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Ellis hoe ben je eigenlijk met de jacht-
hondensport in aanraking gekomen?
“Ik ben begonnen als drijver en picker-up 
tijdens de jachtdagen van mijn man. Dan 
ging ik met de hond mee om het geschoten 
wild te apporteren. Later ben ik ook zelf mijn 
jachtakte gaan halen omdat ik niet meer 
afhankelijk wilde zijn van het mansvolk. Niet 
dat ik tegen mannen ben hoor, maar gewoon 
lekker alleen eropuit vind ik ook heerlijk. 
Ik wilde graag zelf de Dinkel af kunnen lopen 
om een eend te schieten en mijn honden aan 
het werk te zien. 

Mijn man trainde met onze eerste Cesky 
Fousek en liep met haar ook jachthondenproe-
ven. Op die manier ben ik eigenlijk met het 
wedstrijd gebeuren in aanraking gekomen.
Ik ben gewoon begonnen en heb alles ge-
probeerd eerst het KNJV werk en na verloop 
van tijd ook de MAP’s, het veldwerk en het 
zweetwerk”.

Interv iew

In gesprek met Grote Prijs 
Jan Coldewey

Trofee
winnares Ellis
Olde Bolhaar

Tijdens de Grote Prijs Jan Coldewey 
(GPJC) besloot ik mee te lopen met 
groep A omdat ik graag van één 

groep alle disciplines wilde zien. Wat ik 
toen nog niet wist, was dat zich in deze 
groep ook de uiteindelijke winnares van 
deze prestigieuze wedstrijd bevond.  Ik heb 
genoten van 2 dagen jachthondensport op 
top niveau, en heb veel respect gekregen 
voor de gedisciplineerdheid waarmee een 
kleine blonde vrouw uit Overdinkel haar 
hond ogenschijnlijk rustig door alle disci-
plines heen heeft geloodst. Haar manier 
van voorjagen is echt een voorbeeld voor 
velen en ik vond het dan ook erg leuk om 
haar het hemd van het lijf te mogen vragen 
voor een interview in dit blad. 
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Je bent behoorlijk fanatiek, loopt 
proeven in zowel Nederland, Duistland, 
en Tsjechië. En zeker niet onverdien-
stelijk; je hebt 2x deelgenomen aan de 
Nimrod, je liep in 2010 in Tsjechië de 
Memorial Dr. Kuhna, en nu de Grote 
Prijs Jan Coldewey.
Waar komt die passie vandaan?
“Ik vind het gigantisch gaaf om mijn honden 
te zien werken, en te kijken hoe ze omgaan 
met de gedragingen van het wild in het veld. 
Dat geeft een kick, en is machtig interes-
sant want je bent bezig met de natuur en 
met levende wezens, dit maakt dat geen dag 
hetzelfde is en daar houd ik van.
De Cesky Fousek is wel een hond voor de all-
roundheid, je moet ze niet vervelen met steeds 
weer hetzelfde spelletje want dan haken ze op 
den duur af of gaan ze verzuren. Ik vind dat 
wanneer je de keuze maakt voor een veelzijdig 
jachthondenras, je het aan je hond verschul-
digd bent om ze alle facetten van hun kunnen 
aan te bieden. 
Dat gaat natuurlijk niet altijd vanzelf, eerst kijk 
je bij een jonge hond wat zijn of haar moge-
lijkheden zijn. Dit doe je door hem al op zeer 
jonge leeftijd kennis te laten maken met alle 
facetten van de jacht. Je kijkt hoe hij reageert 
op een stukje veerwild in het veld en of je 
daarin zijn natuurlijke aanleg wat kunt aan-
wakkeren. Ook leer je hem al spelenderwijs 
dat apporteren en iets terugbrengen bij de 
baas heel erg leuk is. Daarnaast bekijk je zijn 
natuurlijke aanleg op een uitgelegd spoortje. 
Iedere hond zal verschillend zijn en het is aan 
jou als voorjager om te kijken hoe je met die 
betreffende hond aan de slag moet gaan.
Het beheersen van alle disciplines blijft een 
uitdaging en het werkt op mij echt verslavend.
Easy Noa van het Rotherink is nu vier en half 
jaar oud en loopt momenteel super, maar daar 
is natuurlijk wel een gefaseerde opbouw aan 
vooraf gegaan, zoiets doe je niet in één jaar. 
Ik schrijf bijvoorbeeld echt niet voor zo veel 
proeven in, maar als ik inschrijf weet ik zeker 
dat ze het kan”.

