een vijvertje op meer dan 220 
meter was zeker geen sinecure.  

Er gebeurde bij de start van alles wat, een verre duif op links, een verre eend op rechts en in het 
midden een sleep van een konijn. Het was voor de honden die op de sleep gingen een beetje 
“tricky” dat de sleep ca. 30 meter achter een helper begon. 



Deze proef was perfect te zien voor de slimme toeschouwers, die 
een verrekijker hadden meegenomen. Want de afstanden waren 
royaal, maar dat is dan ook het fijne speciale Nimrod gevoel. 

De voorjager echter had te kampen met van die pittige 
heuveltjes, waar golfers immers weer zo dol op zijn. Als de hond 
uit het zicht was, stond menig voorjager op zijn tenen om de 
viervoeter terug te vinden. 

 

 

Proef B – “Dog-Leg”. 
Keurmeesters: Jos Waltmans en Bap Meerssman 

Een kleine walk-up met aan de rechterzijde een haas aan een springelastiek. Het was duidelijk te 
zien, dat de organisatie hier een ingewikkeld “project” van had gemaakt, doch doordat de meeste 
honden links volgen en de ontsnappingsactie van de haas aan de rechterzijde gebeurde, bleef het 
spektakel uitsluitend een boeiend item voor het publiek. Niet veel honden waren onder de indruk.  

Het dirigeren op de hazensleep ging de meeste honden goed af en het was mooi om de 
hondenneus te zien werken over het lange en vlakke veld.  Op de terugweg werd in het riet – 
uitsluitend zichtbaar voor de hond mét haas – een eend in het riet geworpen. 

Honden die hebberig zijn en snel terug wilden keren, hadden hier een probleem, dat hun baas de 
eend niet had zien vallen. Zij moesten zelf opletten. Een voordeel, de wind stond perfect en als je 
hond dan goed dirigeerbaar is, kun je het toch oplossen. Maar het verdient dan geen 
schoonheidsprijs. 

Waardering voor een Labrador combinatie die het niet wilde lukken. Je bent dan toch een echte 
hondenbaas als je ziet dat het “er niet inzit”, om juist op een Nimrod te zeggen : ik laat het hierbij 
en je hond terug te fluiten! 

Wat de menigte toeschouwers een beetje verbaasde was, dat apport nummer drie, een kraai op 
ca. 50 meter in een boom hing te schommelen. Menig toeschouwer zuchtte hier dat dit wel een 
heel simpel apportje was! 

 

Proef C – “Out of Bounds “ 
Keurmeesters:  Klaas Beukema en Raymond Starink 

Vanaf het parkeerterrein was deze proef slechts een klein stukje 
lopen en voor veel toeschouwers was dit de éérste proef die ze 
deze dag gingen bekijken. Als je dan bij aankomst hoort dat er al 9 
combinaties aan bod waren geweest, die NIET alle 3 apporten 
binnenhaalden, sta je toch wel even heel stil. 



Er was ook geen “stout” beest bij. Óf de fazant óf 
de gans werd niet binnengehaald. Het was dus 
niet een kwestie van één stuk wild, dat niet 
binnen wilde komen. 

De aanvang van deze poef was heel spannend – 
er werd een jager met een terreinauto in het veld 
gedropt! – wat een nieuwe sensatie in 
hondenland – en hij schoot meteen 2 kraaien. 
De achtergebleven jager schoot aan de andere 
kant van de vijver een gans. Moeilijk te zien. 
Waarom gebruikt men hier geen Zinger-Winger?? 
Er ontstaat door de “slechtzicht” situatie een 
negatieve mogelijkheid voor voorjagers om de 
honden óm te laten lopen.  

Mag tegenwoordig niet meer tijdens bepaalde 
Workingtesten! 

Ten eerste verstoort de hond het eventuele aanwezige wild tijdens zijn “wandeling” om de vijver 
en ten tweede “vervuild” de hond het terrein, waar hij later door moet om dé fazant uit het bos te 
halen. : strakke lijnen lopen is een enorm pluspunt! Zal door de keurmeesters ook wel royaal 
worden beloond.  

Bij deze proef waren zeker de meeste toeschouwers te vinden. Het was ook uitermate spannend, 
als een hond in de rietpartij verdween. 

Voorjagers moeten een sterke instelling hebben. Als je hond verdwenen is en je staat daar te 
wachten en een keurmeester die regelmatig op zijn stopwatch kijkt, klopt je hart toch wel even 
heel wat sneller! 

De afloop  
Maar verder, het liep deze dag gesmeerd. Met de aanwezigheid van de mooie golfgebouwen, de 
luxe van de winkel van Hemker en Bekking, de smakelijke keuken van Dorhout Mees en de 
toiletten. Al met al een perfecte locatie. 

Misschien wil de directie van Dorhout Mees er eens over nadenken, om naast alle mooie 
golfbanen die ze hebben, een terrein te maken voor de training van onze jachthonden. Een terrein 
met waterpartijen, dekking en waar je ongestoord met een dummylauncher of alarmpistool kan 
werken. Voor velen van ons, die al eens door een koddebeier achterna zijn gezeten, een droom. 



De prijsuitreiking 
Met alle nieuwe reglementen was het voor de meesten wel even puzzelen. 

Wel of niet een AA-diploma?? Maar de aandachtige lezers van alle nieuwe regels wisten te 
vertellen, dat als honden NIET alle apporten binnen hadden er géén AA-diploma werd uitgereikt. 
Zo gezegd, zo gedaan. 

Dus onderstaande honden werden geplaatst op hun punten zónder het felbegeerde AA-diploma 
te krijgen: 

1. Wilfred Schenk – Labrador Waterlands Miss Maine 
2. Peter Boons – Labrador – Zepp v.d. Vaortkaant 
3. Bennie Snelder – Dts St Draadhaar Don van Rabenhorst 

 

Nieuw was dit jaar ook een verloting die verbonden was aan het extravagante programma 
boekje. De grote zaal in het “Golfgebouw” was werkelijk overvol met enthousiasten. 

Een daarna.. op naar de heerlijke stamppotten. 

Het was weer een top dag. 

En we vragen nu natuurlijk nog niet waar de Nimrod 2014 is…. dat zou niet aardig zijn. 

Kees en ondergetekende zijn er in geslaagd, u binnen 24 uur na de Nimrod een verslag met 
foto’s aan te bieden. Wij hopen dat u het leuk vindt. Geeft ook een indruk aan mensen die 
deze dag niet aanwezig waren. 

Reacties kunt u in het gastenboek plaatsen: http://www.tboek.nl/gastenboek/schoor 

Tekst: Henny M. Schoor 

Foto’s en lay-out: Kees van den Born 

In het volgende nummer van het tijdschrift  “De Jachthond” treft u een uitgebreid verslag van 
de Nimrod met alle officiële foto’s! 
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