
 

  

  Genieten van Gelderse streken!!! 

 

N I M R O D   2018 

 

Geheimen bestaan niet! Zeker niet in de 

jachthondensport waar het allemaal lijkt te draaien 

om één jaarlijkse proef, DE NIMROD. 

De geruchten dat het Kasteel Doorwerth zou worden, 

was héél even een geheim, maar daarna werd onder 

het korps voorjagers al besproken hoe de proeven er 

uit zouden kunnen zien…. ( stel je voor)  en ook zou 

het “parkeren “ een levens groot probleem worden. 

Inderdaad, waar berg je op zo een dag ruim 1.500 

auto’s weg?? Zoveel plek is er inderdaad niet. 

Er blijkt echter wel, dat alles wat met Nimrod te 

maken heeft, een zeer “hot” item is. 

Niet te geloven, dat half, laten we het stellen op driekwart van voorjagers en fanaten, 

dé  Nimrod hun hondenharten sneller doet kloppen!! 

Voorjaarsaktie 

Voorbereidingen beginnen al in het vroege voorjaar, trainingen bij lokale clubjes, dan 

wordt het allemaal wat serieuzer met de KNJV  trainingen en vervolgens de deelname 

aan de SJP’s  en dan zijn er de “Lucky few” die mogen meedoen aan de MAP’s. Vaak 

wel voor een klein select gezelschap. Om aan deelname te denken moet je verdraaid 

snel inschrijven. 

Dat inschrijven: ja dat is me wat. Want de ontelbare combinaties – die vaak met de 

hakken over de sloot  twee A-diploma’s hebben behaald – juist die voorjagers 

schrijven vaak 10 óf 12 keer in… 

Tja als het mee zit schraapt men wat punten bij elkaar, anders nemen ze de plekken 

in van voorjagers die beteuterd op de “reserve lijsten” staan en maar wachten en 

wachten………. 

 

Deelname beperking 

Van de organiserende instantie mag je net zoveel inschrijven als je wilt, want  

vol = vol. 



Immers een afdeling die een MAP  organiseert, maakt gebruik van 6 keurmeesters en 

1 gedelegeerde, terreinhuur en wild!! plus nog een aantal  andere bijkomstigheden. 

Dus vol=vol is heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat een dag wordt afgesloten 

met een negatief saldo. 

Dat is slechts één kant van de medaille. De andere kant is de onstuitbare dorst van 

deelnemers om op de lijst van deelname te komen. Een blik op de Orweja site leert, 

dat echt álle proeven helemaal vol zitten.!! Ondanks dat het deelnemen toch een vrij 

kostbare hobby is.  

Een eenvoudig rekensommetje leert ons, dat als men 10x inschrijft á € 62,50 een 

plaatje geeft van € 625,00 en dan ben je er nog niet. Enkele proeven worden 

misschien in de buurt gehouden, maar de rest is rijden en rijden en misschien zit er af 

en toe ook nog een overnachting bij! Kassa….. 

Strijd der titanen 

De strijd om in aanmerking tot deelname Nimrod te 

komen is hard. 

Vooral de populaire rassen, o.a. de retrievers voeren 

een taaie strijd, want om een score van 100 punten 

binnen te halen, dat is tegenwoordig geen sinecure. 

  

 

Waterloo halen 

Het is dan zeker wel een nadenker 

om te horen, dat áls een A-

combinatie zijn Waterloo haalt, het 

vaak op de B-proeven is. Misschien 

toch téveel getraind op lijnen en 

slepen en het “eenvoudige“ B-werk 

even aan de kant geschoven. Maar 

die “B-proefjes” horen er duidelijk 

ook bij, want een moeilijke verloren 

zoek of grillig overwater apport, ja dat kan nog wel eens een probleempje worden.  

Wat je dan weer vaak ziet, dat veel ( A) voorjagers meteen aan hun stutten trekken 

na het behalen van een NUL, direct de terugweg naar huis aanvaarden en de proeven 

niet afmaken. Jammer voor de organisatie en jammer dat een felbegeerde plaats tot 

deelname zo (mis)bruikt wordt…. 

 

Hoe hoog ligt het inschrijfniveau? 

Grappig dat als het Map-circus draait om eens te kijken naar het aantal inschrijvingen. 

Immers de echte strenge afdelingen spreken van een maximum van 50 deelnemers, 

maar dat is schijnbaar niet altijd een maatstaf. 