Wat is er dan zo bijzonder aan Easy Noa 
van het Rotherink?
“Tijdens de exterieurkeuring op de Grote Prijs 
Jan Coldewey zei keurmeester Ricky Lochs-Ro-
mans over de Cesky Fousek “Het zijn honden 
die eerst denken en dan doen”. Daarmee 
beschrijft ze het karakter van Noa precies goed.  
Als ik bijvoorbeeld door het bos heen loop moet 
ik langs het riviertje de Dinkel over 4 prikkel-
draden heen. De honden moeten dan wachten 
tot ik er over ben. Noa wacht dan keurig netjes 
en kijkt precies hoe ze er door wil gaan. De 
anderen willen nog wel eens ongeduldig zijn 
en halen dan de buik open omdat ze er te snel 
doorheen willen gaan. Noa is heel ongecom-
pliceerd, en heeft mij alle knopjes zelf laten 
vinden. Juist door vaak niet te doen wat ik van 
haar wilde dwong ze mij om naar mijn manier 
van voorjagen te kijken. Als ik te veel druk op 
haar zette blokkeerde ze, ik heb dus moeten 
leren om ook op grote afstand met weinig com-
mando’s te werken. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat ze op twee en half jarige leeftijd al mee kon 
doen aan de Memorial Dr. Kuhna in Tsjechië. Dat 
is een wedstrijd met maar liefst 26 jachtonder-
delen. Door zo’n zware wedstrijd samen te be-
leven groeit het onvoorwaardelijke vertrouwen 
in elkaar enorm; Noa en ik hebben nu vaak aan 
een blik al genoeg. Ze is nu op de leeftijd dat 
alles klaar is en ze het mentaal ook helemaal 
aankan, want vergis je niet, vijf jachtdisciplines 
in twee dagen zoals op de GPJC vergt wel wat 
van een hond, mentaal en fysiek!“

Wanneer wist je dat je aan de GPJC 
mee wilde doen?
“Eigenlijk misschien al vanaf de geboorte van 
Noa. Ik heb namelijk met Balou van het Ro-
therink ook al eens meegedaan aan de GPJC 
in 2006 en dat was zo’n geweldige ervaring. 
Vanaf dat moment wist ik dat ik daar met mijn 
volgende hond ook naar toe wilde werken.
Balou was destijds nog maar drie jaar oud, en 
eigenlijk mentaal nog niet helemaal klaar. Ook 
al beheerste ze wel alle disciplines, dan nog 
vergt het een groot mentaal vermogen om 
hierin zo te kunnen schakelen dat een hond 
deze ook allemaal perfect weet uit te voeren 
in twee dagen tijd. In 2008 heb ik Easy Noa 
aangehouden uit een van onze nestjes en toen 
wist ik al dat er in 2011 weer een GPJC zou 
komen. Uiteindelijk is de wedstrijd een jaar 
uitgesteld en werd het dus 2012, dat gaf mij 
en Noa net even een jaartje extra om nog sta-
bieler te worden en dat heeft goed uitgepakt”.

