
 

En toen was het zover..... 

N I M R O D   2 0 1 4 
 

De grote dag van dé  Nimrod komt eraan. Niet te geloven met alle “social media”, die 

helemaal bol staan van aanmoedigingen, felicitaties en kletspraatjes! Alles lijkt op zijn 

achterste benen te staan. 

Hoeveel mensen overnachtingen hebben geboekt in het “Fryslan”?  Dan is het toch 

wel opzienbarend wat voor een enorme impact het woord “NIMROD” heeft en men 

heeft er veel “zin an”. 

Voor 3 proeven snelt “voorjagend Nederland” op 10 november naar Earnewald in 

Friesland, om daar een zeer selecte groep van 18 jachthonden aan het werk te zien in 

een prachtig stuk natuurgebied beschikbaar gesteld door “It Fryske Gea”.! 

Samenwerking tussen een Natuurbeheers organisatie en de Koninklijk Nederlands 

Jagersverenging is dus mogelijk. Was dat maar vaker zo! 

(Helaas is het wel een “schrijnende” vergelijking, dat b.v. de “Artemis” van de 

Nederlandse Labrador Verenging, waar 18 top Labradors na een felle selectie strijd 

aan mee mogen doen, dit jaar slechts 20 bezoekers had!!) 

 

Maar in de directe omgeving van “Earnewald” heeft  de nabijgelegen camping de hele 

week alle huisjes bezet, het lokale hotel zit vol en het “Nimrod” menu dat de kaart 

siert, heeft veel aftrek. (zag er trouwens heel lekker uit) 

En de proeven moeten nog beginnen….. 

Er zijn natuurlijk veel positieve geluiden. Voorjagers die meedoen, worden uit alle 

lagen van de Jachthonden wereld gefeliciteerd – is een “felicitatie” ná het lopen van 

drie proeven niet meer van pas?? – en dat zijn dan de “positieve” geluiden. 



De “negatieve” geluiden, die zijn er natuurlijk ook, zijn 

minder opbeurend. 

Combinaties die al getraind hebben op de terreinen, 

gedeelde voorkennis en ga zo maar door. 

Maar het zal toch de “grote” dag zelf zijn, dat men moet 

laten zien, wat de Friese organisatie bedacht heeft. Als 

voorjager kun je ervan uit gaan dat met apporteerwerk 

zeker gerekend kan worden op Ganzen en Hazen. Ook de 

eend staat vast en zeker op het menu. 

Dat er (heel) veel water te verwachten is, was tijdens 

menige training het gesprek van de dag. Immers de foto’s 

op de site van de Orweja, vertelden geen sprookjes. 

Water, riet en water en riet…. 

 

Weersvoorspelling 

Nu maar hopen dat 10 november geen bitterkoude dag gaat worden. Van de honden 

zal het optimale geëist worden.  Alle Internet providers die enigszins een voorspelling 

doen, worden nageplozen.  

Echter ruim 10 dagen geleden waren de voorspelling (dit keer) al heel juist. Iets van 

10° C en misschien een beetje regen en misschien een beetje zon. 

En wat staat er op het Nimrod menu ?? 

Toeschouwers c.q. deelnemers die afgelopen járen en járen aanwezig waren op 

Nimrods door het hele land, constateren dat op de 3 proeven van de Nimrod eigenlijk 

altijd eenzelfde recept wordt gebruikt. In bijna iedere proef zit een sleep, in bijna 

iedere proef een verloren zoek en dan natuurlijk de markeer apporten - op de heen of 

terugweg - op deze manier worden de Nimrods toch “volgebouwd”. In 3 proeven is 

voor iedere organiserende provincie een ruime fantasie op zijn plaats. Werd er in 

Zeeland nog een “walk-up” gehouden, (denk maar eens aan de jachten door de 

bieten) andere provincies doen het rustiger aan met hun praktijksituaties.  

In herinnering ligt wel, dat b.v. in het Brabantse,  de broertjes Nijssen heel 

ondeugend kunnen zijn en uitermate geraffineerde Steadiness proeven neer hebben 

gezet.  

Kom je daaraan tegen meer naar het Noorden, daar straalt de degelijkheid vaak af 

van de proeven. Hier in “Fryslan”geen speelse moeilijkheden, maar “recht toe recht 

aan”. Praktijk! 

  



Terugduikend in de historie. In 1980 werd de “Nimrod” gehouden in Asperen. Onder 

de geweldige inzet van Mien en Han Kruijsbeek werd in de omliggende polders de 

Nimrod georganiseerd. In het kleine dorpskroegje paste het hele aanwezige “selecte” 

gezelschap van deelnemers en toeschouwers. Meer dan 30 mensen pasten er niet in, 
maar er bleef desondanks nog ruimte over. 

