
5) b. Jaarverslag Jachtcommissie 2021 

De Jachtcommissie heeft in 2021 een aantal wedstrijden kunnen organiseren ondanks de 
bekende reden, het coronavirus. 

We zijn begonnen op 3 juli met altijd een gezellige en leerzame dag met de workshop 
“beginselen van de jacht” georganiseerd door de familie Goed in het mooie Leuth. 

Op 21 augustus was er de schot en watertest bij de jachthut van Jody Koopmans en dit 
werd ook door Jody gekeurd. Wat ons opviel als organisatie is dat er veel afzeggingen 
waren en vooral op het laatste moment. Alle deelnemers zijn met een diploma naar huis 
gegaan. 

Op 4 september hebben wij een mooie zweetwedstrijd kunnen organiseren in Echt, 
dankzij Bart Waltmans. Een zweetproef met best wel een uitdaging. 

Zes honden zijn van start gegaan en helaas hebben twee combinaties het niet gehaald. 
De proef werd gekeurd door Bart Waltmans en Mark van Eekert en zij konden Cappa vom 
Sauacker van Agnes Bendik aanwijzen als dagwinnaar met een U met 85 punten. 

De laatste proef van het jaar was op 16 oktober in Giesbeek de Luid op spoor proef. 

Dankzij Jody Koopmans die weer zijn veld beschikbaar stelde konden de keurmeesters 
Rinie Kamerling, Jody Koopmans en Floor de Vries in een mooi veld de honden 
beoordelen in een veld met voldoende hazen.  

Van de zeven honden zijn er helaas maar twee kwalificaties gevallen en dat is natuurlijk 
heel jammer, zeker met voldoende haas, Als dagwinnaar deze dag Yindi Shasse van ’t 
Roojan van Hans Kippersluijs. 

Wij als jachtcommissie zijn al weer druk bezig met de wedstrijden van dit jaar maar ook 
volgend jaar i.v.m. terreinen en kan al vast verklappen dat er nieuwe terreinen op komst 
zijn maar we zijn wel zoekende naar een terrein voor bijvoorbeeld de Stöberproef 

De jachtcommissie wil alle deelnemers, keurmeesters, helpers en mensen die de 
terreinen beschikbaar stellen van harte bedanken. Dankzij jullie kunnen wij de 
wedstrijden organiseren. 

Namens de jachtcommissie 

Rinie Kamerling 

 


