ORWEJA Working Test (OWT) Almkerk
De NRC is het seizoen 2011, wederom, begonnen met de OWT in Almkerk op zaterdag 2 april 2011. Er
schreven 61 deelnemers in en er starten ’s morgens 56 deelnemers waarvan 32 deelnemers (57%) de 5
proeven volbrengen zonder een onvoldoende te halen. Dit percentage ligt iets hoger dan voorgaande jaren
waar ongeveer 40 tot 50% van de honden zich wist te plaatsen.
Het terrein in Almkerk is compact en heeft zijn beperkingen, maar bied voldoende mogelijkheden om elk
jaar weer een aantal verrassende proeven uit te zetten. We zijn dan ook zeker van plan om de komende
seizoenen de OWT in Almkerk weer op de agenda te zetten.
Organisatie: Ton Buijs en Herman Jeske
Keurmeesters: Patsy Deheyder, Wim van Doorn, Fille Exelmans, Koos Kommers, Henk Slijkhuis
Gastheer: Fam. van Bragt
Uitslag Open:
1
Go back Beauly
2
Millers Square Hurricane Jack
3
Fellow van 't Kieftendorp

Rob Schmidt
Joost de Fouw
Leon Akkerman

Uitslag Novice:
1
Go Back Clyde
2
Loyal Arrow v.d. Hooydam Hoeve
3
Smiler (Abby)

Richard Goudriaan
Arienne van Willigen
Bert van der Graaf

Uitslag Starters
1
Birchfen Bracken
2
Aeger Elan the second of April
3
Heaven Of The Charmed Angel

Anke Bogaerts
Helen Zimmermann
Erwin Ketels

ORWEJA Workingtest in Borculo
Op 14 mei organiseren Frank de Vries en Wim Reinders de traditionele, workingtest in Borculo. Deze
wedstrijd was naast Novice en Open dit jaar ook opengesteld voor Starters honden. Het terrein in Borculo
is prachtig en laat de keurmeesters toe om mooie, jacht praktische proeven uit te zetten. Er schreven 60
honden in voor deze OWT. Uiteindlijk starten er 58 deelnemers waarvan slechts 13 (22%) honden een
plaatsing wisten te halen.
We hopen dat we nog vele jaren mogen samenwerken met de Retriever Groep Borculo en dat we dit
prachtige terrein mogen blijven gebruiken.
Organisatie: Wim Reinders en Frank de Vries
Keurmeesters: Peter Bahlke, Ton Buijs, Wim van Doorn, Johan Folmer en Marcel van Rooijen.
Gastheer: Retriever Groep Borculo

Uitslag Open:
1
Fellow van het Kieftendorp
2
Abbotsross Bangor
3
Indyra

Uitslag Novice:
1
Go Back Clyde
Verder geen geplaatste honden in de Novice
Uitslag Starters:
1
Duals Hope Irish Black
2
Abbotsross Claire
3
Hawk of Upperclaws

Leon Akkerman
Henk Slijkhuis
Fred de Booij

Richard Goudriaan

Michel van geel
Arie van der Linden
Rebecca Scheurleer

CACT Veldwedstrijd op duiven ‘De Best HuntingTrophy 2011’
22 juli konden we dankzij Wim van Remortel onze eerste veldwedstrijd, van het seizoen, op duiven
organiseren. Het was die dag prima weer met de juiste wind zodat de duiven effectief vlogen en de
geweren konden zorgen voor een prachtig tableau. Uiteindelijk wisten zich, maar liefst, 10 van de 12
honden zich te kwalificeren, wat met recht een prachtig resultaat genoemd mag worden. Helaas werd het
CACT niet uitgereikt.
Wedstrijd secretariaat: Ton Buijs
Keurmeesters:
Examen kandidaat:

Peter Bahlke en Wim van Doorn
Koos Kommers

Gastheer:

Wim van Remortel, Best Hunting

Uitslag:
1 Uitmuntend
2 Uitmuntend
3 Zeer Goed
Zeer Goed
Zeer Goed
Zeer Goed
Zeer Goed
Zeer Goed
Goed
Goed

