
 

Nimrod 2015 

December 2014: iedereen weet dat in 2015 de keuze voor de Nimrod valt op Zuid-

Holland,. Maar nu al druppelt info door dat het een “gesloten particulier” terrein is??!! 

Januari 2015: in dit vroege stadium is er al ruzie tussen een belangrijke hoofdsponsor 

en de organisatie. Tja, als je er veel sponsor geld insteekt, wil je daar ook wat voor 

terug hebben… 

Februari 2015. Heel voorzichtig een aankondiging op de site van de Orweja, met de 

juiste datum, 9 november en de vermelding “Zuid-Holland”. Maar dat wisten we al. 

Vroeger ondenkbaar dat je bijna één jaar van tevoren al zoveel info had. We houden 

onze oren open en gespitst!! 

Maart 2015: eigenlijk is het heel stil. Een mooi privé terrein waar je zonder sleutel niet 

op kunt komen!! 

April 2015: enkele proeven zijn al uitgezet en gelopen. Om “lekken” van info tegen te 

gaan, wordt iedere proef door één  team gelopen!! Alleen de organisatie, de grote 

bonzen dus -  zijn op de hoogte van alle proeven! 

Juli 2015. Ja probeer het maar eens stil te houden. Terrein is inmiddels bekend, bij 

Landgoed De Keukenhof in Lisse. Op het terrein van een kasteel!!! 

 

September/Oktober 2015: ieder jaar hetzelfde. Is dat om de Nimrod deelnemers te 

motieveren of te demotiveren. Het voorintrainen!! 

De 3 proeven zijn inmiddels dus ingetraind en als je dan hoort dat honden die net een 

heel klein A diploma’tje hebben behaald en mochten intrainen, er met een knijper op de 

neus !! doorheen liepen.” Alles is heel goed te doen en absoluut jachtgericht en zeker 



niet zwaar”. Dit verhaal leeft door van jaar tot jaar tot jaar. Uit de hoek van de 

organisatie van het  bloembollenterrein viel de informatie niet mee, ze hielden dit jaar 

de kaken stijf op elkaar, maar ja… er lekt altijd wat door. 

En op het moment dat de proeven ingetraind werden:  was het toen mooi weer? beetje 

wind? En was iedereen  lekker ontspannen!! Ja ja want dat is ook een super factor. 

Geen hete adem van keurmeesters in je nek en geen stopwatch. 

Het “Feestboek”. 

Op Facebook wordt niemand gespaard. Er zou een rel zijn welke fotografen dit jaar wel 

en niet mogen komen. We zullen geen namen noemen, maar jammer dat er een paar 

toppers achter het lint moeten blijven. Ze hebben in de vorige Nimrods laten zien dat ze 

niet alleen de honden, maar ook de expressie van de voorjagers in Aktie, zo geweldig 

neer kunnen zetten. 

Maar we zijn alweer iets verder. 

Waar bloembollen en Jachthonden elkaar  gaan ontmoeten. 

De “Orweja” organisatie gaat natuurlijk steeds meer de puntjes op de i zetten. Werden 

in het verleden winnaars van vorige jaren uitgenodigd om op één dag alle drie de 

proeven mogen intrainen, dat gaat deze keer niet door! 

Het bewaren van een geheim – in dit geval de uitvoering van de proeven – is héél  

speciaal. En is in het verleden gebleken ook niet waterdicht. En voorkennis is natuurlijk 

een hele lelijke zaak! 

Want een geheim heb je met zijn tweeën, en als er een derde 

bijkomt weet vaak de hele wereld het. 

Dus is er nu pér proef één teamleider en wordt één proef 

ingetraind door een groep. Zij weten dus niet wat er in de 

andere proeven speelt. 

Perfect, alle deelnemers gelijke kansen. 

De dag ná de laatste MAP. 

Op 21 oktober rolt via Facebook de lijst binnen met de 

18 deelnemers. Al snel blijkt dat niet minder dan 13 

plaatsen bezet zijn door Retrievers en daarvan ook nog 

eens 8 Labradors op het toneel verschijnen. Je hebt 

dan altijd voorjagers die daar positief op reageren en 

ook hoor je negatieve geluiden. 

