
52 53

Deze 4e editie van de GPJC heeft plaats gevonden op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in de omgeving van 
Ossendrecht. Net als een aantal andere deelnemers 
kiezen ook wij ervoor om donderdagavond al af te 
reizen en onze intrek te nemen in Hotel “De Volks-
abdij”. Als we de lange toegangsweg naar het hotel 
oprijden zien we in de verte de sfeervolle verlichting al 
tussen de bomen door schijnen. Eenmaal binnen in het 
restaurant is het gelijk weer een gezellig weerzien van 
mensen met dezelfde passie: “de jachthondensport”.  
De loting die alle deelnemende honden verdeelt over 
vier groepen is op donderdagavond. Elke groep dient 
per dag twee onderdelen af te leggen en de exterieur-
keuring vindt voor iedereen plaats op vrijdagavond na 
het diner. Het deelnemersveld is gevarieerd en bestaat 
uit: 2 Cesky Fouseks, 1 Drentsche Patrijshond, 5 Duitse 
Staande Draadharen, 2 Duitse Staande Kortharen, 3 
Duitse Staande Langharen, 1 Griffon Korthals, 3 Grote 
Münsterlanders, 2 Heidewachtels, 2 Viszla Kortharen 
en 2 Weimaraner Kortharen.

Vrijdag
Na een goede nachtrust is het vrijdag al vroeg dag. 
Groep A en B hebben voor vandaag de KNJV proef 
en het zweetwerk op het programma staan; en groep 
C en D gaan aan de slag met veldwerk en de ap-
porteerwedstrijd ter drijfjacht. Ik kies ervoor om deze 
2 dagen met groep A mee te gaan zodat ik van alle 
wedstrijdvormen iets kan zien. We beginnen met de 
KNJV-proef die plaatsvindt in Rilland. 
Keurmeesters voor de KNJV proef waren: Jos Walt-
mans, Rens Joosen, Joep Rooijakkers en Piet Remijnse.
We gaan van start met het apport uit dichte dekking, 
en dat was dit keer erg letterlijk genomen. Zodra je 
de hond ingezet had door een dichte afgesnoeide 
boshaag kon je echt niets meer zien. Alleen aan het 
gekraak van brekende takken kon je enigszins horen 
waar je hond zich bevond en wat hij aan het doen 
was. Gelukkig vormde dit onderdeel voor niemand 
uit onze groep een probleem en we vervolgden de 
wedstrijd met het houden van de aangewezen plaats 

en een kort apport met een konijn. Ook dit ging prima 
dus we gingen snel op weg naar het waterwerk. 

Continentale super-vijfkamp

continentale staande jachthonden!

Deze prestigieuze wedstrijd in de jachthondenwereld in Nederland kreeg de naam van de ere-voorzitter, oud-voorzitter van de Continentale, van 
het Field Trial Comité en van de Jachthonden Wedstrijd Raad, de heer C.J. (Jan) Coldewey. C.J. Coldewey beschreef het in zijn voorwoord van het 
programmaboek als volgt:  “Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het 

schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt.” 

In 1996 werd, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, de GPJC voor het eerst georganiseerd met als doel de promotie van de continentale 
staande hond als allround jachthond. De bedoeling was om deze loodzware vijfkamp bestaande uit: een najaarsveldwedstrijd, een apporteerwed-
strijd ter drijfjacht, een zweetspoorproef, een KNJV Jachthondenproef en een exterieurbeoordeling eens in de vijf jaar te organiseren. 

De Grote Prijs
Jan Coldewey 2012

continentale staande jachthonden!
Tweedaagse vijfkamp voor allround

Winnares Ellis Olde Bolhaar 
en Cesky Easy Noa.