Hoe heb je de voorbereiding op de 
GPJC aangepakt?
“Ik vind het belangrijk om de honden van 

jongs af aan te leren schakelen. Ik oefen dan 
ook al vanaf het begin alle disciplines. Welis-
waar gefaseerd en niet alles tegelijk maar wel 
zoveel mogelijk.
Ik heb met Noa ook de VGP gedaan in Duits-
land, dat is ook een veelzijdigheidsproef waar 
een paar jaar training aan vooraf zijn gegaan. 
In Nederland heb ik geprobeerd voor alle 
afzonderlijke disciplines mijn kwalificaties 
te halen. Doel van dit jaar was een KNJV-A 
diploma. Daar ben ik in het begin van het jaar 
mee begonnen, en toen dat er eenmaal goed 
in zat heb ik het verder alleen onderhouden. Ik 
heb voor vier proeven ingeschreven en heb er 
daarvan drie gehaald.
Één keer per maand train ik voor het zweet-
werk, daarvoor zet ik zelf een spoor uit net als 
op de wedstrijden. 
Voor het veldwerk rijdt ik naar Brabant of 
Duitsland om daar op verschillende velden te 
kunnen lopen. Voor de apporteerwedstrijd heb 
ik alleen tijdens de jacht kunnen oefenen, als 
de drijvers door het veld of bos gaan laat ik 
de hond rustig op post zitten. Maar de honden 
hebben snel door of het om een wedstrijd gaat 
of om het echte werk!

Interv iew

Tijdens de GP Jan Coldewey 2012.

“Niet dat ik tegen 
mannen ben hoor, 

maar gewoon lekker 
alleen eropuit vind 

ik ook heerlijk”
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Als ik iets wil ga ik er echt voor, ik train dan 
heel serieus. Maar naast al dat trainen zorg 
ik er wel voor dat de honden goed in hun vel 
blijven zitten. Ze moeten ook ontspanning 
hebben. Lekker mee aan de fiets, even lekker 
los ravotten, mee naar het water en lekker dol-
len, of mee in de tuin als ik aan het werk ben. 
Zo houdt je ze lekker fris in de bol.
Tja en als dan eenmaal de dag daar is, dan 
heb je op al het getrainde geen invloed meer 
en komt het neer op de vorm van de dag. Ik 
wist dat Noa het kon en dat we er samen hard 
voor hebben gewerkt dus nu was het aan mij 
om zelf niet van de leg te raken.
Tijdens zo’n grote wedstrijd wordt je al snel 
overspoeld door spanning of nervositeit en 
als je dat laat gebeuren doe je je hond tekort. 
Door zenuwen toe te laten kun je de kluts 
kwijtraken en verkeerde commando’s geven, 
en dat wilde ik perse niet! Mijn motto voor die 
dagen was dus “Rustig blijven”.

Heb je nog een eigen methode of 
systeem voor het opleiden van je 
honden?
“Het ligt een beetje aan de hond zelf, iedere 
hond is weer anders, zelfs binnen één ras 
heb je verschillende karakters. Bij de ene heb 
je wat meer tijd nodig dan bij de ander. Wat 
bij Noa heel opvallend was is dat ze in het 

begin alle verschillende dingen gemakkelijk 
oppakte. Met de andere honden ben ik later 
begonnen met zweetwerk, maar met Noa heb 
ik alles van het begin af aan gedaan, maar 
wel gedoseerd. Alleen voor het veldwerk heb 
ik haar wat extra moeten stimuleren om mooi 
breed te gaan”.

“Ik heb ook nog een ander teefje Fleur van het 
Rotherink, die is bijvoorbeeld weer veel meer 

in het veldwerk gespecialiseerd. Fleur werkt 
graag wat ruimer en heeft van nature een hele 
mooie veldaanpak. Zo heeft iedere hond zijn 
eigen manier van werken en daar moet je op 
in kunnen spelen.
Ik heb dus geen boekje wat ik telkens gebruik 
waar in staat hoe ik het ga doen.
Voor het veldwerk is het noodzakelijk om 
vroeg te beginnen, probeer een jonge hond 
onder veerwild te brengen van bijvoorbeeld 
kwartels of patrijzen. Eerst aan de lange lijn 
om de spanning op te bouwen. Als ze veel 
onder wild komen krijgen ze honger naar het 
veld en gaan ze het veld anders aanpakken. 
Honden die wild en verwaaiing kennen lopen 
heel anders dan honden die niet weten waar 
ze mee bezig zijn. Ik ben daarvoor naar een 
aantal veldwerk instructiedagen geweest, en 
heb daarnaast ook veel boeken gelezen. 
Voor het zweetwerk ben ik drie maanden in de 
leer geweest bij Ferdinand Schoel”.

