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Luide meutejacht

Om 07.30 uur verzamelen de deelnemers zich 
in hotel-restaurant “De Kanteneer” in Grathem, 
daar worden de werkboekjes ingeleverd en vindt 
de loting plaats. Daarna vertrekken we in colonne 
naar een schitterend jachtveld op de Beegder-
heide wat beschikbaar is gesteld door dhr. Sijben. 
Alle honden worden gecontroleerd op de juiste 
chipnummers en dan kan de wedstrijd beginnen.
Het deelnemersveld bestaat uit 5 meutes van elk 
4 honden. Alle honden in de meute hebben een 
brede gekleurde halsband aan in de kleuren rood, 
geel, groen en blauw. Dit zorgt ervoor dat de 
keurmeesters zowel de meute en het samenspel 
tussen de honden kunnen beoordelen, maar ook 
punten kunnen toekennen aan de individuele 
honden. 
Het is de bedoeling dat de honden zelfstandig een 
gebied afjagen op zoek naar wild. Als een van de 
honden een vers spoor heeft gevonden van haar-
wild, (dit kan zijn van haas, ree, konijn, wildzwijn, 
vos of hert) dan geeft de hond luid. Aan dit luid 

kan de jager horen op welke wildsoort de hond 
aan het jagen is. Ook is het voor de roedelgenoten 
(meute of koppel) het signaal dat er wild is opge-
stoten en dat de gezamenlijke jacht begint.  

Vandaag is de jacht op konijnen en iedere meute 
krijgt een stuk terrein tot zijn beschikking om te 
bejagen. Het is een bosgebied met veel onderdek-
king van bramen en struiken, dus zwaar terrein 
voor zowel de voorjager als de honden. Gedu-
rende precies één uur krijgt een team bestaande 
uit 1 voorjager zijn 4 honden en 1 helper de tijd 
om zoveel mogelijk konijnen te vinden, op te 
stoten en daarop te werken met de meute.
De voorjager en zijn of haar helper hebben een 
jachthoorn en een houten zweepje om de nek met 
daaraan aan een (vaak lederen) koord, hiermee 
zijn ze in staat de meute te sturen en commando’s 
te geven. Op de jachthoorn blazen ze verschil-
lende tonen om aan te geven welke wildsoort 
is opgestoten, en om de honden te roepen of te 

sturen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de 
commando’s met de stem.

Keurmeesters op deze dag zijn Johan Gilles en 
John Feijen, en het wedstrijd secretariaat is in de 
vakbekwame handen van Lydia Klieverik-Heur-
man. Ondanks het feit dat deze wedstrijdvorm 
hier in Nederland vrij onbekend is werd het mij al 
snel duidelijk dat onbekend zeker niet “onbe-
mind” was. De deelnemers en hun helpers zijn 
eigenlijk een grote familie en de onderlinge sfeer 
is erg goed. De voorjagers kijken met elkaar mee 
en moedigen elkaar aan en genieten zichtbaar van 
het werk van de honden.

Op zaterdag 6 oktober werd door de Nederlandse Fauve de Bretagne Club een Kampioen-
schap veldwedstrijd “luide jacht voor meutes op konijn”  georganiseerd. Deze vorm van 
jacht is in Frankrijk zeer geliefd, maar hier in Nederland vrij onbekend. Mede dankzij de 

grote inzet van liefhebber en keurmeester John Feijen is het gelukt deze “primeur-wedstrijd” te 
organiseren. Voor de eerste keer zien we hier in Nederland meutes aan het werk tijdens de jacht 
op konijnen. Ik was dus ook erg blij met de uitnodiging om een dagje te komen genieten van heel 
speciaal hondenwerk.

