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Stipt om 08.00 uur verzamelen de organisatie 
en deelnemers zich bij Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum “Libertypark” in Overloon. 
In dit museum wordt de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd met 
daarbij speciale aandacht voor de Slag om 
Overloon. De slag die vandaag geleverd moet 
worden is echter van een heel ander soort, 
namelijk die van een zweetwerk diploma voor 
zweetspoor F. 
Dat wil zeggen een spoor van bloed (zweet 
genoemd in jagerstermen) dat minimaal 20 
en maximaal 24 uur oud is en ongeveer 500 
meter lang is. In dat spoor zitten 3 verwijspun-
ten en 2 wondbedden die door de voorjager 
en zijn hond aangewezen dienen te worden. 
Achter de voorjager en zijn hond lopen 2 
keurmeesters die het geheel zullen beoordelen 
en de sporenlegger.

Als iedereen aanwezig is vindt er een loting 
plaats voor de startvolgorde, er zijn 8 deel-
nemers die ieder een eigen spoor krijgen. 
Daarna vertrekken we gezamenlijk naar het 

Zweetspoor

Bloed, zweet en…
jachthoornklanken
Op 12 mei wordt door de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar een wedstrijd voor 

zweetspoorproef F uitgezet in Overloon. De organisatie is in de vakbekwame handen 
van Ad Bekkers en John Feijen heeft de wedstrijdleiding. Keurmeesters voor deze dag 

zijn Ben Troost (gedelegeerde) en Ruud Onderwater.

Hans Verkoelen 
met zijn Dashond Nicky 

volgen het zweet.
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nabij gelegen bos waar de sporen liggen. De 
deelnemer die aan de beurt is wordt door 
John met de auto opgehaald en naar zijn of 
haar spoor gebracht. Naast de 2 keurmeesters 
en de sporenlegger mag ik ook alle sporen 
meelopen om zodoende een goed verslag te 
kunnen maken. 

Om half 9 wordt het spits afgebeten door de 
Slovensky Hrubosrsty Stavac (SHS) “Aucassin 
Mieko” (Tara) voorgejaagd door Ad Bekkers. 
In ons land beter bekend als de Slowaakse 
ruwhaar. De keurmeester wijst de aanschot-
plaats aan en verteld wat de vluchtrichting is en 
dan gaan we van start. Het eerste stuk van dit 
spoor loopt door een dicht bos met veel takken 
op de ondergrond en dat maakt het lastig voor 
de hond. Tara is erg onrustig de eerste meters, 
maar Ad is de rust zelf en zorgt ervoor dat de 
hond voor hem aan het werk gaat. Het eerste 
verwijspunt is snel gevonden en kort daarna 
ook het eerste wondbed. Het spoor loopt verder 
in een stuk bos met iets betere ondergrond en 
je ziet de hond steeds zekerder worden van 
zichzelf. Even is er nog twijfel als het spoor een 
stuk omhoog loopt en een pad over gaat, maar 
aan de overkant van het pad pikt ze het spoor 
weer op en gaat vastberaden verder. Alles loopt 
gesmeerd, ook het tweede wondbed en de 
andere verwijspunten worden vlot gevonden. 
De hond heeft genoeg werklust en verwijst erg 
goed. Binnen een kwartier komen ze samen bij 
het stuk. Mooi werk!

Als 2e is de beurt aan Dian van de Ven met 
haar Griffon Korthals “Luke”. De start is 
onrustig, de hond is moeilijk onder controle 
te krijgen en laat zich door een wat hoge 
kophouding niet makkelijk lezen voor Dian. 

Toch komen ze samen bij het eerste verwijs-
punt en dan geeft Luke het spoor ook beter 
aan, we lopen schuin links omhoog en komen 
in een stuk dichte dekking terecht, wat voor 
problemen zorgt. Luke neemt de dekking goed 
aan, maar Dian is haar grip op de lijn kwijt en 
moet dan de hond terugfluiten terwijl deze op 
het goede spoor zat. Hierdoor wordt het even 
moeilijk en raakt Luke uit zijn concentratie wat 
resulteert in een eerste afroep. Weer terug op 
het spoor laat de hond wisselende stukken 
zien, sommige stukken gaan erg mooi en 
andere stukken weer moeizamer, dit maakt 
het voor de voorjager niet gemakkelijk. Vlak 
bij het einde verwaait de hond het stuk, maar 
Dian heeft de indruk dat ze de andere kant uit 
moeten, gelukkig heeft ze toch vertrouwen in 
Luke en komen ze samen bij het stuk. 

