Nationale Korthaardag 2009.

Zaterdag, 15 augustus 2009.
Vandaag zijn we maar weer eens een dagje richting Hulshorst geweest. Het is iedere keer weer een
leuke ervaring, dat iedere korthaar toch weer anders is. Voor ons stond er vandaag een nestkeuring
met het J-nest van Devon op het program en een demonstratie veldwerk. Daarnaast verloopt alles
altijd lekker ongedwongen deze dag en heeft iedereen tijd voor een praatje en kan iedereen overal
aan mee doen.
Eerst hebben we natuurlijk lekker bij gekletst met alle pupeigenaren van het J-nest. Maar ook van het
I-nest van Luna waren er drie. Wij met Isa, maar ook Izzi Solon en Isis Isa waren aanwezig. Zowel de
pups van Devon als de inmiddels pubers van Luna zagen er super uit.
Veel pups hebben geprobeerd te apporteren en bij de één ging het beter dan bij de ander, maar
allemaal vonden ze het reuze interessant. Ook aan het waterwerk zijn veel pups niet ontkomen en
hebben een nat pak gehaald. Jaskar wilde er in het begin niet in, maar neem nou Joep…..die wilde er
niet meer uit. Ach ja…..met een beetje oefening gaat het straks allemaal goed komen.
Izzi Solon en Isis Isa waren al een stuk verder. Maar dat kan ook niet anders, die zijn al een jaartje
ouder.
Na de lunch was het tijd voor de nestkeuring van het J-nest. Moeder Devon met acht pups in de ring.
Een prachtig gezicht. Dan kan ik stiekem zo genieten hè!! Allemaal mochten ze stuk voor stuk een
rondje lopen en werden ze van top tot teen bekeken en betast door Lida. En ik moet toegeven, de
pups gedroegen zich als engeltjes. Er werd wel wat gekeet, maar ze lieten zich allemaal mooi
bekijken.
Nadat Devon en haar pups allemaal aan de beurt waren geweest, steeg de spanning. Zitten er nog
maffe hondjes bij, of gaat het toch nog allemaal goed komen……….
Maar ja hoor, alle pups zijn goed gekeurd. Lida was erg te spreken over het nest. De pups uit het nest
gaven een harmonieuze, werklustige indruk, alle pups zagen er pico bello uit en wat misschien nog
wel het belangrijkste was, ze hadden allemaal een uitstekend karakter.
Met ander woorden…….deze twee baasjes zijn weer super trots op dit prachtige nest.
Na de nestkeuring was er een korte pauze voor ons en daarna kwam de demonstratie veldwerk van
Eric met Isa. Een veldwerkkeurmeester (Peter Eering) deed het verslag tijdens de loop.
In het veld waren een aantal tamme jonge fazanten uitgezet om voor verwaaiing te zorgen. Zodra Isa
van het touw ging, begon ze mooie slagen op de wind te maken. Na een aantal slagen begon ze aan
te trekken en stond ze even voor. Maar al snel liet ze weer los en ging ze weer verder met haar
parcours. Na nog een paar brede slagen, werden haar slagen steeds minder breed en stond ze kort
voor. De fazant die daar zat schrok zich natuurlijk kapot en wilde wegvliegen. Helaas kon hij nog niet
vliegen en pakte Isa hem
zachtjes op. Normaal is dat
natuurlijk niet de bedoeling, dan
vliegt de fazant weg, blijft de
hond staan, schiet de jager de
fazant en brengt de hond de
fazant op commando binnen. In
dit geval pakte Isa de fazant dus
voorzichtig op en bracht hem
netjes levend naar Eric. Model
apport.
Isa heeft mooi werk laten zien
en zo blijkt maar weer eens dat
een veldwerk hond ook heel
netjes kan apporteren.

Na de demonstratie hebben we langzaam afscheid genomen van alle pups en baasjes. Het is weer
een ontzettend geslaagde, gezellige dag geweest. We hopen dat iedereen net zo genoten heeft als
ons en dat we elkaar nog maar vaak mogen tegen komen.
Nestkeuring: 15 augustus 2009
Ghost of Devon v.d. Slotbosse-Heide x Paco de la Mare à Pilar
Geboortedatum: 13 april 2009
Vader: Paco de la Mare à Pilar
Absent
Moeder: Ghost of Devon v.d. Slotbosse-Heide
3,5 jaar oude teef, goed vrouwelijk rastype, goed oog, oor en gebit, oog voldoende donker, goede
boven en onder belijning, voor voldoende, achter goed gehoekt, prima beharing, gangwerk: voor iets
te wijd, goed stuwend.
Uitstekend karakter.
Juliana
4 maanden oud teefje, fijngebouwd, in alles nog een echte pup, fijn besneden tevenhoofdje, goed
oog en oor, gebit wisselend, voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam, mooie boven en
onderbelijning, goede hoeking voor en achter, prima vacht, voor leeftijd goed gangwerk.
Uitstekend karakter.
Jordan Bo
4 maanden oud teefje, fijn besneden, vrouwelijk hoofd, goed oog en oor, gebit aan het wisselen,
goed lichaam, goede boven en onder belijning, voor en achter goede hoekingen, prima beharing,
voor leeftijd goed gangwerk.
Uitstekend karakter.
Josje
4 maanden oud teefje, in hoofd en lichaam fijn besneden, vrouwelijk hoofd, goed oor en oog,
wisselend gebit, prima boven en onderbelijning, voor en achter goed gehoekt, prima beharing, voor
leeftijd prima gangwerk.
Prima temperamentvol karakter.
Jimbo
4 maanden oude reu, complete reu, fijn besneden, maar wel echt reuenhoofd, met echte rams-neus,
goed oog en oor, gebit aan het wisselen, voor leeftijd prima boven en onder belijning, goede hoeking
voor en achter, prima beharing, voor leeftijd goed gangwerk.
Prima karakter.
Jaskar
4 maanden oude reu, complete reu, in alles al een echte reu, mannelijk hoofd, goede expressie, goed
oog en oor, gebit aan het wisselen, in lichaam voor leeftijd al goed ontwikkeld, goede boven en
onderbelijning, goede hoekingen, prima vacht.
Uitstekend karakter.
Joep
4 maanden oude reu, complete reu, in hoofd en lichaam echte reu, goed mannelijk hoofd, mooie
ramsneus, goed oog en oor, gebit aan het wisselen, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, goede
onder en boven belijningen, goede hoekingen, prima beharing, voor leeftijd goed gangwerk.

Uitstekend karakter.
James
4 maanden oude reu, complete reu, fijnbesneden mannelijk hoofd, mooie ramsneus, goed oog en
oor, gebit aan het wisselen, goede boven belijning, onder mag iets dieper worden, goede hoekingen
voor en achter, goede beharing, gangwerk conform leeftijd.
Uitstekend karakter.
Joris
4 maanden oude reu, fijnbesneden reuenhoofd, goed oog en oor, gebit aan het wisselen, goede
boven en onder belijning, schouderpartij zou iets meer naar achteren mogen liggen, goede
hoekingen voor en achter, prima beharing, gangwerk conform leeftijd.
Uitstekend karakter.
Justin Mike
Absent