Luide jacht
voor meutes op konijn
Onbekend maar zeker niet ombemind…

Beagle meute ‘’De Kempen’
 van Ton Dimmers.
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Om 08.15 uur is de eerste meute van start ge-
gaan, het zijn de Beagle’s van T. Dimmers.
Bijna onmiddellijk wordt er een konijn opgestoten 
door Breeze, na een korte achtervolging  loopt het 
konijn tegen een afrastering en is even de kluts 
kwijt. Breeze pakt het konijn in de bek maar op 
teken van de keurmeester laat ze het weer netjes 
los. Het konijn bedenkt zich geen twee keer en 
gaat er als een speer vandoor. Het wordt nog even 
verder bejaagd maar dan is de hond het spoor 
bijster. Daarna worden er twee katten opgestoten, 
dit was niet de bedoeling en op commando van de 
voorjager komen de honden dan ook direct terug. 
Er wordt verder gejaagd en Girolle stoot weer een 
konijn op, deze wordt door de hele meute even 
bejaagd. De nog jonge Girolle heeft vandaag erg 
mooi werk laten zien en wordt daarvoor beloond 
met een Zeer Goed. De andere 3 honden krijgen 
de kwalifi catie Goed.

Om 09.25 uur start de 2e meute, ditmaal zijn het 
Basset Fauve de Bretagne van G. Tans.
We starten direct met een paar kleine jachtjes op 
de konijnen. Er wordt mooi gewerkt en de meute 
is goed op elkaar ingespeeld. Dan stoot Gigi een 
konijn op en geeft luid, ook deze wordt met de 
meute bejaagd en er volgt een mooie rally over 
een lange afstand. Heel af en toe zijn ze het spoor 
even kwijt maar ze weten het telkens goed op 
te lossen. Ook bij deze meute is de jonge hond 
veelbelovend. De Fauves blijven zonder veel com-
mando’s mooi aan het werk en stoten daarbij re-
gelmatig op konijnen. Alle honden krijgen daarom 
van de keurmeesters de kwalifi catie Zeer Goed.

Als 3e meute gaan de Beagles van R. Liekens 
van start. Ze hebben even de tijd nodig om in 
de wedstrijd te komen, en het is Sapphire die als 
eerste een konijn opstoot, deze wordt bejaagd tot 
aan de pijp en zelfs dan geeft Sapphire nog niet 
op. Uit het zicht van de voorjager verdwijnt ook 
deze dappere Beagle in de konijnen pijp! 
Na dit voorval worden er om beurten nog drie 
konijnen bejaagd door de honden. De honden 

weten duidelijk goed waar ze op uit zijn, alleen 
zouden de rally’s af en toe iets langer mogen zijn. 
Alle honden verdienen de kwalifi catie Goed.

Eenmaal teruggekomen van de jacht wacht ons 
een warm welkom. Er is een tent opgezet met 
een heuse keuken erin, en dat midden in het bos! 
Ja, de catering kun je aan Lydia Klieverik wel 
overlaten. Erwtensoep, broodjes, gehaktballen, 
zelf aan een wijntje was gedacht. Iedereen geniet 
zichtbaar van die Bourgondische heerlijkheden 
en laat het zich smaken. Om 13.15 uur is het 
toch echt weer tijd om verder te gaan met de 
wedstrijd. Het is helaas wat gaan regenen dus 
gewapend met regenjassen en laarzen vertrekken 
we naar het volgende lot.

Nu is het de beurt aan de meute van E. Meijerink 
met zijn Petit Basset Griffon Vendéen.
Bij het begin van de jacht hebben de honden het 
moeilijk, ze staan voor een dichte dekking van 

bramen en vinden het lastig om hier goed onder 
te komen. Op een gegeven moment wordt er toch 
een konijn opgestoten, dit draait wat in de rondte 
en loopt uit de dekking een pad in om vervolgens 
toch weer de dekking in te schieten. De honden 
komen op het pad en zijn even het spoor kwijt. De 
voorjager kiest er dan voor om verder te gaan, en 
dat was jammer, want wellicht hadden de honden 
zelf het spoor weer teruggevonden. Aan het eind 
van de jacht stoot Charme een konijn op en geeft 
luid, dan wordt de achtervolging ingezet met de 
rest van de meute en volgt een mooie rally door 
het bos. Alle honden worden beloond met de 
kwalifi catie Goed. 

