
Retrievers van 8 jaar en ( veel)  ouder in Aktie!  
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Georganiseerd onder auspiciën van de Nederlands Labrador Vereniging 

Het fraaie terrein in Almkerk zou dit jaar het toneel worden van het bijna jaarlijkse Veteranen  
spektakel.  

In 2013 waren er geen organisatoren, die dit humorvolle gebeuren voor hun rekening wilden 
nemen. 

Dus, ondergetekende en Kees van den Born, streken nog éénmaal met de hand over het hart en 
spetterden weer, dit keer in Almkerk. 

En inderdaad, er werd “gespetterd” met de proeven, doch helaas ook met de regen, want het was 
deze dag helaas zéér  tot zéér nat. Alleen al om op het terrein te komen, moest je een auto 
hebben die over “terreinbanden” beschikte, want het was een enorm klei- en glibbergebeuren. 
Voor veel auto’s  lonkte de sloot… was best even griezelig. Je bleef maar glijden. 

 

Het terrein 
Almkerk biedt een terrein, dat gelegen is om een grote plas water. Doch de organisatie had 
besloten de proeven in één beperkte hoek te houden. 

En het middelpunt van samenkomst was zeker de 
Horeca, die deze dag gerund werd door Natascha 
Ripzaad en haar moeder. Geweldig hoe deze dames 
de aanwezigen verwenden met heerlijke 
Hamburgers en verse broodjes. Top. 

Onder de bomen was het best goed toeven, maar 
op het openveld was het toch wel even afzien met 
alle regen ( en modder)  

  



De proeven 
Een korte beschrijving van de proeven, want voor deze “oudjes”, vaak stram, slechtziend en ook 
geen best gehoor meer, ga je toch iets speciaals neerzetten. 

Proef 1 – keurmeester Piet Schaafsma. 
Achter het huisje, op de lange bomenlaan was een lokstal van ruim 30 “kunststof” vogels 
neergezet, kraaien, eenden, duiven, je kon het zo gek niet bedenken of het lag er wel tussen. En 
dan aan het einde van dit “lokveld” lagen 2 dummies! 

Nou, dat was best wel een droom voor vele 
oude honden. De ene na de andere eend en 
duif werden “ter hand gesteld”  en de 
keurmester deelde dan heel officieel mee, 
dat de bonuspunten na het 5e “verkeerde” 
apport op waren. 

Lachen. Weinig honden lieten de lokkers 
liggen en gingen op zoek naar de dummies. 
En het baasje maar “nee”nee’ roepen en 
woef kwam alweer binnen met een 
kunststof lokker. 

Proef 2 – keurmeester Rob Waage. 
Deze proef was een heel koud “stekkie” tegen de bosrand. Rob Waage, gestoken in een tweed, 
waarmee hij zo in een Koninklijke loge kon verschijnen! 

 

De grote verrassing hier was het “wilde varken”. Met de slagtanden ontbloot, stond het daar 
agressief opgesteld.  

Voor veel deelnemers een griezelige uitdaging.  
Echter éénmaal het varken voorbij lagen er 5 dummies.  

Hier had iedereen de beschikbare 7 minuten echt wel heel hard nodig. 

 
  



Proef 3 – keurmeester Wim Blokland 
Een “vet konijn “gooide hier voor veel deelnemers roet in het eten!. Achter een singel van jonge 
aanplant werden twee dummies uitermate vakkundig en hoog opgegooid. Maar.. eerst moest een 
vet konijn – een dikke zware bontdummy – op een dienblad aangeboden worden aan de 
keurmeester. Zodra hij het “konijn” had goedgekeurd, mocht de hond worden ingezet. Echter… 
wat is er voor een hond leuker, dan je baas aan het werk te zien. Menige woef was de beide 
markeers helemaal vergeten… en ja, dan wordt het sturen. En hoe stuur je een hond die doof is en 
“slechtziend”. Maar er werd hier gekeurd met de “mantel der liefde”  en iedere combinatie 
verdiende best nog wat punten met het binnenhalen van het “vette konijn”. 
 

 

Proef 4 – keurmeester Sytze de Jong 
Natuurlijk had de organisatie één waterproef. Maar vanzelfsprekend ging ook hier alles in stijl. 
Een tafel voorzien van ( lege)  drankflessen, gaf al aan dat het hier een feestje zou worden! 

