Najaarsveldwedstrijden 2018
CAC Apporteerwedstrijd op de ochtendtrek van
eenden
maandag 27 augustus, Steenbergen

We mochten een prachtige veldwedstrijd houden, met veel
eenden en prachtige kansen, maar met intens slecht
hondenwerk.
Wij zijn daarover buitengewoon bedroefd.
De honden waren simpelweg niet opgeleid en deelnemers
wisten onvoldoende wat zij en de hond moeten kunnen.
Kennis van de jacht is essentieel.

Je begrijpt niets van je jachthond als je geen kennis hebt van hoe
wild zich gedraagt, hoe het verloop van de jacht is en wat de hond
moet kunnen. Kennis van het wild en hoe de hond met (zo
nodig: aangeschoten) wild moet omgaan is essentieel.
Van de 7 deelnemende honden moesten er 7 geëlimineerd
worden!!!
Als nog onze excuses aan de geweldige gastheren.

Standaard Jachthonden Proef
4 augustus 2018, Haaften

De Continentale, in samenwerking met de Engelse Springer Spaniel Club Nederland, de
Welsch Springer Spaniël Club Nederland en de Nederlandse Spaniël Club is gehouden op de
“Crobsche Waard” bij Haaften.
Het waren tropische omstandigheden!

Geen diploma : 11 (23%)
C diploma : 10 (21%)
B diploma : 25 (52%)

Ingeschreven hadden 60 honden, maar daadwerkelijk namen er 48 honden deel.

A diploma : 1 (2%)

De volledige uitslag van onderdelen en deelnemers kunt u op de site van Orweja bekijken.

Diskwalificatie : 1 (2%)

Gezien de prettige samenwerking met de Spaniël verenigingen is het zeer waarschijnlijk dat
deze samenwerking volgend jaar wel vervolg krijgt.

Totaal deelname : 48 (100%)

Voorjaarsveldwedstrijden 2018
CACIT veldwedstrijd
St.Annalend 25 april 2018

Tijdens deze zeer frisse, droge en winderige
dag hebben de honden niet kunnen scoren op
de patrijzen. Dus geen kwalificaties uitgereikt.
Wel is er na de wedstrijd een barrage gelopen
tussen Arko (Astor) de Duitse Staande
Langhaar van Frans Beck en Ginger van de
Stroomdrift de Duitse Staande Korthaar van
Nicole Aarts.
Frans Beck met Astor behaalde een 1ZG op
onze CACIT voorjaarsveldwedstrijd te
Evergem (B).
Nicole Aarts met Ginger behaalde een 1ZG
op onze CACIT voorjaarsveldwedstrijd te
Aldekerk (D).
De barrage wees Arko (Astor)van Frans Beck
aan als winnaarvan de Mazel wisselbekervoor
dit jaar.
CACIT veldwedstrijd
Evergem (B), 8 maart 2018
CACIT veldwedstrijd
Aldekerk (D), 25 maart 2018

In een zeer plezierige samenwerking met J.A.C. Orion konden wij
in het Belgische Evergem een CACIT voorjaarsveldwedstrijd te
organiseren.

Een wedstrijd onder moeilijke omstandigheden, geen tot zeer
weinig, en constant draaiende wind.
We hebben genoten van mooie, grote velden met voldoende
patrijzen.
Door de moeilijke omstandigheden was het voor de honden heel
lastig om de patrijzen te vinden en vast te zetten.
Aantal deelnemende honden: 15.
Aan het eind van de dag konden de keurmeesters, Ton Slager en
Walter Klijsen, één hond kwalificeren.
1e Z.G.: Ginger van de Stroomdrift, D.S.K.,
Voorjager/eigenaar: Nicole Aarts

Een wedstrijd die onder buitengewoon slechte
weersomstandigheden werd gehouden.
In de ochtend veel en gestage koude regen en veel wind, en in de
middag wel wat droger maar de wind trok verder aan. Geen ideale
omstandigheden voor het vinden van de aanwezige patrijzen.
Er was dan ook maar één hond die in staat was om de patrijzen
voor te staan en vast te zetten.
1e Zeer Goed: Arko (roepnaam Astor), D.S.L. reu,
eigenaar/voorjager: Frans Beck.