Jan Coldewey.
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Het apport over water, het markeerapport, en apport 
uit het water werd gehouden ten oosten van het 
dorpje Bath onderaan de Westerschelde dijk. Alles 
verliep vlotjes en de proeven volgden elkaar in rap 
tempo op. Het apport over water nam het meeste tijd 
in beslag omdat de honden hier een afstand van 38 
meter zwemmend moesten overbruggen. Een aantal 
slimme honden dacht daarom op de terugweg sneller 
te zijn door om te lopen via de brug, maar kwamen 
daar voor een onverwachte hoge gaasafrastering te 
staan. Voor sommige een reden om er alsnog voor 
te kiezen om te gaan zwemmen, en voor andere met 
een kleine aanloop een koud kunstje. 
Daarna moeten we nog naar het los en aangelijnd 
volgen en het uitsturen en komen op bevel, dit 
gebeurt een goeie 100 meter verderop op een klein 
vliegveldje en is voor niemand een probleem.

Ongelofelijk dat je normaal gesproken een hele dag 
uittrekt voor een KNJV proef en dat je hier binnen 
anderhalf uur al 8 van de 10 onderdelen gehad hebt. 
We rijden gezamenlijk terug naar de parkeerplaats 
voor een bakje koffi e en kijken bij het uitzetten van 
de dirigeerproef. Deze vond plaats op een stoppelveld 
wat overging in grasland. Aan de rechterzijde van het 
veld waren draineerslangen gelegd dus die gleuven 
konden mooi als richtpunt dienen. Maar zoals het zo 
vaak gaat bij het werken met honden zijn de punten 
die je als voorjager denkt goed te kunnen gebruiken 
voor je hond juist een niet te weerstane afl eiding 
en dat maakte de proef toch nog moeilijk. In onze 
groep waren er drie combinaties die voor deze proef 
slaagden. In de middag groep ging het er eigenlijk net 
zo aan toe, ook daar waren drie honden in staat om 
na een fraai staaltje dirigeerwerk de duif ter 
hand te stellen. Toch was er hier voor één 
iemand wel een hele grote ontlading toen 
de duif binnenkwam. Voor Sytze de Jong met 
zijn Anuk van Rhijnauwen betekende dit na-
melijk een grote kans op zijn 2e KNJV A 
diploma, wat de weg naar de A MAP’s 
voor hem mogelijk zou maken.

Nadat alle combinaties de dirigeerproef hebben afge-
legd vertrekken we met de auto naar het terrein voor 
het apport over breed water van de verre loper, in 
de volksmond ook wel “de sleep” genoemd. Anders 
dan op een normale KNJV proef mag je hier aan alle 
proeven A t/m J deelnemen ongeacht of je de voor-
gaande proeven met goed gevolg hebben afgelegd. 
Je kunt dus toch punten krijgen voor het lopen van 
de sleep, ook als je het dirigeren niet gehaald hebt. 
Het diploma wat je krijgt is echter wel conform het 
reglement Jachthondenproeven.

Voor de sleep was een breed water uitgezocht, en niet 
zo’n beetje ook!! Het reglement jachthondenproeven 
schrijft voor dat het water tenminste 15 meter breed 
moet zijn, maar het water wat voor ons lag was wel 
even een stukje breder. Vanaf de Westerschelde dijk 
werd er door de toeschouwers hevig gespeculeerd 
over de ware breedte van het water, 75 of misschien 
wel 100 meter? Nagemeten met een satellietfoto 
bleek later de te zwemmen afstand maar liefst 84 me-
ter geweest te zijn. Een fl inke klus dus want de hond 
moet al zwemmend de sleep bereiken. Wat vanaf de 
kant voor de voorjagers een bijna onoplosbare klus 
leek, was uiteindelijk voor de honden prima te doen. 
Van alle deelnemende honden heeft maar één hond 
het zwemmen niet voor elkaar gekregen.

Beste hond op de KNJV proef was de Duitse Staande 
Langhaar “Donja van de Duyl” van Jos van Bragt met 
een A diploma met 94 punten.