Spoor nummer 3 is voor Sophie, de ruwha-
rige Teckel van Hennie Braken. Ze vertrekken 
goed, Sophie zit mooi op spoor en wordt goed 
aangemoedigd door Hennie. Dit wordt door 
de keurmeesters erg gewaardeerd. Al vrij snel 
komen ze bij het eerste wondbed aan, maar 
op die zelfde plek krijgen ze ook last van een 
reeënwissel. Hennie moet Sophie terug nemen 
en op het juiste spoor zetten. Dit kost de 
nodige energie en zorgt voor wat zenuwen bij 

de baas, die daardoor het eerste verwijspunt 
mist. Sophie wordt echter steeds zekerder van 
haar zaak en gaat driftig aan het werk, dikke 
braamstruiken deren het kleine hondje niet, 
maar maken wel voorjager Hennie onzeker. 
Die vertrouwd op dat moment even niet 
op zijn hond en krijgt daardoor een afroep. 
Eenmaal terug op het spoor gaat het daarna 
als een speer en komen ze bij het laatste ver-
wijspunt wat ze goed aangeven, en een paar 
minuten later ook bij het stuk, Waidmannsheil!

Om 10.30 start Theo Derks met zijn ruwharige 
Teckel “Fee”. Het spoor begint achter een 
slagboom en de vluchtroute gaat de eerste 50 
meter over een pad. De hond heeft hier veel 
ondersteuning van en loopt het eerste stuk 
dan ook gemakkelijk, maar op een gegeven 
moment loopt het spoor naar rechts het bos 
in, en het pad gaat door naar links. Hierdoor 
worden Fee en Theo in verwarring gebracht 
wat hun een eerste afroep oplevert. Eenmaal 
hersteld komt al snel het eerste wondbed 
waar de hond aan voorbij loopt, gelukkig ziet 
Theo het op tijd en corrigeert Fee, vanaf dat 
moment gaat het eigenlijk heel erg makkelijk, 
de haak wordt goed genomen en Fee laat zich 
goed lezen. Alle verwijspunten worden gevon-
den en Theo en Fee komen goed bij het stuk. 

Zweetspoor

Zweet. Verwijspunt.

Voorjager	 Hond	 Ras	 Kwal.

Ad Bekker Aucassin Mieko Slovensky Hrubosrsty Stavac U 100
Theo Derks Fee Dashond Ruwhaar ZG 82
Berry Zwartjes Mowgli Proudly Presents Draakje Weimaraner Langhaar ZG 82
Hans Verkoelen Nicky Dashond Ruwhaar ZG 75
Hennie Braken Sophie Dashond Ruwhaar G 74
Dian van de Ven Luke Griffon Korthals G 50
Kees Gosens Comatsu Matsu vd Pauwenkamp Weimaraner Korthaar G 50
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De wedstrijd loopt mede dankzij de pendel-
dienst van John op rolletjes, want het is pas 
11:00 uur als we de eerste 4 deelnemers 
gehad hebben.
Er wordt besloten om de lunchpauze nog even 
uit te stellen dus is de volgende beurt voor 
de Duitse Staande Langhaar “Lente” van me-
vrouw A. Bierenga. Ook hun spoor start achter 
een slagboom en de vluchtroute loopt mooi 
recht vooruit. In het begin loopt Lente mooi 
over het spoor, maar na een meter of 75 gaat 
ze links van het pad af, ze heeft iets verwaaid 
en lijkt zelfverzekerd die kant op de te gaan. 
Haar baasje wordt daar in verwarring gebracht 
door twee krab plekken van reewild en dit 
resulteert in een eerste afroep. Ze worden 
teruggezet op het spoor wat nog een stukje 
rechtdoor loopt, maar Lente wil naar rechts en 
heeft last van een reeënwissel die daar loopt, 
ze is dan slecht te lezen voor de voorjager en 
krijgt hierdoor een tweede afroep. Haar baasje 
besluit op dat moment om het voor gezien te 
houden en breekt hier de wedstrijd af.

