
WIT  IS  OOK  EEN  KLEUR!!! 

In het jachtveld is WIT een verfoeide kleur. Dat klopt, iedere jager, voorjager, drijver 

of picker-up loopt in groen of camouflage. 

Gelukkig dragen drijvers tegenwoordig ook oranje. Heb in mijn lange carrière als 

picker-up toch wel akelige momenten meegemaakt, waar drijvers in een donker jasje 

op de “korrel” werden genomen!!! 

In Duitsland is men een stapje verder, alle drijvers dragen reflecterende feloranje of 

gele vesten en zijn zeker in de grote en donkere bossen duidelijk zichtbaar. 

Maar tussen JAGEN en TRAINEN  zit een groot verschil, want tijdens het trainen ben je 

bezig íets te bereiken mét je hond en wil je als voorjager duidelijk over komen. 

We steken de oceaan even over! 

Al verschillende keren trainers uit USA over gehad en ze verbazen zich dan dat wij 

bijna allemaal in het “groen” lopen.  

In USA  zie je vóór de  training rustig een heel ander 

kleurtje over het veld wandelen, roze, blauw of een 

ander hippe combinatie, maar… zodra men met 

trainen gaat beginnen!  wordt meteen naar het 

onmisbare witte jasje gegrepen. 

Een wit voorjagers jasje dat in Europa niet eens te 

koop is. Wit een kleur die door sommigen in jacht 

hondenwereld met afgrijzen wordt bekeken. Laat staan dat men met training en 

wedstrijden deze kleur gaat dragen! 

Handler Jackets. 

In USA zijn “handler jackets” te koop in alle maten van XXS tot XXXXXL, en dan ook 

nog in winter- en zomer uitvoering. 

De trucks waar trainers en voorjagers in rijden, zijn allemaal royaal ingericht met een 

soort “Garderobe mogelijkheid” waar alle jasjes hangen en men zich snel “in het wit 

steekt”. 

   



Maak van een training geen zoekplaatje. 

 

In de tijd dat Mrs. Sue Westlake in Nederland was voor een van 

haar vele seminars, werd duidelijk aangetoond, dat WIT  niet alleen 

een kleur is voor voorjagers, maar zeker ook voor de helpers “de 

birdboys”. 

 

Want tegen een donkere achtergrond kan een wit jasje een 

opmerkelijke openbaring zijn. 

 

Bij een donkere bosrand hoeft men dan niet aan de hond te gaan zitten trekken en 

duwen om hem te focussen op het apport, maar de hond zíet wat er gaat gebeuren en 

zit rustig naast en observeert duidelijk!! 

   

Al met al  creëert men op die manier een grote rust in de training. 

De trend van de kleur WIT  begint zich in Nederland – op enkele USA fanaten 

uitgezonderd –ook voort te zetten. Witte mouwen verschijnen toch wel regelmatig 

met proeven en training. 

 

Wat een hulp voor onze retrievers, als je tegen een donkere 

achtergrond staat. 

Wat een hulp voor onze retrievers, als je omringd bent door 

trainers of keurmeesters. 

Een duidelijk beeld voor beiden, een strak observatievermogen 

en rust! 

Door het gebruik van wit, gedragen door voorjager en 

“birdboys” is het ook voor honden die onzeker zijn tijdens het 

markeren, een buitengewoon goede ondersteuning. 



Dus het is niet uitsluitend WIT wat er blinkt, maar WIT kan wel een hele grote 

behulpzame factor zijn. 

 

Even schiet je de reclame te binnen op borden langs de weg of autobaan: 

“Goed zicht – allicht”. 

 

Henny M. Schoor 

Soest 

 

Wij zien uw reacties gaarne tegemoet in ons Gastenboek! 

 

 

 

 

 

 

 


