
 

                                                                                                                                           
 

IWT 2016 

Een geweldig avontuur…                                               

Januari 2016… telefoon gaat. Rinus Heijmans aan de telefoon: “Helen doe je mee in ons IWT-team…” 

Oeps, slik, daar had ik niet meer op gerekend. Ik ben veel aan het jagen geweest met Shai, heb al 

even niet meer zo ‘strak’ getraind… Wat een bijzondere eer dat Rinus aan ons denkt. Rinus is een 

grote in OWT/IWT en veldwedstrijdland. Ik wil het even laten bezinken, maar veel tijd hebben we 

niet. De IWT is immers al in april. Na het IWT avontuur van 2015 in Tsjechië had ik persoonlijke 

bedenkingen om nog eens mee te doen, maar nu… Ik zeg ‘JA’. 

We gaan aan de slag. In de originele formatie samen met Koen, trainen we 3 keer  samen. Na de 3e 

keer besluit Koen om uit het team te stappen en doet Rinus een beroep op Joost die als reserve staat 

ingedeeld. Joost zegt ook JA en in de nieuwe teamsamenstelling trainen we 2 keer samen. De honden 

kunnen goed met elkaar overweg en afzonderlijk hebben we een berg ervaring. We gaan ervoor! 

 

Vrijdagavond 1 april, aanmelding 

Op vrijdagavond komen alle deelnemers aan bij Kasteel van Nieuwland in Aarschot voor de 

aanmelding en introductie van de teams en de internationale keurmeesters. Er zijn veel  bekenden 

van andere (internationale) wedstrijden en natuurlijk van de IWT in Tsjechië. We krijgen onze 

draagnummers en krijgen ook te horen waar de proeven de komende 2 dagen zullen plaatsvinden.  

De locatie van de proeven is: Lubbeek. 

Na deze informele bijeenkomst, zoeken we met het team en aanhang nog even een rustig plekje op 

en doen ons tegoed aan Belgische frieten. Dan gaan we naar onze onderkomens en proberen een 

goede nacht rust te krijgen… 

 

Zaterdag 2 april, IWT dag 1



 
Om 08.00 meeting on the grounds in Lubbeek; we zien er mooi uit in onze gedeeltelijk gesponsorde 

kleding. We hebben het weer mee en we hebben er zin in… Lichtelijk gespannen zijn we alle 3 wel, 

maar we hebben vertrouwen in elkaar en onze honden. We gaan aan de slag. 

Proef 1: 3 x schot, 3 verre marks, er is vrije keuze in wie wat doet. Judge: Colin Pelham. Eerst wordt 

geschoten en gegooid, dan pas gewerkt. Joost (8 pnt) en Rinus (15 pnt)krijgen marks op een open 

veld, tricky hier zijn de overgangen van terrein, mesthopen en de dummy van Rinus valt net in 

bosrand. De afstanden zijn niet gering, ik schat toch wel op een 150-200 meter. Shai krijgt een mark 

vanuit de bosrand gegooid in een bos. Shai zag deze dummy perfect gaan, beter dan ik. Ik schatte de 

diepte niet goed in en floot (te vroeg!) Maar Shai is slim en hij raapt de dummy op (18 pnt) 



    

    

 

 

Proef 2: 3 x schot, 2 blinds en 1 mark. Vrije keuze. Judge: Mark Demaine. Eerst vallen de schoten, 

dan pas wordt gewerkt. Rinus gaat voor de mark die onzichtbaar voor de hond aan de achterkant van 

een water valt. Hond moet naar beneden en is daar uit zicht voor de voorjager. Dit gaat heel erg 

goed (19 pnt). Dan werkt Joost schuin links op een blind. De hond moet eerst door een ruige 

begroeiing (vol konijnen!) en dan het open veld op. De dummy komt keurig binnen (18 pnt). Als 

laatste werk ik met Shai op een blind die ver op een open veld ligt. Ik schat de afstand op 175 meter. 