Start nummer 6 is Kees Gosens met Comatsu 
Matsu van de Pauwenkamp, een Weimara-
ner Korthaar. De hond wordt aangezet maar 
komt moeilijk op gang, de eerste 100 meter 
is hij niet echt geconcentreerd. Dit resulteert 
dan ook in een eerste afroep in de nabij-
heid van een vossenbouw. Deze was aan de 
verse sporen en uitwerpselen te zien ook nog 
bewoond, dus dat verklaart misschien ook de 
wat ongeconcentreerde houding van de hond. 
Voorbij de vossenbouw worden voorjager en 
hond weer op het spoor gezet en komen dan 
na een tijdje bij het eerste wondbed. Kees is 
zichtbaar blij, en maakt goed gebruik van deze 

mogelijkheid op een doorstart. Comatsu gaat 
beter lopen, maar wil daardoor ook sneller en 
dat maakt het er niet makkelijker op. Bij het 
tweede wondbed loopt hij er van af en krijgt 
een tweede afroep, dan moeten voorjager en 
hond het verder zelf oplossen, en in eerste in-
stantie lijkt Comatsu het spoor weer goed op 
te pakken, maar op een cruciaal punt gaan ze 
de verkeerde richting in, dit gebeurt echter zo 
snel dat de keurmeesters moeite hebben om 
hem bij te houden. Blijkbaar heeft Comatsu 
het stuk van een afstandje toch verwaaid, 
want als de keurmeester weer contact heeft 
met Kees staan ze al bij het stuk. 

Het weer is perfect, niet al te warm en zo af 
en toe verkoeling van een paar regendruppels, 
perfect hondenweer. We pauzeren even voor 
een boterham en een bakkie koffie.

Na de pauze krijgen we nog een Weimaraner 
maar ditmaal een langharig exemplaar. Het is 
“Mowgli Proudly Presents Draakje” van Berry 
Zwartjes. 
Voor hun ligt een groene gras strook die aan 
beide kanten begrenst is met bos. De vlucht-
route loopt recht vooruit en verdwijnt dan het 
bos in. Draakje wordt aangezet door Berry 
en schiet dan als een raket naar achteren. De 
keurmeester roept hem na dat ze wel de tijd 
moeten krijgen om iets te kunnen beoorde-
len, want het tempo van Berry en Draakje is 
niet bij te houden. Dan komt de hond op een 
kruising en neemt gas terug, hij verifieert heel 
mooi naar links, naar rechts en naar voren 
om dan overtuigend de juiste richting aan te 
nemen. Op dat moment ziet ook de voorjager 
het wondbed en dit zorgt voor een mooie 

doorstart. De hond verwijst alles goed, maar 
vreemd genoeg meld de baas geen verwijs-
punten. Zijn het de zenuwen die hem parten 
spelen, of komt het door de snelheid waarmee 
ze over het spoor gaan? De werklust van deze 
imposante reu is enorm, hij wil naar het stuk 
toe en laat dit duidelijk merken, de baas zou 
hem daarin iets meer af kunnen remmen zodat 
het makkelijker wordt om de hond te lezen. 
Eenmaal uit de dichte dekking komen we in 
een open stuk met veel blad op de grond, 
de wind dwarrelt hier een beetje en de hond 
vecht om het spoor terug te vinden, Berry last 
dan even een pauze in. Dit kan een risico zijn 
omdat je hierdoor de hond uit zijn concentra-
tie haalt, maar dit keer pakt het goed uit. Ze 
pakken het spoor weer op en gaan dan in één 
streep naar het stuk toe. 