Zweetwerk
Na deze zware beproeving in de ochtend ging onze 
groep op weg naar de Wouwse Plantage waar het 
zweetwerk plaats zou vinden. Onderweg in de auto 
eten we een broodje en bellen we naar een van de 
deelnemers van de andere groep om te horen hoe 
het hen is vergaan bij het zweetwerk die ochtend. 
Achteraf gezien geen slimme zet, want voor het ver-
trouwen was het geen opsteker. In de andere groep 
was namelijk niemand bij het stuk (ree) gekomen en 
dat terwijl er toch echt wel goede zweethonden bij 
waren. Hoe kon dat nou? Was het de hoeveelheid 
regen die de nacht ervoor gevallen was die parten 
speelde? Was het de dichtheid van sommige stukken 
dekking? Je weet het niet en moet het doen met de 
omstandigheden van de dag. Voor de geur van een 
zweetspoor is een fl inke bui regen helemaal niet erg, 
maar voor de voorjager kan het wel vervelend zijn, 
je ziet dan namelijk zelf geen zweet meer liggen en 
moet dus nog meer vertrouwen op je hond. 

Onze groep wordt opgedeeld in twee groepen van 
drie honden, de keurmeesters zijn Jody Koopmans en 

continentale staande jachthonden!

Continentale super-vijfkamp

“Voor de sleep
was een breed

water uitgezocht,
en niet zo’n
beetje ook!!”

Herman Obbink neemt het apport aan van Vizsla Nev.
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Ruud Onderwater voor de ene groep en Floor de 
Vries en Peter Rothkrantz voor de andere groep. 
Wetende dat het een zware beproeving zal zijn gaan 
we om 13:00 van start. De eerste deelnemer in onze 
groep is Rico van der Scheer met zijn Duitse Staande 
Draadhaar “Beard”. Ook hij heeft het zwaar want 
de dekking is op sommige stukken erg dicht, al op 
de eerste 100 meter heeft hij een afroep te pakken, 
en hij besluit terug te gaan naar het wondbed. De 
tweede poging verloopt beter en Beard werkt het 
spoor mooi uit, ze snijdt het eerste wondbed af 
waardoor Rico het niet ziet, maar gelukkig is het 
vertrouwen in de hond groot genoeg om haar te 
volgen. Als dan uiteindelijk de jachthoornklanken 
klinken weten we dat de eerste combinatie bij het 
stuk is gekomen. Wat een opluchting!

Hierna komen in onze groep nog twee Grote Mün-
sterlanders aan de beurt, als eerste de imposante 
reu “Niko vom Varesveldt” van Maria Nieuwenhuis. 
Ze vertrekken met de beide keurmeesters en de 
spoorlegger het bos in en dan is het afwachten. Voor 
ons tikken de minuten voorbij aan de rand van het 
bos waar ook de man van Maria nog zit te wachten 
tot hij aan de beurt is. Na een dik half uur komen ze 
het bos uit met een grote grijns op het gezicht, het 
is gelukt, Waidmansheill. De laatste hond in onze 

groep slaagt er helaas niet in om het zweetspoor 
tot een goed einde te brengen, dus tot nu toe twee 
honden geslaagd. We zijn allemaal erg nieuwsgierig 
naar wat de andere drie groepsgenoten hebben 
gedaan die in een ander gedeelte van het bos 
hebben gelopen. We rijden er op de terugweg even 
langs en horen dan dat van die drie honden alleen 
de Cesky Fousek “Easy Noa van het Rotherink” van 
Ellis Olde Bolhaar het spoor heeft uitgelopen. Beste 
hond op het zweetwerk na 2 dagen was de Duitse 
Staande Langhaar “Ivar vd Oude Wijngaard” van 
Jan Kloese. Hij werd beloond met een 1e U met 100 
punten en een CAC.

Moe maar voldaan keren we dan terug naar “De 
Volksabdij” waar alle groepen weer samenkomen na 
een dag vol hondenwerk. We zijn benieuwd naar de 
prestaties van groep C en D op het veldwerk en de 
apporteerwedstrijd ter drijfjacht. 
Daar bleek het niet helemaal mee te vallen, bij de 
veldwedstrijd was er niemand in staat om een kwa-
lifi catie te halen. Wel was er een hond die de keur-
meesters bijzonder opviel en dit was de Drentsche 
Patrijs “Silke van’t Holtenbos” van Klaas de Vries. 
Helaas geen kwalifi catie behaald, maar haar mooie 

werk werd wel beloond met een CQN (predicaat van 
natuurlijke aanleg).