Schuin door de ruige begroeiing heen en hup daar gaat –ie. Een geweldige lijn, 1 x fluiten en hoppa 

verwaaiing. Dat doet –ie hartstikke goed (20 pnt). We krijgen applaus van het publiek! 



  

  

 

 

Proef 3: 2 x mark op schot (schuin links- en rechtsvoor), 1 x blind op schot rechtdoor in bos voorbij 

valplaats van rechter mark. Verplichte volgorde, geen keuze. Judge Barry Taylor. 

Ik start met de mark op links, Shai moet schuin door stroken begroeiing, dat doet hij perfect en komt 

spot on aan op de plaats waar de dummy in een bramenprop is gevallen. Hij loopt er iets of wat 

voorbij en ik denk nog: “hij gaat er van de achterkant in i.v.m. de wind…”. Op het moment dat hij 

achterlangs gaat (voor mij zo goed als uit zicht) krijgt hij direct verwaaiing van de rechter mark, die 

binnen 15 meter ligt. Geen houden meer aan en hij raapt deze op (0 pnt) Stom, stom, stom. 

Nu moeten Joost en Rinus extra hoog scoren voor het puntengemiddelde. Rinus moet mijn mark 

binnenhalen (18 pnt) en Joost nog even de blinde, dat gaat perfect (20 pnt) Oké, even gewoon 

slikken en weer doorgaan naar de volgende… 

     
 

 

Proef 4: 3 x blind op schot, vrije keuze. Judge Lee Hartis. Shai werkt op een blinde schuin op rechts, 

de dummy ligt links beneden in een greppel. Ik lijn hem op (achteraf gezien nog niet strak genoeg), ik 



moet 1 x bijsturen. Tuuuuuuut, lijn naar links en territoriumfluit. Hoppa binnen (17 pnt.) Rinus werkt 

met Herrie op de blinde schuin op links en dat gaat wat moeizamer, maar deze komt ook binnen (10 

pnt). Dan Joost met Joey, recht vooruit tussen houtstapels ligt een dummy. Dat gaat hartstikke goed. 

Op de terugweg moet Joey zich even ontlasten, maar gelukkig houdt hij de dummy vast (17 pnt.) We 

gaan naar de laatste voor vandaag. 

  
 

 

Proef 5: 1 x blind op schot (dummy valt in stromend beekje), 1 x zoekopdracht, 1 x verre mark, vrije 

keuze. Judge Lydia Goossens. We staan in een open bos, grenzend aan een stoppelveld, met kleine 

bojes en een stromend beekje.  Rinus neemt de blind voor zijn rekening en deze komt supersnel 

binnen (18 pnt), Joost de zoekopdracht in een bos (volle bak, dus 20 pnt) en ik de verre mark (ook 

volle bak, 20 pnt) Geweldig gedaan alle drie! 

  

 

 

De tussenscores worden ’s avonds bij het galadiner bekend gemaakt en heel leuk om te vermelden is, 

is dat team NLV bovenaan staat met 272 pnt. Erg knap! 

We kijken terug op een toch wel geslaagde eerste dag en ondanks die ene nul, met maar weinig 

puntenverschil van de top 6 (248 pnt), een 16e plaatsing met 238 pnt. We kunnen tevreden zijn… 

 

 

Zondag 3 april, IWT dag 2 

Na wederom een hele korte nachtrust en slecht geslapen, vertrekken we alweer vroeg naar the 



grounds voor dag 2. Het weer is prima, beetje meer wind zou mogen… 

 

 

Proef 6: walk-up in het bos, 1 x blind, 2 x mark. Geen vrije keuze. Judge Colin Pelham. 

