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Een lintjesregen in de jachthondensport!! 

Alle feestelijkheden zijn achter de rug, vele Nederlanders hebben ondervonden dat het Hare 

Majesteit heeft behaagd aan bijzondere dienaren een lintje uit te reiken. 

Het ene lintje is het andere niet! 

Een lintje in de hondensport is iets héél anders. Het lijkt er niet op! 

Wat wij met een lintje bedoelen is duidelijkheid ten aanzien van de werkende jachthond in een 

proef. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat op een Workingtest, OWT (of een Map)  de keurmeester de proef 

gaat uitleggen en aan de voorjager verteld dat dáár (ruim 100 meter verder)  bij die dikke boom 

(er staan er wel 20!!)  en die lage groene struik  (ze zijn allemaal laag en groen)  een eend of 

dummy ligt. 

Als er toevallig net teveel wind is, kun je dé 

kale tak zien die men bedoelt, anders wordt 

het gissen en gaan vaak onnodige punten 

verloren. 

Dan heb je ook een soort communicatie 

stoornis tussen de keurmeester en 

deelnemer. De keurmeester vindt dat de 

struik (op ruim 80 meter!) een groene rand 

heeft en de deelnemer ziet zo een struik wel 

15 meter of veel verder staan!  

O jee, problemen! 

Dé oplossing: een lintje in de boom of struik.  

Op de laatste selectie van de NLV voor de IWT in 

Duitsland, had men gebruik gemaakt van 

duidelijk zichtbaar rood/wit lint. Perfect. Al was 

het toch best nog wel even zoeken in het 

donkere en bijna onbegaanbare bos. Dan is het 

fijn als je de richting weet en je hond een mooi 

lijntje kan meegeven. Vanzelfsprekend is het dat 

de lintjes zó worden opgehangen zodat 

“slimme” honden ze niet kunnen zien! 
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Het is aannemelijk dat men een rood/wit 

(afzetband)  lintje wel heel bont vindt, maar 

er zijn ook fraaie rolletjes met geel of rood 

band te koop, dat iets “gebruiksvriendelijker “  

is. (volgens info kost een rolletje met ruim 

100 meter iets van € 10,00)  

 

 

 

Zweethonden 

In de training van zweethonden is het normaal dat zacht geel band gebruikt wordt. Als je het zelf 

niet verwijdert, is het na een maand of 4 helemaal opgelost in de natuur.  

De zweethond werkt zelfstandig een oefenspoor uit. Meestal gelegd door een helper en na 24 uur 

wordt het uitgewerkt. Dat doet de geleider samen en alléén met zijn hond. Om te voorkomen dat 

de hond op “warme voet” gaat, (dus een levende ree die niets mankeert) werkt men met lintjes. 

Een goede geleider haalt de lintjes meteen weer van de takken af. 

Strakke organisatie 

In de Retriever wereld begint het steeds populairder te worden, een lintje aan een tak te hangen,  

zodat de voorjager  zich kan oriënteren waar dummy of wild ligt. Vooral bij dummyproeven een 

perfecte oplossing, om de honden goed en mooi dirigeerbaar te krijgen en in strakke lijnen te gaan 

werken. Immers een hond die strak werkt, maakt in de praktijd ook veel minder wildverstoring. 

(Vanzelfsprekend gelden de lintjes niet voor de KNJV-proeven met b.v. een verloren zoek!) 

Maar al deze voordelen zijn natuurlijk niet alleen voor voorjagers!!  

Ook voor de keurmeesters een ideaal uitgangspunt. Is het niet gemakkelijk om te zeggen, dat dáár 

in de omgeving van dát lintje een dummy ligt! En de organisatie is helemaal blij. Voordat de proef 

begint hangen de lintjes al in de bomen en kan men meteen starten! (tijd is winst) 

Als men op een proevendag helpers heeft die eigenlijk nog nooit aan dit soorten evenementen 

hebben deelgenomen, is het helemaal een pluspunt. 

Dus het mes snijdt zeker aan 2 kanten. 

Het bevordert het verloop van de proeven, iedereen heeft gelijke kansen en geen achteraf 

gemopper dat het niet eerlijk is gegaan. 

Dus wordt onze jachthondensport alsnog beloont men een “lintje”. 

www.hennymschoor.nl 
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