Maar ja, iedereen heeft een gelijke kans gehad en de 

voorbereiding voor de Nimrod deelnemers kan gaan 

beginnen. 

Al heb ik een vooraanstaand trainer Dirk van ’t Slot ooit horen zeggen “Als je nu nog 

moet gaan trainen voor de Nimrod, blijf dan maar thuis…” 



Maar dat gaat niet voor iedereen op. Als je hier en daar hoort wat voor soorten 

ingenieuze proeven worden bedacht en samengesteld, waar de moeilijkheidsgrenzen 

aan het onmogelijke grenzen, dan krijg je daar toch een licht “buikpijn” van. 

 

NIMROD 2015 

En dan is maandag 9 november de grote dag aangebroken. 

Vanuit het hele land begaven belangstellenden zich naar Lisse; de Keukenhof. Velen niet 

beseffende dat de maandagochtend nu juist de tijd is, dat vele nijvere hardwerkende 

mensen naar hun werk gaan! Dit resulteerde in files van meer dan 15 km (omgeving 

Amsterdam) en ook Utrecht werd niet gespaard. Reistijden vanuit Groningen van 4 uur 

en langer. Waar moet dat naar toe met al dat verkeer. 

Wie heeft eigenlijk voor de Nimrod de MAANDAG bedacht. 

Een van de allereerste Nimrods – 1975 -  werd tijdens een soort ‘Game-Fair” gehouden 

en dat was altijd in het weekend. De proeven werden ter plekke samengesteld.. 

Van de Keukenhof waren inmiddels al fraaie foto’s in omloop: een heus kasteel, 

bollenvelden..? Zo een kasteel heeft toch altijd een bepaalde chique. 

Opening 

Volgens schema vond de opening plaats en werden de proeven besproken. 

Op een paar kleine hiaten na, liep het prima en netjes op tijd. 

De proevenuitleg is altijd weer een spannend moment. Dan begeeft de stoet deelnemers 

en toeschouwers zich naar het veld. 

Wel grappig dat bij nadere bestudering nérgens in het programma boekje de datum van 

9 november staat, maar een kniesoor die daar op let. 

18 deelnemers hadden zich dit jaar gekwalificeerd: 8 Labrador retrievers, 4 Golden 

retrievers, 1 Flatcoated Retriever, 1 Heidewachtel, 1 Dts Staande Korthaar, 1 Cesky 

Fousek, 1 Dts St Draadhaar, 1 Dtse St Langhaar, maakt een totaal van 18 deelnemende 

combinaties. 

Was de catalogus vroeger een gestencild aantal velletjes papier bij elkaar gehouden 

door een nietje, nu is het een kompleet boekwerkje geworden met fraaie foto’s en van 

iedere voorjager een korte impressie. Leuk en kleurrijk. 

 

Proef A – de Kasteelproef. 

Keurmeesters: Jan Tiecken – Durk van der Heide 

Hier kwam wel wat fantasie aan te pas, want op het moment dat de voorjager zich naar 

de keurmeesters begaf, lagen alle apporten al op hun plaats.  



Op zich een mooie locatie, met uitzicht op het kasteel, al 

had je het idee dat de toeschouwers die boven in de 

“toren” stonden een beter uitzicht hadden, dan de 

combinatie die aan het werk was. 

Een drijfjacht, van de ene wal naar de andere wal. 

Drijvers, allen voortgetrokken door teckels, deden daar 

hun spannende best! 

Een schot, nog een schot. Eerst moest de “zieke” fazant 

gehaald worden. Door een soort begroeide kuil en dan 

de sleep oppakken. Voor honden die in bosgebieden 

wonen, misschien makkelijker dan de polder honden. Die 

liepen vaak te rennen en werden ondeugend door de 

terrein variatie.  

Zodra de fazant binnen was, rechtdoor naar een eend 

die om de hoek lag. De wind was op dat moment zo heel 

erg gunstig, dat het een eenvoudig apport werd. 