Rinus krijgt een blind op schot in het bos. Dat gaat strak. 2x fluiten en binnen is de dummy (18 pnt) 

Joost krijgt een mark op schot… de hond moet door het bos heen, de dummy valt op een weiland 

achter het bos en Joost de dummy niet zien vallen. Met ondersteuning van Rinus (“Stuur je hond 

maar, ik help…”) komt de dummy geweldig binnen (19 pnt) Wat een teamwork, grandioos. We lopen 

een stukje verder op linie en ik loop iets teveel links om de ‘mark’ recht vooruit goed te kunnen zien. 

Shai zit achter een boom als de dummy wordt gegooid en ziet hem niet vallen, wel de duif die precies 

de andere kant opvliegt na het schot. Op mijn ‘apport’ vertrekt hij… richting duif… Ik moet handelen 

en fluiten om hem terug te krijgen. De dummy is recht vooruit in een grote vijver gevallen. Als Shai 

weer in zicht is, gaat hij op mijn commando in één streep het water in. Hebbes (14 pnt)  Jammer, 

deze had echt beter gemoeten, dat was echt een apport voor volle bak geweest! 

  
 

 

Proef 7: 2x blind, 1 mark. Geen vrije keuze. Judge Mark Demaine. 

We staan op een open omgeploegd veld. Rinus werkt op een blind die op links in een bosrand ligt. 

Dat kost enig fluitwerk, maar komt de dummy komt  binnen (17 pnt.) Lastig als de dummy net achter 

een klein bosje ligt, maar wel net vóór het grote bos. De honden gaan hier snel uit zicht. Joost werkt 

op een hele lastige markeer schuin rechts, maar dit gaat echt geweldig. In bijna 1 streep loopt Joey er 

boven op (20 pnt.) 

Dan moet Shai werken op een blinde in het bos, schuin recht vooruit. De dummy ligt plm 10 meter in 

het bos. Dat lijkt makkelijk, maar ik weet dat dit een lastige is. Shai aan een bosrand houden gaat 

goed, maar de kans bestaat met Shai dat werken in een bos uitloopt op ‘jagen’. Ik moet hem dus kort 

houden, maar tegelijkertijd ook de ruimte geven. De eerste lijn naar het bos is niet goed en ik moet al 

handelen. Bij het bos houd ik hem TE kort en ik moet hem dus dieper zetten. Dat gaat wel goed en 

vrij vlot heeft hij dan toch de dummy (15 pnt) Teveel moeten handelen voor een hogere score. Je 

krijgt ook niet veel cadeau op en IWT natuurlijk. 

-helaas heb ik geen foto’s van deze proef, maar wel een paar relaxfoto’s van tussen de proeven door- 



 

  

 

 

Proef 8: 3x blind zonder schot. Geen vrije keuze. Judge Barry Taylor 

We staan in een bos, links van een bosvijver. Recht voor ons zien we allemaal paden; aan het einde 

splitsen de paden zich: éénmaal naar rechts en tweemaal naar links. Rinus krijgt een blind op afstand 

aan de rechterkant in het water. Dat gaat super (19 pnt). Joost werkt op een blind schuin rechts 

vooruit op één van de paden en ook dat gaat vlot en snel (19 pnt.) Dan komen Shai en ik in actie op 

een voor ons moeilijke blind. Recht vooruit splitsen de paden zich naar rechts (1 x) en naar links (2 x). 

Onze blind ligt rechtdoor achter de bramenstruiken in een greppeltje. Dat wordt een lastige voor ons. 

Wel mooi recht vooruit ondanks de splitsing van de paden, maar daar begint het gesodemieter en ik 

geef hier mezelf de schuld van. Slecht voorgejaagd, niet goed dieper gezet… Shai verdwijnt uit ‘the 

window’ en ik laat het gebeuren. Ik moet veel handelen, krijg behoorlijk de ruimte van de 

keurmeester, maar het verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Ik hou hier (terecht) maar 8 pnt. 

Over. Balen! 



                                 

   

 

 

Proef 9: 1 markeer, 2 x blind met schot. Geen vrije keuze. Judge Lydia Goossens. 