Deze aanwezigen waren de harde kern van die tijd, meer belangstelling was er toen 

nog niet!! De voorzitter zou bijna met de inleiding beginnen, maar men wachtte want 

er ontbrak nog één deelnemer. 

 

De deur van het kroegje ging open en een wandelaar kwam 
binnen in knalgeel jack en witte laarzen. Het werd de beste 

man duidelijk gemaakt, dat dit een “besloten” bijeenkomst 

was, doch wie schetst de verbazing: het was de laatste 

deelnemer met Golden waar iedereen op had zitten wachten. 

 

Om een lang verhaal kort te maken, het was Cees Frijters met 
zijn toppertje “Aris” en hij werd deze dag de Nimrod winnaar. 

Helaas is Cees veel te vroeg overleden, maar zijn humor en 

vakmanschap leeft zeker nog onder de oudgedienden! 

 

 

10 november  - 07.00 uur  

NIMROD 2014 

 

Het is nog donker als de eerste deelnemers binnenstromen. De organisatie is vaak 

gewapend met een zaklamp buiten druk in de weer. Vervolgens keuring dierenarts en 

dan de inleiding door de Gedelegeerde van de Orweja de Heer Rens Joosen. 

Met alle respect werd er een minuut stilte gehouden voor het tragische lot van de vele 

slachtoffers aan boord van de vlucht MH17. Deze herdenking viel immers gelijk met 

Nimrod 2014. 



De presentatie van de proeven geschiedde door Pim Gaanderse, zelf ooit succesvol 

Nimrod deelnemer. Voor velen gaf hij een (te korte) uitleg van de 3 proeven en 

vervolgens het veld in. 

Een menigte van ruim 1.000 toeschouwers liep over een perfect geasfalteerde weg en 

de  proeven lagen toch wel een kilometer uit elkaar. 

Proef A – de Reidflilden – de Rietvelden 

Keurmeesters: Theo de Bruijn en Klaas Beukema 

Vooraf een duidelijke uitleg, hier geen hocus pocus, maar het werd je uitvoerig verteld 

waar het wild lag. Nu alleen nog het binnenbrengen. 

 

Vanaf de inzetplek een brede plas overzwemmen en daar in de hoek een sleep van 

een fazant. Uiteraard, u raadt het al, door het riet. Daarna weer overzwemmen (ca. 

30 meter) en dan lag in de diepte (vanaf de inzetplek zeker 150 meter) een eend. 

Als je hond uit zicht was in die rietrommel kon je het wel schudden. Gelukkig stond de 

wind goed. Daarna een verre kraai die vanuit een bootje op het land werd gegooid. 

Afstand zeker 140 meter. 

Als je hier moest starten als “laatste “ proef was het duidelijk zichtbaar dat veel 

honden het voor gezien hielden, “moe en moe”, ze hadden geen zin meer om weer 

het water in te gaan. 

De keurmeesters waren dan onverbiddelijk: “stoppen” en hond aan de lijn… 

Proef B –de Petgatten – (weet nu nog niet wat dat betekent…) 

Keurmeesters: Kees Tinga, Jan Mastenbroek en Jos Waltmans 

Met één  schot werden twee eenden geschoten.  

Via 2 brede waterpartijen moest de hond eerst de 

rechter eend, was een sleep, uitwerken en daarna 

de linker eend ophalen. (men bedenkt toch 

wat!!). 

De beide eenden lagen ca. 5 meter uit elkaar!  

Zodra de hond het eerste water over was, was hij 

uit zicht. Voor velen een geworstel om de hond 

op rechts te krijgen. Daarna de linker eend.  



 

Eigenlijk was het konijn wat toch wel 120 meter diep in het bos lag, daarna een 

presentje. 

 

De proef waar het minst te zien was en niet 

echt spectaculair. 

 

 

 

Proef C – de Greide – de Grienden! ( mijn Fries wordt beter!) 

Keurmeesters: Jan Tiecken en Raymond Starink 

Deze proef was zeker de Publiekstrekker. Inderdaad, hier rolden de meeste koppen! 

Tja en dat zijn de proeven waar men rijen dik staat. Er is van alles te bespreken, de 

mensen aan de zijlijn weten alles vaak beter en bij iedere kandidaat wordt gewogen: 

haalt ie het wel of niet…? 

13 combinaties haalden hier niet alles binnen, dus dat gaf wel aan hoe zwaar de proef 

was. 

 

De start was een sleep van een gans in een droge greppel, ca. 300 meter. Maar het 

was een raadsel waarom de meest geroutineerde honden zo een moeite hadden de 

sleep op te pakken.  

Het was daar een zooitje. Ze raceten over het veld, 

óp de sleep en áf de sleep. En als die monstersleep 

dan binnen was, meteen daarna een hazensleep! 