Als laatste krijgen we de meute Beagles van L. 
van Broekhoven. De honden worden ontkoppeld 
in een smalle bosstrook, en kennelijk vinden ze 
de ruimte te klein want ze schieten direct het 
naastgelegen maïsveld in om daar op zoek te 
gaan naar wild.

Fauve’s aan het werk in dichte dekking.

Beste hond van de dag: Basset Fauve Epine de la Corne du Bois
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Eenmaal terug in het bos wordt er door iedere 
hond wel konijnen opgestoten. Op enig moment 
zien de keurmeesters een konijn wat kort bejaagd 
wordt door Cartouche, maar ze raakt het spoor 
kwijt. Daarop gaat de voorjager de fout in omdat 
hij te snel verder wil gaan. Op dat moment was 
het in cirkels afzoeken van het stuk waar het 
konijn gezeten had beter geweest, maar de 
voorjager had dit niet gezien. Maar niet getreurd 
de honden zijn alweer volop aan het werk en het 
volgende konijn is alweer gevonden door cartou-
che, dit spoor wordt mooi uitgewerkt met de hele 
meute onder leiding van Evita. Drie honden van 
deze meute kregen de kwalifi catie Zeer Goed en 
één hond kreeg de kwalifi catie Goed.

Als iedereen moe maar voldaan de honden heeft 
verzorgd strijken we weer neer in de tent. De keur-
meesters zijn nog in beraad over de beoordeling 
van de meutes. Er wordt gekeurd op verschillende 
onderdelen zoals; de samenwerking van de meute, 
het zoeken en groeperen, het doorzettingsver-
mogen in zowel de dichte dekking als ook op het 
spoor, de spoorzekerheid, het luid geven op het 
spoor, en de werklust.  Alle afzonderlijke onderde-
len hebben hun eigen wegingsfactor en zo worden 
de punten en uiteindelijk de kwalifi caties per meute 
en per hond bekend. Als alle punten zijn geteld, is 
het tijd voor de prijsuitreiking. Er is een wisselprijs 
beschikbaar voor de beste meute van de dag, en 
deze prijs gaat naar de meute Basset Fauve de 
Bretagne’s van G. Tans. Zijn meute heeft een zeer 
mooie jacht laten zien en de samenwerking tussen 
de honden was erg goed. Mooi om te zien hoe 
ook de jonge honden (3 jaar en 1½  jaar oud) al 
goed meewerkten in de meute en ook zelfstandig 
konijnen op wisten te stoten. Dat is een mooie 
belofte voor de toekomst.

En zo komt ook aan deze mooie dag een einde, 
wat voor mij begon als iets totaal nieuws op 
jachthonden gebied heeft een onvergetelijke 
indruk achtergelaten. Een schitterend schouwspel 
van samenwerking tussen voorjager, helper, en de 
honden onderling. 
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G. Tans - meute Basset Fauve de Bretagne Pnt Kwal.

Vita de la Corne du Bois 125  ZG

Coquine de la Corne du Bois 130 ZG

Epine de la Corne du Bois 140 ZG

Gigi du Rallye St. Paul 135 ZG

L. van Beylen - meute Beagle  

Cartouche van ‘t Sluyshof 130 ZG

Evita van ‘t Sluyshof 120 G

Ginger ‘van t Sluyshof 125 ZG

Gemma van ‘t Sluyshof 125 ZG

T. Dimmers - meute Beagle  

Diamond of the formost Stream 110 G

Breeze of the formost Stream 120 G

Girolle du Bien Alle de Tanouarn 125 ZG

Granule du Bien Alle de Tanouarn 110 G

E. Meijerink - meute Petit Basset Griffon Vendéen  

Chibelle’s Très chic Travailleuse 110 G

Charme de France des Petits Bouts de Chouans 120 G

Paritée Olé Quadruoède de Fergeau 110 G

Coquine Quadrupède de Fergeau 105 G

R. Liekens - meute Beagle  

Erikke van ’t Rupeloord 105 G

Hobbes van ’t Ruppeloord 105 G

Gemma van ’t Ruppeloord 110 G

Sapphire of the Foremost Stream 115 G

De winnende meute van Guido 
en Geja Tans.

Heerlijke catering.