We staan voor een heel ruig terrein. Aan het einde van het veld is een bos. Rechts is ook ruige 

begroeiing. Rinus krijgt een markeer, de dummy wordt rechts over een greppel in de ruigte gegooid. 

Rinus moet wat handelen om Herrie daar te krijgen(16 pnt.) Joost mag zijn hond op de blind 

rechtdoor laten werken. Dat gaat vrij gemakkelijk en daar krijgt hij dan ook volle bak voor (20 pnt.) Ik 

krijg het weer lastig. Ik moet Shai door de ruigte schuin links vooruit sturen naar de rand van het bos. 

Daar in de greppel ligt de dummy. Shai wordt stout, hij luistert niet en diverse keren negeert hij mijn 

commando. Hij zit in jachtmodus en het kost me veel moeite hem bij de dummy te krijgen. Ik krijg 

wel vreselijk goede ondersteuning van Rinus. Maar desondanks is dit wederom geen goede beurt van 

ons… (8 pnt.) 



  
 

 

Proef 10: 2 x verre markeer, 1 x blind. Vrije keuze. Judge Lee Hartis.  

We staan op een omgeploegd groot veld met links en rechts van ons naaldbomenbos. We kiezen 

ervoor dat Joost en ik de verre marks doen en Rinus de blind. ‘Mijn’ mark valt op schot recht vooruit 

op plm. 220 meter. Het laatste stuk moet Shai door een groenstrookje heen om op het stoppelveld te 

komen waar de dummy valt. Hij markeert hem super strak, houdt een ietsjepietsje in op het 

groenstrookje, maar trekt dan door (19 pnt.) Dan krijgt Joost de 2e markeer, deze valt schuin recht 

vooruit, net vóór het groenstrookje. Joey gaat er als een speer op af en we denken allemaal dat hij 

hem on spot gaat markeren, maar niets is minder waar. Bijna in het valgebied raakt Joey het kwijt en 

Joost raakt Joey kwijt, hij luistert niet meer en Joost moet teveel handelen. Helaas zonder succes en 

Joost moet Joey terughalen. Wat een domper (0 pnt.) Dan mag Rinus nog werken op de blind. Schot 

vanaf het open veld richting het naaldbomenbos…  Dit gaat Rinus erg goed af en hij eindigt met deze 

laatste dummy met 19 pnt. 

                            

 

 

We zijn klaar, we zijn moe, het zit erop. We omhelzen elkaar. Joost is teleurgesteld naar aanleiding 

van zijn 0; ik ben teleurgesteld in mezelf vandaag, maar niemand wordt iets aangerekend. We 

hebben het over het algemeen genomen best goed gedaan. We denken te eindigen in een goede 

middenmoot.  



We gaan de honden verzorgen en dan verzorgen we onszelf met een hapje, biertje,  wijntje, 

whatever. Er hangt een gezellige sfeer, er zijn veel  Nederlandse supporters. Het weer werkt mee en 

het is fantastisch allemaal… 

 

 

Dan is het zover en wordt de einduitslag bekend gemaakt. Aftellen van de vijfde plaats naar de 

eerste… Wij zitten er natuurlijk niet bij, maar het team van de NLV wel: zij gaan naar huis met de 

eerste plaats. Hulde aan Roy, Rob en Ingrid. Geweldig gedaan! Het Nederlandse volkslied wordt 

gezongen haha… 

Ons team eindigt met 468 pnt. op een 17e plaats van de 38 deelgenomen teams. We zijn niet echt 

ontevreden over het totaalplaatje, 2 nullen halen doet het puntenaantal natuurlijk geen goed. 

Wanneer we deze niet hadden gehaald, waren we zeker geëindigd in de top 10. Maar ja, we hadden 

helaas wel 2 nullen… 

Onderweg naar huis gaan we nog even gezamenlijk ergens een hapje eten en nemen dan afscheid 

van elkaar. Het was mooi, het was intens en we hadden super teamwork. 

Joost en Rinus, bedankt jongens! 

 

 

 

 

 