“Verder leer je vooral door het doen, want je 
komt overal mensen tegen waar je wat van 
op kunt steken. Zo leerde ik bijvoorbeeld van 
Duitse en Tsjechische voorjagers veel over de 
veelzijdigheid van onze honden. En op een ex-
terieur keuring trof ik eens een 80 jarige man 
met een Duitse Staande Korthaar. Hij traint al 
40 jaar honden voor de Hegewald en andere 

Ellis en Noa op de Memorial Dr Kuhna in Tsjechië.

“ De overwinning 
ook een emotioneel 
moment voor mij, 
want ik dacht terug 
aan mijn overleden 
vader, wat zou hij 

hier trots op 
geweest zijn! “
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proeven. Hij vertelde me dat als 
je een hond veelzijdig wil op-
leiden, je hem van het begin af 
aan moet leren schakelen. Een 
trainingsweek deel je op in een 
paar dagen veldwerk, een paar 
dagen zweetwerk en een paar 
dagen appèl. Nooit 2 disciplines 
op een dag maar wel om de 
paar dagen iets anders.
Zo ben ik ook aan het werk 
gegaan met Noa en dat heeft 
dus aardig goed uitgepakt”.

Hoe heb jij deze twee 
spannende dagen van de 
GPJC vijfkamp beleefd?
“Omdat het thuis erg hectisch 
was in verband met de mais tijd 
(hakselen, plannen enz.), 
ben ik alleen op pad gegaan 
naar Ossendrecht. Ik ga 
vaker alleen op wedstrijd hoor, 
eigenlijk vind ik dat juist heel 
erg prettig. Als ik alleen ben 
kan ik me beter concentreren 
op de hond. Ik had een kamer 
gereserveerd bij een Bed & 
Breakfast in de buurt van het 

terrein en het was heerlijk om me daar in alle 
rust met mijn hondje voor te bereiden. Ik heb 
een schrift bij me waar in staat wat ik nodig 
heb per discipline en waar ik op moet letten 
en dat lees ik dan op mijn gemak nog eens 
door. Het is een soort ritueel wat je volgt. 
Daarnaast is het ook zo dat als je alleen bent 
je hond ook echt helemaal alleen op jou 
gericht is. De groep waarin ik zat was erg leuk, 
allemaal fijne mensen met dezelfde interesse 
en helemaal geen concurrentie gevoel. Ieder-
een leefde heel erg met elkaar mee en dat was 
voor mij echt een verrijking. 
Elke discipline heb ik in alle rust kunnen 
ondergaan, ik probeerde me niet te laten 
afleiden. Ik ken de reglementen en dat geeft 
rust. Als ik me ergens voor inschrijf wil ik me 
niet van de leg af laten brengen doordat ik 
zelf dingen niet ken, want dan ga ik twijfelen. 
Dus zorg ik dat ik weet hoe het werkt zodat 
ik rustig kan blijven. De hele week na de 
wedstrijd heb ik er nog van gedroomd. Het 
was echt geweldig, fijne keurmeesters, een 
ontspannen sfeer, goed weer en veel gezellige 
mensen. Iedereen leefde zo met ons mee, het 
was een onvergetelijke ervaring! “

Heb je dan helemaal geen last gehad 
van zenuwen?
“Heel af en toe kwamen die wel omhoog, maar 

ik heb geprobeerd ze zo snel mogelijk de kop in 
te drukken. Ik was ervan overtuigd dat Noa het 
kon, maar het moet er wel allemaal uit komen 
in die twee dagen. Door heel bewust en met 
het volste vertrouwen in mijn hond aan de slag 
te gaan is het me toch gelukt om de zenuwen 
redelijk onder controle te houden. Bij de ap-
porteer wedstrijd had ik de meeste last van 
zenuwen. Je weet dan niet waar het wild komt 
te vallen en hoe het zich gedraagt. Hoe doen 
je mede deelnemers het? En wat is het gedrag 
van hun honden? Dit heb je allemaal zelf niet in 
de hand en kan wel invloed hebben op mij en 
mijn hond en onze prestaties”.