Bij de apporteerwedstrijd ter drijfjacht was het al niet 
veel anders, ook daar waren de meeste niet in staat 
geweest om voldoende mooi werk te laten zien om 
voor een kwalifi catie in aanmerking te komen. Eén 
voorjager kwam wel met een brede glimlach op zijn 
gezicht de zaal in, dat was Jos van Bragt met zijn 
Duitse Staande Langhaar “Donja van de Duyl” die 
een 1e ZG wist te behalen met 79 punten waarmee 
hij aan het eind van de 2 dagen de beste hond op de 
apporteerwedstrijd bleek te zijn.
Ondertussen werd er door de catering van het hotel 
hard gewerkt. Grote dampende schalen met verschil-
lende soorten stamppot, worst, gehaktballen en 
speklappen werden naar binnen gebracht. Dat gaat 
er wel in als je de hele dag buiten in de weer bent 
geweest.  Tijdens het buffet doen de keurmeesters 
van die dag verslag van hetgeen ze gezien hebben 
in hun disciplines, en worden de ervaringen van 
de voorjagers uitgewisseld. Er is genoeg stof tot 
praten en er wordt al driftig gespeculeerd over de 
tussenstand. Maar wie weet wat de dag van morgen 
gaat brengen? 

Exterieur
Stipt om 20.00 begint het derde onderdeel van 
de eerste dag en dat is de exterieur keuring. Deze 
wordt gehouden op het naast het restaurant 
gelegen verlichte terras. Keurmeester is mevrouw 
Ricky Lochs-Romans die alle honden van rasgroep 
7 kan en mag keuren. Wat meteen opviel was het 
enorme gevoel van saamhorigheid, waar normaal 
gesproken de animo voor exterieur keuringen vaak 
niet de boventoon voert was het nu een drukte van 
belang. Overal langs de ring hadden de deelnemers 
en andere toeschouwers een plekje gezocht om het 
hele schouwspel te volgen.  De hond met het beste 
exterieur was de Weimaraner “Comatsu Matsu van 
de Pauwenkamp” van Kees Gosens met een 1e U 
met 99 punten. Om 22.30 is de keuring afgelopen en 
zit dag 1 erop, we nemen nog een slaapmutsje aan 
de bar, en dan is het tijd om naar bed te gaan want 
morgen is het weer vroeg dag.

Draadhaar Klemm vom Steinacker.
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Zaterdag
Zaterdag staat voor onze groep als eerste de ap-
porteerwedstrijd ter drijfjacht op het programma. 
Keurmeesters hier zijn Cor Woets en Henk Slijkhuis. 
De apporteerwedstrijd is een discipline waar maar 
weinig deelnemers ervaring mee hebben. Het is te-
genwoordig ook niet meer eenvoudig om zo’n wed-
strijd te organiseren, want je bent als organisatie 
afhankelijk van grondeigenaren en jachtcombinaties 
die hun velden en hun tijd beschikbaar willen stel-
len. Wij hadden vandaag het geluk om in de mooie 
velden te mogen lopen rondom Sint-Philipsland van 
de jagermeester R.L Fontijne. We starten met een 
jacht op post bij een eendendrift. Al snel vliegen de 
eenden op uit de sloot en vallen de eerste schoten. 
Een aantal honden hebben zoveel passie dat ze het 
moeilijk vinden om rustig te blijven op post en gaan 
daardoor al tijdens de eerste drift uit de wedstrijd. 
Voor de 2e drift gaan we naar een ander veld waar 
een ruig stuk bieten wordt afgedreven. Er komen 
behoorlijk wat fazanten op de wieken, maar deze 
komen niet binnen schot. Aan het eind van de drift 
komt er een haas los die beschoten wordt maar 
weer op de lopers komt. Deze haas presteert het om 
zowat over de tenen van de voorjagers en honden 
het “hazenpad” te kiezen en daarmee de ultieme 
steadiness van de honden op de proef te stellen. 
De Cesky Fousek Easy Noa van het Rotherink wordt 
vervolgens ingezet op het spoor en voert het apport 
correct uit.
Voor drift nummer drie rijden we naar de Noorddijk 
in Sint-Philipsland en de jagers, voorjagers en hon-
den verdwijnen dan al snel uit het zicht achter een 
dijk. Er klinken wat schoten en er komt ons ook een 
vos tegemoet gelopen, maar verder kunnen we niets 
zien. Het blijft dus spannend tot het laatste moment.