Ja, ze weten van aanpakken in Friesland! 



De hazensleep was zeker ook 300 meter, door 

moeras, grienden (ja let op de aanhef) en grasland. 

De wind was inmiddels behoorlijk aangetrokken, 

hard en koud! Als dan ook de hazensleep was 

binnengebracht, keek keurmeester Tiecken je met 

een fijne glimlach aan, om mede te delen dat je nog 

precies 5 minuten over had voor de “killerproef”. 

Rechtvooruit, voorjagers keken strak tegen de zon 

in, eerst een 100 meter over een weiland, slootje 

over… en dan. 

Door een groot én weids biezenveld, daar lag op ruim 150 meter diepte ergens een 

duif. Je zou bijna een hekel aan duiven krijgen, zo ver, zo moeilijk en door de zon 

bijna niet te zien en in te schatten. 

Slechts enkele honden haalden hier de duif binnen, werden door het dankbare publiek 

beloond met een applaus. 

Dat was ook welverdiend, want het was vechten, fluiten tegen de wind in, gewoon 

heel moeilijk. 

 

  

En dan is de Nimrod voorbij 

Eerst een hele dikke pluim voor de organisatie, medewerkers en  terrein eigenaren 

van dit evenement, want het was in één  woord TOP. 

Wat hoorde je vaak van mensen die uit het Westen kwamen, “goh ik zou hier best 

willen wonen of trainen”. 

Wat een natuur, weidsheid, gewoon prachtig. 

  

  



Maar wat voor de deelnemers deze dag 

een absolute LUXE was, de tenten waar 

men de wachtkamers had. Uitsluitend 

voor deelnemers! 

De honden konden daar uitrusten zonder 

in de koude wind te liggen, een hapje 

krijgen, geen last van té  nieuwsgierige 

toeschouwers, even kon je daar met collega deelnemers 

terugtrekken en in een hoekje van de koffie genieten die 

daar in kratten was opgesteld.  

Wat was daar over nagedacht.!! Wat werden we 

verwend. Morgens werden de deelnemers al getrakteerd 

op een uitgebreid lunchpakket!.  

 

 

De prijsuitreiking. 

In een tent waar je met de auto makkelijk rondjes in kon rijden, was het gewoon een 

groot feest. Ruim 1.500 aanwezigen! 

Een zeer goed verzorgde catering met schappelijke prijzen, prominente standhouders 

met aantrekkelijke aanbiedingen, enfin in de tent was het gewoon feest. Het 

geroezemoes was ook niet van de lucht en ja daar is het dé  Nimrod voor, hier komt 

de ene helft van Kynologisch Nederland de andere helft tegen.  

Waren de proeven ca. 16.30 uur afgelopen, de prijsuitreiking liet toch nog op zich 

wachten. Is ook logisch, de horeca, die zo een lekkere menukaart had, wil ook graag 

een graantje meepikken. 

Na de inleiding nam Rens Joosen het woord en gaf de details over de zwaarte van de 

proeven. Vervolgens kreeg iedere deelnemer een groepsfoto en een mooi  gebaar dat 

men ook allemaal een grote zak van het geweldige hondenvoer “Biofood”kreeg. Wat 

een verwennerij! 

Als je dan de punten aantallen hoort van de zwakste broeders die deze dag 

deelnamen, is het toch duidelijk dat men een uitnodiging aan de Nimrod zeker niet 

moet onderschatten. De Nimrod is geen spelletje om eens te kijken hoe ver je bent, 

deelname is tóp sport voor hond en baas. Geestelijk en lichamelijk moet je er naar 

toeleven en dit jaar was 10 november dé dag. 

Onderstaande combinaties gingen deze dag dolgelukkig naar huis: 

1e. One of us v.d. Loenense Hoeve – Golden retr. – Wim van Loenen 

2e. Windworkers Boyd – Golden retr. – Michel Geerlings 

3e. Bluegoose Montana Jazztime – Labrador – Henny M. Schoor 



  

 

Namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied werd de bronzen medaille 

uitgereikt aan de 3 – AA honden. 

De bronzen legpenning van de Orweja door Baron van Tuijll van Serooskerken.  

 

Met bovenstaand verslag hopen wij u een beeld te hebben gegeven van dit top 

evenement. Niet allen het sportieve, maar ook het sociale karakter in onze jacht- en 

hondensport staat even helemaal op positieve manier in de schijnwerpers. 

Tekst: Henny M. Schoor 

Foto’s en lay-out: Kees van den Born 

 

Uw reacties zien wij gaarne tegemoet in Reacties graag in het Gastenboek (klik hier..) 

http://www.tboek.nl/gastenboek/schoor

