
Extra helper nodig in het veld... vraag The Stickman 

Bij trainingen en soms ook bij wedstrijden komt men wel eens een extra helper 

tekort.  

Maak gebruik van “The Stickman”. 

Een perfecte “helper” en ook meteen een verleiding voor bij trainingen en 

wedstrijden. Immers The Stickman kan op grote afstanden geplaatst worden 

en is tevens een grote uitdaging én verleiding.  

Kledingvoorschrift is er natuurlijk ook 

voor The Stickman: een wit jasje is 

voor grote afstanden ideaal, maar ook 

een Camouflage pakje zal The 

Stickman zeker niet misstaan. 

In USA  wordt vaak met een bumper-

boy een dummy afgevuurd en staat 

The Stickman er netjes naast op 

post! 

Men gaat in USA zelfs nog veel verder.   

The Stickman wordt door middel van 

een afstandsbediening geactiveerd en 

zakt ná het schot “als het ware in 

elkaar” en is dan helemaal verdwenen ! Men spreekt dan van een “retired Gun” 

een helper die zich ná het schot terugtrekt. 

Dus eigenlijk biedt The Stickman heel veel extra mogelijkheden!  

Het is tevens een helper die geen koffie drinkt, geen kilometervergoeding wil, 

maar wel een super aanvulling kan zijn op grote afstanden, donkere hoekjes 

opvult en áltijd een goed humeur heeft. 

Voor zover mij bekend is The Stickman alleen in USA verkrijgbaar, maar er 

zijn in Nederland vast wel een paar handige voorjagers, die The Stickman tot 

leven willen brengen. 

 

Kwaliteit en kwantiteit 

In USA bestaat al jaren een geweldig blad voor “voorjagers” van Retrievers. 

Het betreft: “The Retriever Journal” een blad dat uitblinkt door 

medewerkers die o.a. de National verschillende keren hebben gewonnen. Dus 

vakmensen! 



Een van de top artikelen is geschreven door Danny Farmer, 4x won hij The 

National Retriever Championship en trainde meer dan 80 FT kampioenen. 

Het tijdschrift, dat iedere 2 maanden verschijnt is niet alleen compleet in 

informatie, maar ook nog heel betaalbaar. Een abonnement voor 3 jaar kost 

ca. € 110,--.  

Voor de serieuze voorjager een absolute must. Problemen worden behandeld 

door een vakman, op een manier die voor iedereen duidelijk is. Basics, 

apporteren en Danny’s grote kracht het lopen van lijnen en markeren.  

In de aflevering van het Juni nummer 2020 wordt op een speelse manier 

aandacht gegeven aan een 3-voudig apport en… wat een uitdaging, er is een 

“Stickman” in het veld.  

Deze “verleiding” in het veld hebben wij een tijdje geleden al aandacht 

gegeven op onze site en is inderdaad hier en daar in trainingsgroepjes 

“geadopteerd”. 

In de Diagram 2 – die Danny meteen behandeld, is er sprake van een verre 

blind, met als uitdaging een blind op de lange lijn. Heerlijke en eerlijke 

proeven. 

In juni natuurlijk ook een informatief artikel over “Cool running dogs”. Maar 

een absolute eyecatcher zijn de geweldige foto’s waar dit blad mee is 

“gelardeerd”. Prachtige opnamen van jacht, honden in actie en waardevolle 

advertenties.  

http://retrieverjournal.com/ 

  

http://retrieverjournal.com/


 