Last but not least is de beurt aan Nicky de 
ruwharige Teckel van Hans Verkoelen. Ze gaan 
rustig van start en vinden al snel het eerste 
verwijspunt, de baas is zichtbaar blij en geeft 
Nicky daardoor een goede ondersteuning, hij 
blijft tegen zijn hondje praten en beloont hem 
als hij goed op het spoor zit. De keurmeester 
meld hem dat hij graag ziet dat Hans de 
hond iets meer lijn geeft, dit geeft de hond 
meer zelfvertrouwen en hierdoor kun je beter 
zien of hij wel of niet op het spoor zit. Maar 
werken met meer lijn geeft problemen als 
we in een stuk hele dichte dekking terecht 
komen, we zien de hond niet maar Hans duikt 
moedig achter Nicky aan de struiken in, mooi 
om hier het vertrouwen tussen baas en hond 
te zien. Eenmaal uit de dekking snijden ze 
het eerste wondbed af wat resulteert in een 
eerste afroep. Terug op het spoor gaat het 

Winnaar Ad Bekker deelt de breuk met Mieko.

Theo Derks en Fee met breuk.
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John,	kun	je	me	vertellen	wat	een	
zweetspoorproef	is	en	waarvoor	deze	
zijn	bedoeld?
“Een zweetspoorproef is de nabootsing van en 
nazoek op ziek grofwild. Door middel van het 
uitleggen van een spoor met bloed druppels 
(zweet) kan worden vastgesteld of de deelne-
mende honden geschikt zijn voor de nazoek 
op ziek grofwild in de praktijk.”
 
Zijn	er	nog	verschillende	soorten	
zweetspoor	proeven?
“Ja, in Nederland heb je in totaal 6 verschil-
lende proeven: A, B, C, D, E en F. De verschillen 
zitten hem voornamelijk in de lengte van de 
sporen (variërend van 500 tot 1000 meter) 
en de tijdsduur dat het spoor ligt voor de 
aanvang van de proef (variërend van 20 – 24 
uur tot 40 – 44 uur).
De beoordeling van deze proeven gebeurt op 
een aantal onderdelen:
•	 Werkwijze ( De passie, intelligentie 

en autoriteit waarmee het spoor wordt 
uitgewerkt, het werktempo en de mate van 
samenwerking met de voorjager).

•	 Spoorvastheid (de mate van zekerheid en 
zorgvuldigheid waarmee het spoor wordt 
uitgewerkt).

• Spoorwil (de mate van ijver en intentie 
waarmee op het spoor wordt gewerkt en in 
voorkomend geval het verloren spoor wordt 
teruggezocht).

De cijfers die per onderdeel behaald kunnen 
worden zijn: 0 = onvoldoende; 1 = matig; 
2 = voldoende; 3 = goed; 4 = zeer goed.
Per onderdeel wordt een vermenigvuldigings-
factor toegekend en dit samen bepaald de 
uiteindelijke uitslag.” 

Waar	moet	je	op	letten	bij	het	uitleggen	
van	sporen	voor	een	wedstrijd?
“Sporen uitleggen bestaat uit 2 delen; het uitleggen 
van evenredige sporen voor alle deelnemers, en het 
vinden van een gelijkmatig terrein voor alle sporen. 
Het spreekt voor zich dat dit niet altijd mogelijk is 
en daarom vindt er voor iedere zweetspoorproef 
een loting plaats. Mochten er aan het eind van de 
dag 2 honden met hetzelfde aantal punten zijn, dan 
krijgt de hond die het zwaarste spoor heeft gehad 
de hoogste plaatsing.”

Wat	voor	bloed	wordt	er	gebruikt?
“Op wedstrijden wordt gebruik gemaakt van 
bloed van schaalwild (ree, hert of damwild). Hier-
aan wordt met uitzondering van een kleine hoe-
veelheid keukenzout niets toegevoegd. Het bloed 
zit in kleine flesjes en wordt om de paar meter op 

het spoor gesprenkeld. Er wordt op een 500 meter 
spoor ongeveer 1/8 liter zweet gebruikt.”