Go back Beauly
FTCH Gerrethall Moorhen
Abbotsross Chester
Astraglen Dylan
Go Back Fyne
Abbotsross Deana
Deep Lake Fay
Deep Lake Honey
Bubbles van de Vaortkaant
Shimanski vh Haesdal

Rob Schmidt
Diaan de Rooy
Jan Sluijs
H.J.Heijman
Roy Ehbel
Aleid van der Mark-Wobbes
Ton Uphof
Esther de Koningh
Ingrid van de Ven
Herman Jeske

De prijs van de geweren: ‘Best HuntingTrophy’
Go Back Fyne
Roy Ehbel
Helaas konden de overige wedstrijden op duiven en eenden niet doorgaan vanwege de tegenvallende trek
van duiven en eenden deze zomer. Voor komend seizoen proberen we weer 1 Open (CACT) en een
Novice wedstrijd op Duiven/Eenden trek te organiseren.
Wel kreeg de NRC afgelopen seizoen toestemming van het FTC om een wedstrijd in Frankrijk te
organiseren. Toestemming van het FTC was een eerste stap, daarna moest toestemming worden
verkregen van de Franse kennelclub en de FCI. Doordat dit vrij veel tijd in beslag nam konden wij de

wedstrijd laat publiceren waardoor, waarschijnlijk, het aantal inschrijvingen tegenviel. Er was plaats voor
16 honden, er schreven 11 combinaties in en voordat het 28 september was haakten er nog eens 5
deelnemers af. Wij snappen best dat een hond loops of ziek kan worden, uw wedstrijdsecretaris vraagt u
begrip voor het strikt toepassen van het reglement als het gaat om uw verplichtingen wanneer u zich
afmeldt na de sluitingsdatum. Daarnaast valt op dat er steeds makkelijker wordt ingeschreven en weer
wordt teruggetrokken, dit levert naast een hoop werk een frustratie op voor de mensen die veel energie
stoppen in het organiseren van de verschillende NRC evenementen.
Dus op 28 november konden we starten met 6 honden, gelukkig nog net genoeg om het een
CACT/CACIT wedstrijd te mogen noemen. Uiteindelijk wisten zich drie honden te kwalificeren en wel
met een uitmuntend, een mooie prestatie!
Wedstrijd Secretariaat:

Ton Buijs

De Keurmeesters:

Peter Bahlke, Pieter Rooijakkers en Henk Slijkhuis

Aspirant:

Henk Companjen

Gastheer:

Wim van Remortel, Best Hunting

Uitslag:
1U CACT/CACIT
2U RCACT/RCACIT
3U

Go Back Fyne
Laokole
Lowly Raffaello

Roy Ehbel
Petra Vingerhoets
Gerda Companjen-Juffer

Ik wil graag iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het organiseren van deze wedstrijd en niet in
de laatste plaats de officiële geweren, zonder hun had deze wedstrijd nooit plaats kunnen vinden.
Zowel de NRC als het FTC was positief over het initiatief en het verloop van de wedstrijd. We zullen
moeten wennen dat dergelijke wedstrijden in Nederland niet meer te organiseren zijn vanwege een steeds
verder teruglopende wildstand en afnemende jachtmogelijkheden. Voorlopig is het plan om ook voor
komend jaar weer een CACIT wedstrijd in noord Frankrijk te organiseren. De bedoeling is om dit begin
november te plannen. Zodra we de exacte datum weten laten wij u dit weten.
Ik wil graag besluiten met het feliciteren van, de vier hieronder genoemde, NRC leden die hun hond dit
jaar Internationaal Werkkampioen hebben gemaakt. Om deze titel te behalen moeten de honden twee
CACIT wedstrijden, in verschillende landen, winnen en daarnaast minimaal een ZG behalen op een
CACIB show. De titel van internationaal werkkampioen is het hoogst haalbare wat een werkende
retriever kan halen. Het is een eer om deze actieve leden namens de NRC geluk te mogen wensen met dit
mooie resultaat.
-

Petra Vingerhoets met Laokole
Roy Ehbel met Go Back Fyne
Rinus Heijmans met Fellow of the Charmed Angel
Mike Mulch met Levenghyl Gemstone

Ton Buijs

