
5) b. JAARVERSLAG 2019 JACHTCOMMISSIE 
 
We kunnen weer terugkijken op een mooi wedstrijdseizoen met mooie terreinen en een 
geweldig gezelschap aan voorjagers. 
 
13 april 2019 
 
Wij zijn het seizoen begonnen met de zweetproef in Westervelde op het mooie landgoed 
van de familie Tonckens, met 6 deelnemers aan de start. Helaas hebben er maar twee 
honden mogen slagen met allebei een kwalificatie ZG. Dagwinnaar werd de dashond 
ruwhaar Abel von Sauacker. 
 
25 mei 2019 
 
Zoals gewoonlijk in mei hadden we de workshop ‘beginselen der jacht’ in Leuth en dit 
vindt al jaren plaats bij de jachthut van J.Koopmans. De workshop wordt altijd goed 
bezocht en er komen veel facetten van de jacht aan bod, je moet dan denken aan sleep 
met konijn, zweetwerk, schotvastheid, waterwerk. 
 
15 juni 2019 
 
Enkele weken na de workshop de ‘schot- en watertest’ en we zien dan ook dat er altijd 
wel aanmeldingen zijn voor deze test van leden die meegedaan hebben aan de 
workshop. 
Met 23 aanmeldingen een goed bezette proef en ook weer veel gezelligheid maar helaas 
zijn er toch nog 2 gezakt deze keer. 
 
31 augustus 2019 
 
De ‘zweetproef’ in Hoogerheide. Dit was een wedstrijd op een voor ons nieuw terrein met 
bijzonder veel verleiding en het bleek dus erg zwaar te zijn aangezien er deze dag 
niemand slaagde. Dit is natuurlijk erg jammer voor het vele werk dat o.a. de 
sporenleggers er in steken. 
 
5 oktober 2019 
 
Daarna hebben we altijd nog de proef ‘luid op spoor’ in Giesbeek. Een terrein met 
bijzonder veel haas en ook dit keer weer veel mooie hazen in het veld van J. Koopmans. 
Deze dag 7 deelnemers maar hier zagen we maar 2 geslaagd en dit is jammer natuurlijk 
omdat men goede kansen had. 
 
In 2019 is er geen NTC-jachthond van het jaar uitgekomen aangezien geen van de 
honden voldeed aan het reglement voor jachthond van het jaar.  
 
Wij willen alle jachtheren en -combinaties, keurmeesters, sporendeskundigen en mensen 
die het mogelijk maken dit te organiseren bedanken dat dit gerealiseerd kan worden. 
 
Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met Mark van Eekert. 
jachtsecretaris@teckelclub.nl 
 