Wat	komt	er	bij	een	officiële	wedstrijd	
spoor	nog	meer	kijken?
“De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, 
snijhaar en eventueel een aanschotbreuk met de 
vluchtrichting. In het spoor worden wondbed-
den gesimuleerd, dit zijn uitgekrabde plekken 
ter grootte van de ligplaats van een ree, er ligt 
snijhaar in en er is wat zweet in gesprenkeld. 
Op het eind van het spoor ligt een ree, hertenkalf 
of een vel met kop. Dit moet verwaaiing afgeven.
Er moeten 3 verwijspunten in zitten (klein stukje 
papier of stof met zweet erop). Als het spoor erg 
moeilijk is mogen dit er soms 4 zijn, bijvoorbeeld 
bij het oversteken van een pad, dan kun je na een 
aantal meter aan de overzijde een extra verwijs-
punt aanbrengen zodat de voorjager een bevesti-
ging krijgt dat het oversteken de juiste beslissing 
was. Verder moeten er 2 haken in het spoor zitten, 
dit mogen natuurlijke haken zijn, maar kunnen 
ook wondbedden met haken zijn.”

Interview met een zweetwerk keurmeester

John Feijen is keurmeester A op het zweetwerk en legt daarnaast ook vele sporen 
voor zweetspoorproeven en voor de training van zijn cursisten. Ook de sporen op de 
zweetspoorproef F in Overloon zijn door hem gelegd, na afloop van de wedstrijd weet ik 

hem te strikken voor een interview voor dit tijdschrift.

daarna eigenlijk allemaal heel gemakkelijk, de 
verwijspunten worden gevonden en ook het 
tweede wondbed wordt gemeld. Het laatste 
stuk gaat dan weer even door een dichte dek-
king van naaldbomen, maar Nicky weet het 
stuk snel te vinden. 

Dit maakt de score van deze dag iets wat 
je niet vaak tegen komt bij een zweetspoor 
proef, van de 8 deelnemers zijn er 7 geslaagd. 

Toch waren de sporen vandaag niet gemak-
kelijk volgens keurmeester Ruud Onderwater 
die het woord neemt voor de nabespreking. 
We zijn door hele dichte dekkingen geweest, 
en hebben veel verschillende ondergronden 
gehad. Blijkbaar was het vertrouwen van de 
voorjagers in hun honden groot genoeg om 
toch bij het stuk te komen, want zonder ver-
trouwen kom je bij zulke omstandigheden niet 
aan het eind. Ruud heeft van ieder combinatie 

een verslag gemaakt tijdens de loop en dit 
wordt besproken tijdens de prijsuitreiking. Erg 
leerzaam dus om ook als je niet in de prijzen 
gevallen bent toch tot het laatst te blijven!
De jachthoornblazers Hans Joosten en Joep 
Korting hadden een drukke dag vandaag, 
maar liefst 7 keer werd in het bos “Ree dood” 
geblazen en na afloop werden we ook nog 
getrakteerd op “einde jacht” schitterend dat 
ritueel met de jachthoorn!

De prijswinnaars.
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Hoe	bepaal	je	dan	de	richting	van	het	
spoor?
“Ook hier kijk je weer naar hoe het er in de prak-
tijk aan toe zou gaan. Je creeërt een natuurlijke 
aanschotplaats, een ree schiet je bijvoorbeeld 
nooit in een dichte dekking, maar op een pad, 
groenstrook, of aan een bosrand.
Aangeschoten wild zoekt altijd de weg van minste 
weerstand, ze kunnen best wel eens een stuk dek-
king doorkruisen, maar over het algemeen lopen 
ze er omheen. Dat doe je dan als sporenlegger 
ook, het moet zo dicht mogelijk in de buurt komen 
van een nazoek in de praktijk.”

Hoe	gaat	het	er	dan	op	zo’n	wedstrijd	
aan	toe?
“De voorjager wordt naar het spoor gebracht en 
daar wordt hij of zij op het wondbed gewezen en 
wordt de vluchtrichting aangegeven. Dit gebeurt 
d.m.v. een witte sticker op een boom, van 20 tot 
30 meter van de aanschotplaats. Een slimme voor-
jager probeert in dat stuk de hond goed op het 
spoor te krijgen, want na die ene sticker moeten 
baas en hond het zelf uitzoeken. De voorjager 
dient de wondbedden en verwijspunten die hij 
tegenkomt op het spoor te melden aan de keur-
meester. Mocht je het spoor kwijtraken dan kun je 
op een van deze punten teruggezet worden.
Je mag als je het spoor even kwijt bent vooruit-
grijpen en teruggrijpen, bijvoorbeeld als je een 
wildwissel tegenkomt en je hond daar heel druk 
op reageert en uit zijn concentratie raakt dan doe 
je er verstandig aan om vooruit te grijpen en je 
hond zo over die wissel heen te helpen.
Teruggrijpen kun je doen als je niet meer zeker 
bent van je zaak, je kunt dan vragen om terug 