Dan is er even tijd voor een kopje koffi e en een 
broodje en kunnen we ons voorbereiden op de veld-

wedstrijd van die middag. Hiervoor rijden we terug 
richting Ossendrecht waar keurmeesters Gert Jan 
Scheffer en Jan Willem ten Brinke al op ons staan te 
wachten. In de ochtendgroep was er één kwalifi catie 
behaald door Jan Ketelaar met zijn Duitse Staande 
Draadhaar “Tessa”.
Wij beginnen in een klein hoekje met redelijk hoge 
dekking en vanaf de dijk kunnen we de honden 
goed zien lopen. Het blijft een heerlijk gezicht om 
honden met een mooie hoge kophouding het veld 
systematisch af te zien zoeken op zoek naar wild.
In onze groep werden goede resultaten geboekt 
want er vielen maar liefst vier kwalifi caties; Név 
Asszony’s Csillag dé Vita 1e ZG, Easy Noa van het 
Rotherink 2e ZG, Silny van de Waltakke 3e ZG, 
Olette van het Meekenesch 4e G. Beste hond op het 
veldwerk na 2 dagen was de Vizsla korthaar Név 
Asszony’s Csillag dé Vita van Herman Obbink ze 
behaalden een 1e ZG met 79 punten.

Aan het eind van dag twee rijden we terug naar 
“De Volksabdij” waar alle groepen weer bij elkaar 
komen. We zijn benieuwd naar de resultaten van de 
andere groepen en in het restaurant wordt er ook 
al driftig op los gespeculeerd. Is er iemand die alle 
vijf de disciplines gehaald heeft? En zo ja wie is dat 
dan? Als iedereen in de gelegenheid is geweest de 

innerlijke mens weer te versterken bij het rijkelijk 
gevulde koud en warm buffet begint eindelijk de 
prijsuitreiking. Er blijkt maar 1 hond te zijn die op 
alle onderdelen een kwalifi catie heeft weten te 
behalen en dat is de Cesky Fousek “Easy Noa van 
het Rotherink” van Ellis Olde Bolhaar. 

Zo blijkt maar weer eens de echte moeilijkheids-
graad van deze wedstrijd. Alle onderdelen op zich 
zijn natuurlijk prima te trainen met een jachthond 
en zeker met een Continentaal Staande  jachthond. 
Maar wat deze wedstrijd zo zwaar maakt is het 
feit dat de verschillende disciplines heel snel achter 
elkaar uitgevoerd moeten worden. Het ene moment 
sta je in een bietenveld en verwaait je hond met een 
mooie hoge kophouding een fazant, en een paar uur 
later dient hij een sleepspoor uit te werken, of per-
fect steady te zijn op een apporteerproef. En dan heb 
ik het nog niet eens gehad over de nazoek van een 
stuk grofwild door middel van een zweetspoor in 
combinatie met de hoge mate van dirigeerbaarheid 
die af en toe van de honden gevraagd wordt. Om al 
deze onderdelen te beheersen dienen voorjager en 
hond te beschikken over een fl inke dosis jachtver-
stand, een top-conditie, en het grote vermogen om 
snel te kunnen schakelen. 
Je mag verwachten dat honden tussen de 4 en 8 jaar 
oud op dit niveau van veelzijdigheid het beste zullen 
presteren. Eerder zijn zij nog niet echt stabiel in elk 
van de disciplines; ouder zijn misschien de scherpe 
kantjes er wat af.
Daarom gaan er stemmen op om deze fantastische 
wedstrijd voortaan iedere drie jaar te organiseren in 
plaats van eens in de vijf jaar. 
Als dat lukt zou het natuurlijk geweldig zijn, maar 
het zal nog wel de nodige voeten in aarde hebben. 
Dit jaar hebben alle betrokken rasverenigingen (op 
één na) zich ook door middel van sponsoring aan 
het evenement verbonden en dat is natuurlijk erg 

