
Nimrod 2016 – dit jaar geen verslag, wat dan wel??? 
 

Veel aandacht dit jaar voor Nimrod 2016 gehouden in provincie Utrecht. 

Als bezoeker vond ik het een perfecte organisatie, vervoer excellent geregeld, mooie 

locatie en een veld van 18 deelnemers. 

Verder ga ik niet in op de proeven, alhoewel mij opviel dat er qua indeling weinig 

verleiding in zat: op ieder proef lag één apport op links, één apport recht voor je, en 

één apport op rechts. Van deze indeling werd niet afgeweken. Ach, moet kunnen. 

Deze uitslag zat vol verrassingen, proeven waren dit jaar pittiger dan verwacht, maar 

dat kun je aan afd. KNJV Utrecht over laten. Hier is het nooit simpel. 

Terug in de geschiedenis 

Jaren en jaren geleden, toen er nog geen Facebook en al dat soort grappen waren, 

schreef ik een stukje over “deelname aan de Nimrod”.  

Dat werd mij nooit in dank afgenomen en er is 

ook nog steeds niets gebeurd. 

Wat mij stoort is, dat om de selectie procedure 

te doorstaan, sommige combinaties méér dan 

10 MAP’s lopen. Vooral bij de populaire 

rassen, de retrievers, slaat de teller vaak op 

hol! 

Mijn commentaar, ik denk nu ruim 20 jaar 

geleden: “De Nimrod is een proef voor mensen met de meeste vrije tijd en de 

mééste poen!!”.  

Want als je door de week een baan hebt, ( en een bescheiden)  salaris, zal meedoen 

aan de Nimrod in meer dan 10 proeven, een 

aanslag zijn op je budget. 

Waarom nooit de regel ingevoerd dat je “in vijf 

proeven” moet bewijzen of je capabel bent. Als 

een voorjager zich in 5 proeven gaat bewijzen, 

is er ook voor andere deelnemers een 

mogelijkheid meer om in te schrijven. En heb 

je meteen een objectief beeld of er inderdaad 

goed en stabiel gepresteerd wordt. 

Nu is het een soort “Russian Roulette”. Op een gegeven moment gaat de trekker wel 

een keer over en.. pats boem je staat er!  

Maar ja, het zal wel zo blijven. 

Henny M. Schoor 


