
“Guns up”…. U mag nu starten….. 

Huntingtesten en trainingen in U.S.A. 
 

Eindelijk was het zover:  17 april. Vertrek met KLM 

naar USA – Atlanta in Georgia.  Samen met mijn 

zwarte Labrador Harry.  

Een vlucht van ruim 9 uur. Inmiddels tot de 

ontdekking gekomen dat Harry verzot is op zijn 

vluchtkennel en er thuis al lekker in lag te dutten. 

Na het betalen van € 200,-- aan de balie voor een 

enkele reis naar USA.  Kennel mét hond naar 

“Oversized Luggage”gebracht, want dieren worden 

direct met de lift naar beneden vervoert in een 

gekoelde ( of verwarmde ruimte). Dan maar 

wachten tot je kan vertrekken.  Toch wel even slikken als de gezagvoerder persoonlijk komt 

vertellen, dat de hond aan boord is. Service van de KLM is optimaal. Ons avontuur kon beginnen. 

Aankomst Atlanta 

Douane en security check in Atlanta ging dit keer super vlot en door naar Madison, ruim anderhalf 

uur rijden. Een supermooi huis midden in de bush gelegen. Mijn vrienden Sue en Teddy Westlake 

hadden een hele bovenetage voor mij beschikbaar gesteld. En tevens mocht ik gebruik maken van 

een stoere Dodge Dakota. Wat kun je je nog meer wensen!  

Tegen relatief lage prijzen kun je in the “outback”nog 

top huizen kopen met veel land.  Van  je buren heb je 

echt geen last. 

Wat mij wel hogelijk verbaasde was het feit, dat in 

Georgia de hele dag de zon staat te branden aan een 

strakke blauwe hemel en NIEMAND een zonnepaneel 

op dak heeft. Ze gebruiken stroom voor alles. Dan zijn 

wij in Europa toch vromer dan de Paus. 

Direct na aankomst op ons logeer adres had Harry al dé pil tegen Heartwurm opgeknabbeld. In deze 

streek waar het wemelt van kleine meertjes en moerasplasjes kan deze mug immers heel actief zijn. 

Training met Ray Shanks. 

Een Pro die uitsluitend retrievers traint voor Huntingtesten. Dit zijn trainingen die voor onze 

begrippen het meest overeenkomen met wedstrijden in Europa. Al moet wel gezegd worden dat het 



grootste deel van alles wat men daar doet voor 90% uit 

MARKEREN bestaat. Honden zijn dan ook heel scherp en 

oplettend bij de markeerproeven.  

De markeer proeven in de Field Trials bedragen soms meer dan 

300 meter en dan nog 3-voudig met een enorme dot 

waterwerk. In de wedstrijden die het laatste weekend aan de 

gang waren, deden honden soms meer dan 25 minuten over 

de drie apporten. En als ze binnen kwamen met het laatste 

apport waren de staarten nog net zo vrolijk. Wat een top conditie. Deze manier van werken en 

trainen past volgens mij niet in ons Europese systeem.  

Training bij Ray was een groot genoegen. Zijn gezellige babbel en humor maakt trainen tot een feest. 

En zijn vele tips over houding en de houding van de hond!! zijn uiterst informatief. 

Met behulp van de 2 onmisbare “birdboys” Chester and 

Travis werden uiterst vakkundig eenden geworpen met 

een Zinger Winger.  

Voor de knal had men een apparaat dat op gas werkte en 

het lawaai gaf van een “zwartkruit” geweer. Voordeliger 

dan een alarmpistool en de knal is zeker veel luider. 

 

 

Voor deze beide helpers die als beroeps “Birdboys” 

altijd in het veld aanwezig zijn, is niets teveel. Als 

een hond assistentie nodig heeft, is een klein 

signaal van Ray genoeg om de hond te 

ondersteunen om het apport succesvol te maken. Wat een toppers. 

Ray begint altijd honden te trainen met dubbele markeer apporten.  

Zijn indeling is een werper op ca. 120 meter in het veld, de andere in een hoek van 90 graden op ca. 

80 meter. De eerste apporten naar links, dus één dichtbij, het 2e apport dieper. Dit herhaalt hij maar 

dan naar rechts. Vervolgens een helper gooit naar links en de ander naar rechts. 

Dit op steeds wisselende stukken, met gebruik van heuveltjes, hoog gras, greppeltjes en zoveel 

variatie dat het bijna duizelt. Afstanden wisselen steeds, maar iedere keer één apport diep en het 2e 

apport dichterbij. 

Bij dit dubbele markeren is de “headswing” streng verboden. De hond MAG en MOET uitsluitend 

opletten op het apport dat wordt gegooid. Het andere apport ( dus eerste apport) moet hij 

onthouden! Een hond die van A naar B  kijkt en weer andersom wordt op succes getraind. 



Terreinen

 

Van de terreinen kun je alleen maar zeggen “this is paradise”. We mochten mee trainen op een 

landgoed van ruim 400 ha. Helemaal aangelegd voor jachthonden training. Waterwerk over een 

serie landtongen, 5 achter elkaar en die werden “the fingers” genoemd. Over, over en over. Prachtig 

om honden op die manier aan het werk te zien en ook hier de gouden regel “a line is a line”. 

Kleine eilandjes met hoog gras, echt goed zoeken, moerasachtige situaties en op land een terrein 

situatie die in Nederland ondenkbaar is. Deze landgoederen zijn dan ook eigendom van zeer 

gefortuneerde bezitters en zij maken er geen enkel probleem van als je daar ook voor jezelf nog wat 

extra wil trainen. Daar heb ik dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 

De Huntingtesten. 