De meesten houden zich keurig aan dit aantal, sommigen 51 deelnemers (je zal maar 

net in de file gestaan hebben en 3 minuten later aankomen en dan niet mee mogen 

doen… is trouwens wel gebeurd) maar ook staan er afdelingen c.q. rasverenigingen 

die 60 deelnemers hebben. 

Dus van een ruime flexibiliteit in overleg met de Orweja is zeker sprake… 

 

En dan.. De Koning is dood, leve de Koning 

De Maps naderen hun laatste proeven, de schifting verandert 

bijna bij iedere proef. De prominenten die in de zomer al als 

winnaar gebrandmerkt werden, die gingen in de eerste 

proeven als een “speer”. Aber denn… je ziet toppers 

terugvallen op B-proeven ( die zijn trouwens toch heel tricky) 

en nieuwe combinaties het heel goed doen.  

Een blik op de eindstand van de Orweja leert dat 

verschuivingen met grote regelmaat gebeuren, nieuwe namen 

en nieuwe combinaties. En toppers die van de bovenste plaatsen naar beneden gaan. 

Ja het kan allemaal gebeuren in het Nimrod circuit. 

De Babbelbox 

Tja, dan verschijnt de lijst der Titanen op de site van de Orweja en barst het rumoer 

los. De Babbelbox is op volle toeren actief.  

Een groot punt van discussie is de locatie van de Nimrod. Velen vragen zich af of het 

altijd een kasteel of deftig onderkomen moet zijn? Waarom niet een grote tent in een 

natuurgebied, dat als het ware voor de Nimrod is geschapen. Nog voordat het Nimrod 

evenement plaats vindt, wordt al schamper gesproken over het feit dat er dit jaar 

geen water of waterpartijen zouden zijn??? Ja… wat moet je daar nou op zeggen. 

Inderdaad zijn in het verleden Nimrodproeven gehouden in pure natuur terreinen 

enne… die voldeden prima. 

Ook de honden worden uitvoerig besproken: díe hond zou niet 

slepen, díe hond is té jong en díe hond is bij voorbaat al 

kansloos. 

Voorlopig staan ze er, de 18 Nimrod kandidaten en pet af voor 

alle deelnemers die toegezegd hebben om er te gaan staan.  

Zij barsten vaak van de zenuwen ! 

En het publiek!! dat bestijgt op 12 november de arena om knabbelend aan een zakje 

frites of een broodje de kandidaten te bewonderen en toe te juichen. Want zie op een 

dag van de Nimrod maar eens al die NEGEN  apporten binnen te brengen! 

In de Babbelbox ging een zucht van verlichting, dit jaar zou het geen “Labrador 

feestje” worden, er doen negen verschillende rassen mee. Dat is toch waar we 

allemaal voor komen, om zoveel mogelijk rassen aan het grote werk te zien! 



Deelnemende rassen: 

6 Labrador retrievers 

2 Golden retrievers 

1 Flatcoated retriever 

1 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

2 Duitse Staande Langhaar 

1 Duitse Staande Korthaar 

1 Duitse Staande Draadhaar 

1 Grote Münsterlander 

1 Heidewachtel 

1 Vizla draadhaar 

1 Vizla Korthaar 
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Het begint steeds meer te leven. ”Vrienden van de Nimrod” 

De vrienden van de Nimrod vormen een belangrijke steunpilaar van de Nimrod. 

Met een bescheiden donatie maken de vrienden het mede mogelijk dat het meest 

prestigieuze jachthondenevenement dat Nederland kent en 

duizenden bezoekers trekt, elk jaar kan worden 

georganiseerd.  

Een betere reden om vriend te worden is nauwelijks 

denkbaar.  

Voor € 30,00 ben je lid voor een jaar. Het lidmaatschap gaat 

altijd in op de dag van de Nimrod, oftewel de tweede 

maandag in november. 

Maar alle lof en complimenten naar Jacqueline ’t Hart, die zich inderdaad met haar 

hele “hart” inzet om dit leuke gebeuren zo actief te promoten. 



Wat hebben we genoten op 12 november. En volgend jaar staan we er weer en is 

iedere hondenliefhebber natuurlijk aangesloten bij “Vrienden van de Nimrod”! 

 

12 november – dé  grote dag – NIMROD 2018 

 

Dat op deze dag veel toeschouwers werden verwacht, dat is geen nieuws.. maar dat 

het juist op deze dag zou gaan regenen, dat lag niet in de verwachting. Want de 

diverse weiland parkeerterreinen waren er heel niet op berekend; wat een slippartijen 

in de modder om er te komen en om weer van de dijk af te komen. 