Daarna op rechts, achter een wal lag een duif. Je zag 

hier duidelijk dat de “hebberige” honden in het voordeel 

waren, ze verdwenen achter de “ril” en werkten het hele 

stuk bos uit. 

 

 

 

Proef B – de Boerderij proef 

Keurmeesters: Jos Waltmans, Kees Tinga, Raymond Starink 

Iets heel anders dan de charmante tuin van het kasteel. Een groot open weiland, enkele 

slootjes doorsneden het veld, en een bossage aan de rechterkant. De weilanden waren 

kaal gegraasd, bijna gecultiveerd. Wel een heel verschil met alle riet ruigtes van vorig 

jaar in Friesland. 

 

In deze proef kon gemarkeerd worden… tenminste als de combinatie heel goed oplette. 

De jagers hadden zich in de bosrand verstopt en je moest echt goed opletten om de 

geweren te zien. En als voorjager ook heel goed opletten waar de geweren stonden en 

het wild zou kunnen liggen. 



Afstanden waren hier ook “Nimrod-waardig”. Ca. 140 meter tot aan de rand. Eerst een 

sleep uitwerken. De honden die daar trouwens later op de dag starten waren héél  véél  

in het voordeel, ze liepen zoals het heet “stevig onder de wind”. De honden die uw 

scribente aan het werk heeft gezien, lieten mooi jachtgedrag zien en mooi eigen 

initiatief.  

Zodra de sleep binnen was een lange lijn naar rechts, daar was een fazant in de sloot 

beland. Eigenlijk voor honden op dit niveau goed te doen. De honden die op een Nimrod 

staan, mag je ook wel inschatten op een aantal slootjes en dan wat ruigte. Ze staan er 

immers niet zomaar… 

Ja en dan een kraai in het bos..!! De eerste honden – en dat waren zeker niet de 

minsten – hadden daar grote problemen. Ze brachten de kraai niet binnen. 

Echter als je goed meekeek naar de terrein situatie, zag je aan de rechterkant van het 

bosperceel de werpers, die zich daar genesteld hadden!. Ja en het publiek kon daar ook 

nog eens vlak bijkomen, dus al snel werd een “extra” route bedacht. Verschillende 

voorjagers stuurden hun hond langs het bosperceel, over de grasmat, en eenmaal 

aangekomen bij de werpers was het eenvoudig genoeg. De slimme Nimrod honden, 

pakten de “warme voet” van de helpers, een mooi loopspoortje en de kraai was binnen. 

Dat is dus het voordeel als je niet als nummer 1 moet starten.! 

Starten als nummer één is hetzelfde als een proefkonijn op tafel zetten. Al jaren pleit ik 

voor een “testdog” zoals in Amerika. Bij grote evenementen zoals de Nimrod – in USA 

heet het dan de “National” start eerst een Testdog.  

Als bij de start van de 3 proeven eerst een Testdog begint, kunnen alle 6 

voorjagers – uiteraard zonder hond – meekijken en heb je een idee van het 

terrein… en hoe je de problemen dan kan oplossen. Nu is nr. 1 met starten 

vaak een pechvogel. Het was vandaag weer eens duidelijk, dat het ook hier 

voor de starters een “unhappy” situatie was.  

En… een Nimrod loop je maar één keer in het hondenleven. 

 

 

Proef C – Polderproef 

Keurmeesters: Klaas Beukema – Jan Mastenbroek 

Weer geen bollenvelden of iets wat daar maar op leek, maar hele ruime weiland 

percelen. 



Een walk-up samen met keurmeester en tijdens de “korte” wandeling viel een schot. 

Ook dit was weer een proef waar alles al op zijn plaats lag, dus geen markeer 

opdrachten! 

Een verre sleep van een haas, nu lag het terrein in tegenovergestelde volgorde en 

moesten de honden echt hun neus aan de grond gooien anders zaten ze boven de wind. 

Misschien voor degenen die nog niet zo lang meelopen, een spectaculaire proef, maar 

als een geroutineerde hond op de sleep zit, dan gaat ie. 