Van de benamingen die men in USA hanteert, zou men op dit Europese deel nog wel iets van kunnen 

opsteken. 

Proeven deelt men in 3 klassen: 

Juniorclass  - Seniorclass -  Masterclass 

Als in Nederland wordt gesproken over C – B en A, gebruikt men daar deze mooie en veelzeggende 

uitdrukkingen. Misschien eens een overpeinzing??? 

De wedstrijden van de Huntingtesten beginnen smorgens om 08.00 uur en worden altijd gekeurd 

door 2 keurmeesters! Voor de proeven beginnen komt eerst de “testdog” in actie.  

Bij het betreden van het terrein weet je niet wat je ziet. Een scala aan grote 4-W drives, krachtige 

GMC – Dodge en Chevrolet voeren de boventoon.  



Vaak in een zware V8 uitvoering  en natuurlijk 

allemaal voorzien van kennels, een kast voor kleding, 

een ruimte voor voer en water voorziening en ga zo 

maar door. Heb goed gekeken, maar een Berlingo 

heb ik er niet tussen zien staan!! 

 

Vaak begint men met proeven op land. Verre 

markeerapporten, waarbij één  levende eend wordt 

geschoten. Bij het betreden van het terrein staan er grote kratten met honderden eenden. Die 

worden allemaal geschoten in de proeven. Klinkt misschien zielig . 

Tja, is het in Nederland niet hetzelfde, met dien verstande dat 

die eenden de dag ervoor al “om zeep worden geholpen”?? 

De eenden in de proeven worden netjes opgehangen op een 

soort rekjes, worden NOOIT  op de grond gelegd. Op zich een 

perfect systeem.  

Zodra op de post van een van de Birdboys de eenden op zijn, 

spreekt men van “Rebirding”en worden de eenden met een 

quad in spoed afgeleverd. Immers “the show must go on”. 

Als  de landproeven voorbij zijn verzamelt men zich om de “Marshall”. Die roept de nummers af van 

de honden die in de ochtend een voldoende hebben gehaald. 

De Marshall is de hele dag de spil waar het om draait, op zijn 

instructies loop je van “Hide” naar ”hide”. De hond mag niet 

meekijken. 

Het grote moment breekt aan! 

Dan klinken de magische woorden…. “GUNS UP”!!! Vanaf dat 

moment sta je onder auspiciën  van de keurmeesters en mag je 

nog één (zit) commando geven en met je hand een teken geven dat je hond gereed is. Niet meer de 

hond aanraken, doodstil, dan klinkt het schot, eend valt en wachten, wachten tot je:  óf je nummer 

óf het woord DOG  hoort. Dan duimen en peentjes zweten dat de markeer strak opgehaald wordt!! 

Pfff wat is dat spannend.  

De waterproeven – die uiteraard langer duren – worden 

begin van de middag gehouden. Ook hier een strenge 

selectie. Honden die,  als er daartoe een mogelijkheid is 

terugkomen “running over de bank” dus over land, en niet 

terug door het water, zijn waarschijnlijk hun kans op een 

ribbon kwijt. 

 



Vervolgens komt het grote moment!!  “RIBBONS” roept de 

Marshall en de nummers van de gelukkigen worden 

afgeroepen en door één van de twee keurmeesters 

uitgedeeld. Wat een top moment om zo een mooi lint van de 

Amerikaanse Kennelclub te mogen ontvangen. 

Onze “Harry” was beide dagen succesvol! 

 

Het is een perfect en uiterst sportief systeem. Je haalt het of je 

haalt het niet. Geen eerste, tweede of derde plaats. Sportiviteit is 

groot.  

Voor iedereen wordt geklapt en de Nederlands combinatie werd 

extra toegejuicht. 

 

Fieldtrials 

Een van de toptrainers in Georgia is Chris Ledford. Hij heeft enkele jaren geleden de National 

gewonnen en is tot nu toe ieder jaar een “Finalist”. Iets waar je heel trots op mag zijn. 

Op zijn “truck” heeft hij bijna 25 honden. Dit is de standaard uitdrukking daarvoor in USA. Men 

bedoelt daarmee dat hij 25 honden in training heeft. ZES  dagen per week traint hij de honden. Chris 

traint uitsluitend Labradors. Of je jaloers op Chris moet zijn weet ik niet. Hij traint iedere dag van 

07.00 tot 18.00 uur. Eten doen die mannen tussen de middag niet. Ze gaan maar door. Dag in, dag 

uit… 

 Als je een hond bij een Pro onderbrengt, moet je rekenen dat dit ongeveer 

 $ 1.000,-- per maand kost en dan nog een extra bedrag voor de eenden die geschoten worden en 

het uitbrengen op wedstrijden. Dus een dikke portemonnaie is een eerste vereiste. 

De honden wonen bij Chris in zijn goed verzorgde en perfect verzorgde kennels. Er zijn eigenaren die 

hun hond soms 5 maanden niet zien. Voor ons niet te bevatten, maar zo gaat het daar wel. 

Of  die honden gelukkig zijn met deze manier van leven? 

Geen idee, maar ik hoorde Harry wel op de terugweg in zijn kennel neuriën “No better home as 

home..sweet home” en hij aanvaarde met plezier de terugreis naar Nederland. 

 

                                                                                                  Klik op de strik voor een mooie fotoreportage. 
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