Dagprogramma 

Enfin, de aankondiging en uitleg ging in de ochtend perfect volgens het boekje. Volle 

aandacht van de deelnemers, want we weten immers hoe belangrijk deze voor-

briefing is.  

Wat dan wel weer heel verbazingwekkend is, in het programma boekje staan de 

proeven keurig uitgetekend, maar…. waarom staan er geen afstanden bij. Jammer, 

want eigenlijk is dat juist wat het grote publiek wil weten. Nu stond iedereen een 

beetje te gissen langs de kant en hoorde men de meeste vreemde theorieën er op los 

gaan. 

Volgend jaar beter??? 

Proef A – de Boomgaard 

Keurmeesters: Jan Tiecken en Kees Tinga. 

Als je met de auto aan kwam rijden, was het al te zien. Deze proef wordt moeilijk. 

Alvast in samenspraak met de 

beheerder van het terrein de 

brandnetels in de boomgaard laten 

staan?? Want ze groeiden er heel welig.  

Dit was een proef waar de hond uit 

zicht zou moeten werken en veel eigen 

initiatief moest ontplooien. En toch zag 

je dat de meeste honden er veel “zin 

an” hadden. De voorjager moest achter 

een camo-net staan, de hond ervoor.  

Een jager schoot een eend, maar die 

mocht niet geraapt worden (werden daar veel strafpunten voor uitgedeeld?). 

Een andere jager op de hoek van het veld – ca. 200 meter? – schiet een loper eend. 

Hond los. Als de hond onderweg is, klinkt schot uit de boomgaard. Ook een konijn is 

geschoten. Niet dood dus loper. De hond is echter nog bezig met de eerste verre eend 

als er nog een gans overkomt. Die valt dood in de achtergelegen gracht.  



Maar eerst wil men het konijn binnen. 

Knap hoor, want het lag allemaal niet 

gemakkelijk en vaak voor de voorjager heel 

moeilijk te zien en afstanden in te schatten. 

En dan de verre gans, echt voor de 

doorzetters, afstand tussen baas en hond om 

voor te jagen werd steeds groter.  

 

Zweetdruppels alom, dit was volgens uw scribente een van de moeilijkste proeven van 

deze dag. 

Natuurlijk waren er ook honden die de zogenaamde NoNo eend toch binnen haalden. 

Tja, kan gebeuren. 

 

Proef B – Het Ooievaarsnest 

Keurmeesters: Klaas Beukema en Jos Waltmans 

De opdrachten in het programma boekje weken af van wat er geboden werd. O jee, 

daar klopt iets niet!  

Op een schot werd de hond over het brede gras naar 

een beneden talud gestuurd, waar zich een grote 

vijver met brede rietranden zou bevinden. 

Ook hier weer eigen initiatief, want het riet was echt 

breed en dik. Toch kwamen de doorzetters hier met 

het wild uit de dekking. Vervolgens een lange lijn 

over de weides naar een inham in het struweel. Daar 

had zich een haas verstopt. Binnen. En vervolgens 

ook een lange lijn naar een kraai. 

Een proef die bij het publiek goedkeurend beoordeeld 

werd maar ook de geluiden uit “De Babbelbox” dat 

het allemaal teveel lijnen waren. Het zouden allemaal 

proefjes voor retrievers zijn…. 

Maar we moeten niet vergeten, dat deze 

proeven uitgezet zijn in het kader van het 

werken ná het schot.  

Dus  ook de Staande Honden moeten hier 

hun capaciteiten met lijnen lopen laten zien! 

 

  



Proef C – De Uiterwaarden 

Keurmeesters: Jan Mastenbroek en Durk 

van der Heide 

Een drijfjachtje met een spaniël. In het 

struweel zouden 2 apporten moeten liggen 

op een voor de Nimrod bedenkelijke afstand 

van circa 90 meter! 

Tja, die twee apporten waren snel binnen. 

Nu een lange lijn, afstanden heb ik niet, 

maar toch ca.200 meter, en daar zou op een kale weide een kauw moeten liggen.  

Een kwestie van de hond op een strakke lijn zetten en zeker een hulpbruggetje voor 

een slimme hond, was de grote paraplu waar de helper onder zat!  

In die richting sturen en het ging goed komen. 

 Jammer, dat ook op deze Nimrod 

weer zo weinig mooie verre 

markeer opdrachten te zien 

waren.  