Vervolgens een verre lijn naar een “familie lokganzen”die 

daar was neergestreken. Door de pittige wind die inmiddels 

was opgestoken, was fluiten uit den boze. Maar zoeken 

deden de meesten prima en kwamen vervolgens de lange 

weg naar huis terug met een grote gans. Als toefje 

slagroom op de pudding zou er nog een konijn in het bos liggen. Spannend, de ene 

hond zoekt 5 minuten en komt leeg terug, de andere hond springt over het slootje en 

komt met konijn direct weer terug. 

Ja ook in Hondenland kan het vriezen en dooien. 

Resumé: in iedere proef was één sleep verwerkt, in iedere proef was één verloren zoek 

verwerkt en in ieder proef was één “Blind” verwerkt. Gelukkig varieerden de afstanden 

en was er een “optreden van de teckels”. Maar verder was het niet echt spannend. 

Lokstallen, verleiding van springkonijnen, hutjes waar jagers aan het schieten waren, 

duikeenden en ga zo maar door, dat werd zeker gemist! 

 

Het publiek 

Het publiek was in zeer ruime mate vertegenwoordigd. 

Het parkeerterrein stond bijna helemaal vol. 

Was ook prima bereikbaar en je stak de weg over en 

even snel een programma boekje aanschaffen en 

kijken maar. 

Ook geen eindeloos gewandel, nee perfect. En bij het 

verlaten van het parkeerterrein werd je niet vergeten: 

parkeerbijdrage van € 4,--. Maar daar stond je de hele 

dag dan ook toppie! 

Wel leuk, dat álle soorten publiek aanwezig waren. Ook een stel keurig gekapte en 

chique aangeklede dames, die bij bestudering van het boekje zagen, dat er een loper 

was. “Goh waar zou die fazant dan naar toe lopen…”. Och, die vraag stellen ze volgend 

jaar vast niet meer! 

Maar ook staan langs de lijn de “betweters” die op alle handelingen van de voorjagers 

kritiek hebben. Ga er eerst maar eens zelf staan, met al die hete adem van het publiek 

in je nek. En keurmeesters die steeds weer op hun stopwatch kijken.  

Maar zeker was het een absolute aanwezigheid van alle grote namen uit het 

Jachtwereldje, voorzitters, commissieleden, keurmeesters uit alle rangen en standen 

waren op deze dag royaal vertegenwoordigd. 



De uitslag 

Het langverwachte moment komt: de uitslag en hoeveel AA diploma’s er zijn geval.  

Dit jaar 8 stuks! 8 x AA diploma’s!  

Waren het allemaal top combinaties die starten of waren de proeven niet moeilijk?? 

Degenen die vandaag aan de kant hebben gestaan, mogen zelf een oordeel vellen.  

Wij geven u hierbij de uitslag: 

1ste  prijs: Robert Bolsenbroek – Labrador Leannanalba Droigheann 295 ptn 

2e  prijs: Bianca Sengers – Labrador Dorado 

3e prijs Beatrice Albrecht – Golden retr Way-Out’s Liam 

Wilfred Schenk Labrador Bente vd Waterlandspolder 

Ingeborg vd Eijk – Labrador –Tiff 

Henk de Ronde Golden retr Fridayman Mick vd Bleckinghof 

Toos Huisman Labrador Lake Farms Anne 

Hans Joosten Heidewachtel Kilian Eline vd Chesannehof 

(gelukkig, één Staande Hond heeft de eer hoog gehouden. Het is in ieder geval niet een 

totaal Retrieverdagje geworden.) 

 

Voor 2016 heeft volgens de geruchten de KNJV Utrecht het voortouw genomen. Even 

graven in mijn herinnering en de proeven waren daar altijd uitdagend en zeker niet 

makkelijk. We gaan het weer beleven. 

Uw scribente 

Henny M. Schoor 

Deze reportage is dit jaar tot stand gekomen met medewerking van Kees van den Born, 

en Natascha Ripzaad, die ons heeft voorzien van de laatste en (de eerste info) van deze 

dag. Iemand moet de puntjes op de i zetten!! 

Voor ons allen is het leuk als u een klein woordje schrijft in ons Gastenboek 

(KLIK)! 

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