“ Er gaan
stemmen op om
deze fantastische 

wedstrijd voortaan 
iedere drie jaar
te organiseren”

Mat Lochs en Langhaar Asta. Resultaat na het dirigeren voor Sytze de Jong en Draadhaar Anuk.
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Pl. Naam hond Ras  Voorjager Ptn. 

1 Easy Noa v.h. Rotherink CF Ellis Olde Bolhaar 385
2 Donja v.d. Duyl DSL Jos van Bragt 317
3 Asta v.d. Maasbanen DSL Mat Lochs 289
4 Anuk v Rhijnauwen DSD Sytze de Jong 274
5 Ivar v.d. Oude Wijngaard DSL Jan Kloese 273
6 Niko vom Varesfeldt GM Maria Nieuwenhuis 262
7 Név Asszony’s Csillag dé Vita Vizsla Herman Obbink 261
8 Tessa DSD Jan Ketelaar 258
9 Silny v.d. Waltakke DSK Erik te Veldhuis 253
10 Vargo z Tesinovskych buku CF Frans Voslar 244
11 Panna Vizsla T.A. Arends 235
12 Klemm vom Steinacker DSD Ad Bekkers 233
13 Beard DSD  Rico v.d Scheer 232
14 Olette v.h. Meekenesch GM André Nieuwenhuis 228
15 Meander Valerie Tessa WKH Fred van Marion 228
16 Silke v.h. Holtenbos Dr.P Klaas de Vries 221
17 Jaro v.d. Waltakke DSK A.T.M Gieling 216
18 Menno fan it Fryske Wetterlan DSD Piet van de Baan 206
19 Comatsu Matsu v.d. Pauwenkamp WKH Kees Gosens 204
20 Kilian Eline v.d. Chesannehof HW Hans Joosten 198
21 Maja vom Bimolterfeld GM Kees Lukens 190
22 Freya v.d. Haeselaere HW Ron van Spanje 188
23 Amber Suena du Coin d.l. Bruyere GK Marty Vreugdehil 162

Na succesvol zweetwerk zijn
Rico v/d Scheer en Draadhaar

Beard aangekomen
bij het stuk.

Een toost van groep A op de 2e dag.

fi jn. Maar de grootste uitdaging zal nog zitten in 
het vinden van de juiste velden en jachtcombinaties 
die deze ter beschikking willen stellen voor de 
jachthondensport. Dus mocht u nu denken “Dat zou 
ook in mijn veld (of onze WBE) wel kunnen” neem 
dan contact op met secretaris@continentale.nl want 
de organisatie en de deelnemers zijn uw daarvoor 
ontzettend dankbaar!
Ik hoop van harte dat het de organisatie lukt om 

deze “Grote Prijs Jan Coldewey 2012” eens in de 
drie jaar te kunnen organiseren want het is echt 
een onvergetelijke ervaring en het zou mooi zijn 
als er hierdoor meer mensen in de gelegenheid ko-
men om deel te nemen aan deze unieke vijfkamp. 

In het volgende nummer van “De Jachthond” 
kunt u een uitgebreid interview lezen met de 
winnares van de Grote Prijs Jan Coldewey: Ellis 

Olde Bolhaar. Voor de complete uitslag in detail 
kunt u terecht op

www.continentale.nl

Tekst: Moniek Ophey / Foto’s: Nel Barendregt/Chris 

van Iersel/Lotte van Dijk