Wat op deze dag wel een pluspunt 

was, dat de toeschouwers niet zo 

strak achter de voorjagers 

stonden, want het schijnt dat ook 

op dit soort dagen de mobiele 

telefoontjes heilig verklaard zijn 

en ringelden en ringelden…. 
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Nabeschouwing 

Ja, dan zijn de proeven en Nimrod 2018 weer voorbij. Dan is het wachten op de 

prijsuitreiking. 

Wat is het echter een uiterst negatief nieuws, als je te horen krijgt dat men op deze 

terreinen al dagen voor de Nimrod aan het intrainen geweest is. 

Dat doe je toch niet, wat onsportief. Dit soort lieden die zich zo misdragen moeten 

toch onherroepelijk gediskwalificeerd worden. 

Alle toeschouwers waren over het algemeen heel positief en onder de indruk hoe alles 

perfect geregeld was. 

Men kon de proeven goed zien, alles was beloopbaar, een ongelooflijk grote tent voor 

hapje en sapje, parkeergelegenheid. Het team dat dit alles heeft bedacht, er werd 

gesproken over ruim 60 medewerkers, iedereen verdient een dikke pluim.  



Net iets over 18.00 uur de lang verwachte 

uitslag, er waren immer 3 geweldige honden die 

álles binnen hadden: 

1ste: Hr. E. Booter met Labrador “Go Back White 

Gold”. 

2e:Gerard v.d. Heuvel met Labrador 

“Squareclose RAB”. 

3e: Mick de Groot met Dtse Staande Langhaar 

“Ons Dieke v.d. Duyl”. 

 

 

 

Hoe hoog wordt de lat gelegd ??? 

Op de meeste precieuze Jachthondenproef van het jaar   “de Nimrod” worden 

tijdens drie ingenieuze proeven het uiterste gevraagd van voorjager en hond. 

Doch in vergelijkbare situaties als wedstrijden voor windhonden en husky’s wordt er 

door de organisatie een zogenaamde “dopingtest” 

verplicht gesteld voor de deelnemende honden. 

 

Een test waarbij de honden gecontroleerd worden op 

o.a. corticosteroïden.  

Een uiterst interessant artikel over dit onderwerp 

staat op de site van Dierenarts Mouwen. 

http://www.mouwen.nl/cms/ 

Is er sprake van doping? 

Vooral de pijnstillende middelen en de motivatie beïnvloedende middelen kunnen 

voor de behendigheid een belangrijke rol spelen. De volgende vraag die dan bij me 

opkomt is:" Worden deze middelen inderdaad veelvuldig in de behendigheid 

gebruikt ?" 

Deze vraag is niet goed te beantwoorden. Mensen die deze middelen bewust 

gebruiken (zij weten dat deze middelen de prestatie van hun hond positief 

beïnvloeden en gebruiken deze middelen alleen om die reden) zullen dit altijd 

verzwijgen. Verder zal er een groep mensen zijn die om andere redenen deze 

middelen aan hun hond verstrekken, waardoor (als bijwerking) de prestatie van hun 

hond verbeterd.  

Nog niet lang geleden zijn we opgeschrikt door doping nieuws van zeer bekende 

wielrenners en schaatsers. 

Misschien toch een idee om in de toekomst ook eens een dopingtest uit te voeren 

bij onze honden die een zulke zware inspanningen moeten leveren. Hardwerkende 

honden die bij het gebruik van doping weerloos zijn en dit alles moeten ondergaan 

om de eigenaar op de hoogste trede te plaatsen!! 

 

 

http://www.mouwen.nl/cms/


We kijken alweer een jaartje vooruit: 

Voor 2019 – dan gaan we met zijn allen naar Groningen!!   

 

================================== 

Een bijzonder woord van dank om onze reportage zo compleet mogelijk te maken 

naar de topfotografen: 

Antita Lauwers van “Arista” fotografie 

Jeroen van Vliet – “Jeroenfotografie” 

Marcel van Rooijen – “MvR fotografie” 

================================== 

Deze reportage is tot stand gekomen door: 

Tekst  : Henny M. Schoor 

Layout:  Kees van den Born 

 

U begrijpt dat een dergelijk verslag als bovenstaand ons veel tijd en inspanning heeft 

gekost. Misschien een leuk idee om een klein woordje in ons “Gastenboek” te 

schrijven. Alvast dank en u doet ons er een plezier mee.  

 