Wat ging er door je heen toen je be-
sefte dat jij en Noa alle vijf de discipli-
nes gehaald hadden?
“Dat was een heel bijzonder gevoel. Mijn doel 
was natuurlijk wel om ze alle vijf te halen, ik 
wist dat het erin zou zitten als ik zelf geen 
fouten zou maken. 
Ik was eigenlijk helemaal niet zo bezig met de 
hoeveelheid punten die ik kon halen en stond 
er niet eens zo bij stil. Maar toen het ons 

uiteindelijk gelukt was, was de ontlading wel 
groot. Mijn doel was bereikt! Alles gehaald! 
Op dat moment wist ik echter nog niet dat 
er verder niemand anders was die dat gelukt 
was. Ik hoorde het wel her en der, maar echt 
geloven deed ik het pas toen de uitslag defini-
tief was. Er waren namelijk veel goede honden 
op deze wedstrijd, maar wellicht hebben die 
toch net even ergens pech gehad waar ik het 
niet had. Het winnen van de GPJC is echt de 
bevestiging in je hond en in jezelf, we kunnen 
het, en daar ben ik erg dankbaar voor. Daar-
naast was de overwinning ook een emotioneel 
moment voor mij, want ik dacht daarbij weer 
even terug aan mijn overleden vader, wat zou 
hij hier trots op geweest zijn! “

Wie staan er eigenlijk allemaal achter 
het succes van jou en Noa?
“Zonder de volledige steun van mijn man en 
mijn gezin zou ik dit allemaal niet kunnen 
doen. Vorige week nog ben ik weer alleen 
naar Tsjechië geweest om Noa te laten dek-
ken. Mijn man kon echt niet weg in verband 
met nieuwe melkrobotten in de stal, maar als 
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ik weg ben zorgt hij er wel voor dat thuis alles 
door gaat.
Mijn jongens helpen me ook vaak bij het trai-
nen, ze trekken sleepjes, werpen de markeer 
apporten etc. De jongens zijn ook erg begaan 
met alle wedstrijden die ik loop.
Al ben en blijf ik wel een echte einzelgänger, 
ik trek er dan ook graag alleen op uit met de 
honden. We hebben een druk bedrijf en ik vind 
mijn rust in de honden”.

Naast het werken met de honden fok 
je ook nog wel eens een nestje onder 
de kennelnaam van het Rotherink waar 
komt die naam eigenlijk vandaan?
“Deze komt omdat onze boerderij vroeger van 
de heer Rotherman is geweest. De weg naar 
de boerderij heet ook de Rotermansweg dus 
vandaar dat we die naam gebruikt hebben. 
Het is een beetje streekgeboren”. 

Heb je nog (nabije) toekomstplannen 
met je honden?
“Volgend jaar wellicht de Memorial Dr. Kuhna 
met Fleur van het Rotherink (Morris), en met 
Noa wil ik kijken of ze de MAP A kan halen. 
Zolang de honden er plezier in houden, werk 
ik lekker door met ze.  
Noa is vorig jaar november gedekt, maar ze 
is helaas leeg gebleven. We willen het in mei 
nog eens proberen en ik hoop dat ze dan wel 
drachtig wordt. Ik wil namelijk heel graag een 
pup van Noa aanhouden, want die is toch wel 
heel speciaal voor mij. We hebben eigenlijk 
altijd teven gehad, maar ik denk dat we dit 
keer eens voor een reu gaan, dat wordt dan 
weer een leuke nieuwe uitdaging”. 

Meer weten over Ellis of haar honden?
Kijk dan op www.rotherink.nl
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