gezet te worden naar een van de punten die je als 
laatste verwezen hebt, daar zat je tenslotte nog 
goed.
Mocht je over een lengte van ongeveer 75 meter 
het spoor niet gevolgd hebben volgt er een afroep 
van de keurmeesters. Bij drie afroepen lig je uit de 
wedstrijd.
Als je binnen de gestelde tijd en met voldoende 
oordeel van de keurmeesters bij het stuk komt dan 
krijg je een ‘breuk’ overhandigd.” 

Wat	is	een	breuk?
“De breuk is tijdens de jacht symbolisch voor 
de in bezit name van het geschoten wild. Als 
dit door tussenkomst van een zweethond wordt 
opgespoord overhandigt de jager een deel van 
de breuk aan de begeleider van de hond. De 
begeleider plaatst dit deel van de breuk aan de 
rechter zijde van zijn hoed en een deel van zijn 
breuk bevestigt hij na de succesvolle nazoek aan 
de halsband van de hond. Op een wedstrijd wor-
den deze rituelen ook nog steeds gedaan. Evenals 
het dood blazen van het geschoten wild door de 
jachthoornblazers, dat zie je niet meer overal maar 
het is een mooi eerbetoon aan het geschoten 
wild en de geluiden van een jachthoorn in het bos 
klinken schitterend.”

Er	wordt	ook	beoordeeld	op	het	hanteren	
van	de	zweetlijn	(lijnen	führigkeit);	waar	
let	je	dan	zoal	op? 
“Voornamelijk op de werkwijze tussen voorja-
ger en hond, de voorjager moet door het goed 
hanteren van de zweetlijn zorgen dat hij zijn hond 
ontlast en niet belast. Daarnaast moet de hond 
eigen initiatief hebben, maar toch contact houden 

met de baas. Het contact met de hond heb je 
door middel van je lijn en met je stem. Als je aan 
een ruime lijn werkt geef je de hond vertrouwen 
en is hij beter te beoordelen dan een hond die 
voorgejaagd wordt aan een korte lijn.
Kom je in wat dichtere dekking terecht, dan is dit 
natuurlijk niet gemakkelijk, maar dan is het zaak 
om de lijn steeds weer over te pakken zodat je 
daarmee de hond niet hindert.
Je moet vertrouwen hebben in je hond en deze 
goed kunnen lezen, de “combinatie neus van de 
hond” en “ogen van de voorjager” dat is waar het 
om draait bij het zweetwerk.” 

Totslot,	wat	voor	soort	honden	zijn	
geschikt	voor	dit	soort	werk?
“De 500 meter sporen zijn voornamelijk geschikt 
voor honden die gefokt zijn voor de korte nazoe-
ken.
Dat zijn bijvoorbeeld de Staande honden, Terriers, 
Beagels, en Bassets. Deze hebben meer moeite 
met het vasthouden van de concentratie op de 
langere sporen. Dit wil overigens niet zeggen dat 
je dit soort honden niet kunt leren een 1000 meter 
spoor te lopen, maar dat gaat niet over een nacht 
ijs en vergt de nodige training.
Voor de langere nazoeken van 1000 meter en 
meer kom je al snel uit bij de specialisten op 
dit gebied bijvoorbeeld de Bayerische Gebirgs-
schweisshund, de Hannoveraanse Zweethond, de 
Teckel en de Alpenlandische Dasbrak
Daar tussen in zit nog de (bonte) Duitse Wachtel, 
de Brandlbrak, en de Tirolerbrak.”

Tekst: Moniek Ophey
Foto’s: Lens Deckers en Moniek Ophey

Berry Zwartjes en Draakje aan het werk.