 

  



Voorjager en hond nestelden zich in 2 relaxte en stijlvolle 
rieten fauteuils en vernamen met een glaasje in de poot en 
hand hoe vóór zich een jachttafereel voltrok! 

Maar ja, na het laatste slokje moest de viervoeter toch aan 
het werk en beide dummies uit het riet. Viel niet mee, al 
hadden de meesten oude woefen nog geen last van een 
“kater’!! 

 
Proef 5 – keurmeester Adrienne van ’t Hoog 
Aan het einde van de dag is het aanschuiven bij een goede maaltijd. De “veldkeuken” stond klaar. 
Kompleet met een koekenpan met superieure macaroni, luxe eetservies, rechaud en een 
bijpassend schort.  

Dit alles onder begeleiding van Keurmeester Adrienne 
van ’t Hoog, die dit culinaire hoogstandje met grote 
aandacht bestudeerde.  

Deze chique en charmante dame, gekleed “Zoals het 
heurt..” had een humorvolle doch tricky proef! 

Zodra  de voorjager bezig was in het keukentje, moest de 
hond goed opletten wat zich daar achter voltrok. Een 
heuse jachtpartij, waarbij met gerichte schoten 2 
dummies in het riet vielen. De voorjager die aan het 
“koken”was, stond met de rug naar het jachtgebeuren. 

Natuurlijk waren er honden die zich als ware smulpapen 
profileerden, doch er waren ook honden die alle 
aandacht voor het schot hadden en perfect markeerden.  

Kijk: dat is nou samenwerking tussen baas en hond. 

Prijsuitreiking 
Ca. 15.30 uur was het zover en werden de prijzen en diploma’s uitgereikt.  

Voor iedere hond was er een leuk diploma en er 
waren door de standhouders hele mooie extra 
prijzen beschikbaar gesteld. 

O.a. een kostbare grote zak voer van “Hubertus 
Gold” (iedereen keek daar een beetje jaloers 
naar) en een heerlijke warme hondendeken van 
Standhouder Zoetebier. 

 
Dank voor uw gulle gebaar! 
 



De NLV deelt de bekers uit aan de eerste drie. 

 

 

 

Kees en ik hebben besloten dat het deze dag om de “oude honden”gaat en wij hebben de extra 
prijzen uitgedeeld aan de oudste deelnemer, de hond met het laagste punten aantal, de fraaist 
geklede deelnemer en met een goed gevoel de leuke extra prijzen uitgedeeld aan de lage en oude 
regionen. 

Wij hebben nu voor de 4e keer een VUT georganiseerd en het valt iedere keer op, dat ondanks 
de Bonus punten die te verdienen zijn met leeftijd, de prijzen ( helaas)  altijd naar honden gaan, 
die nét in de categorie VUT-honden vallen. Als ik dan de oude stramme brave vrienden zie, met 
hun grijze snuit, ogen die al niet meer goed zien, gehoor werkt ook niet meer ( de baas 
attendeert ze door een kleine por op de rug)  dan heb ik toch wel eens het idee, dat de 
doelstelling van de VUT haar insteek voorbij schiet. 

Natuurlijk zijn er regels en is over de Bonuspunten goed nagedacht, doch zouden de VUT-prijzen 
de oudjes moeten verblijden. Nu liepen er toch nog honden mee die enkele jaren geleden op de 
Nimrod en Artemis stonden en daar kunnen de echte oudjes niet tegenop. - HMS 

  



 

Maar wat voor de organisatie wel een hele 
genoegdoening was: bij de prijsuitreiking 
was iedere deelnemer aanwezig! 

 
 

 

 

 

 

Er was géén diploma dat door een derde werd meegenomen.  

Men had zo een fijne dag, dat besloten werd tot het einde te blijven. 
Voor ons als organisatie een absolute top afsluiting. 

Alle “Gouwe Ouwe” gingen kwispelend naar huis de regen en modder trotserend. 

Tekst: Henny M. Schoor 
Opmaak: Kees van den Born 
Reacties s.v.p. in ons Gastenboek (dat vinden wij heel leuk!!) 
Foto’s: Ronald Hofs en Kees van den Born 


