
VROEG RIJP – VROEG ROT 

VROEG WIJS – VROEG ZOT. 

 
Een oud Hollands gezegde, waar wel een hele kern van waarheid inzit. 

In dit geval eens nader bezien met een oogje naar de Diploma dagen of de K.N.J.V.-

proeven. 

’s-Morgens wordt bij het uitreiken van de startnummers gevraagd of men op wil gaan 

voor het A-diploma en je ziet dan al van die gezichten, glunderend en een beetje 

ondeugend, van “Ja ik ga het ook eens proberen” . 

 

Helaas zijn dit dan de combinaties die met de hakken over de sloot een  

A-tje halen, het geluk lachte hen toe deze dag, een heel krap zesje 

voor het dirigeren en een sleepje waar niemand vrolijk van wordt, maar 

… de A is binnen. 

 

Tja en dan.. dan hebben ze een A-hond, maar is één A wel een A-hond 

en wat zijn de gevolgen. Het is natuurlijk heel geweldig om te zeggen, dat je hond een  

A-diploma heeft, maar wat gaat er gebeuren als deze “arme” A-hond moet starten op 

een Workingtest of een MAP-A?? 

 

Een Workingtest die vaak uitgezet is door organisatoren die 

men bijna professionals mag noemen, proeven die er niet om 

liegen en die voor de arme hond met het ene magere A-

diplomaatje  veel en veel te zwaar zijn.!!! Proeven waar het 

uiterste gevergd wordt van de arme hond, eigen initiatief dat de 

hond nog helemaal niet ontwikkeld heeft, een samenspel tussen 

baas en hond dat er nog helemaal niet is!! 

 

De combinatie gaat letterlijk en figuurlijk met de staart tussen de poten af, de 

routine ontbreekt en de kennis. Vaak trainen deze voorjagers bij “instrukteurs” die 

hen uitsluitend wijzen op hun geweldige vorderingen en het meedoen aan het A-

diploma aanmoedigen! 

 

En dan komt de voorjager tot de ontdekking dat er geen weg terug is, eenmaal in 

het bezit van een A-diploma betekent, alleen nog maar starten in de A-klasse. 

 

Dus al met al, bezint eer gij begint, denk na in welke klasse je gaat inschrijven op de 

Clubdiploma dagen of de KNJV-proeven, want er is geen weg terug. 

Het is echt geen schande om met een hond van 2 of 3 jaar nog in de B-klasse te 

starten, maak van jullie beiden eerst een combinatie die lekker draait, een combinatie 

die elkaar 100% begrijpt en ga dan pas eens een trapje hoger naar de A. 

http://www.animaatjes.nl/honden-plaatjes/labrador/labrador16-215367/


Jaag je hond niet door de trainingen heen, neem de tijd en geef je hond ook de kans 

om  “geestelijk” te groeien, zodat in de hoge A-klasse moeilijke situaties overzien 

kunnen worden. 

 

Maar maak van je hond geen zielig hoopje die het niet begrijpt, die 

er misschien geestelijk en lichamelijk niet aan toe is, je bent 

misschien teleurgesteld en gaat mopperen op je brave hond en in 

het meest afschuwelijke geval krijgt de arme hond nog een pak 

slaag op de koop toe.  

 

 

Dit is allemaal niet nodig, dus bezint eer ge begint. 

 

 

Veel succes in je carrière als voorjager met een kwispelende hond ! 
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