2011 zijn we gestart zoals vorig jaar.
Elke avond gaan we gedurende een kleine driekwartier los wandelen in het veld en bij thuiskomst word
ik steeds volledig afgespoeld in bad. In het weekend maken we langere wandelingen, meestal wat verder
weg met de auto.
Eenmaal per week word ik volledig uitgeborsteld (voor als na de kambeurt krijg ik steeds een stukje
koek).
Tweemaal per week gaan we nog steeds trainen te Lede, samen met Gitta. Eenmaal per maand gaan we
eens naar Kerksken. Tijdens de training wordt er meer en meer gewerkt op afwerking naar voet en zitvoor en het leren zoeken naar een ingang voor de apport.
Ik blijf grommen en uitvliegen naar andere dominante reuen die mij viseren. Met honden met een
afwijkende kleur in hun oogpupil heb ik het ook lastig.
Thuis ben ik steeds zeer rustig, behalve wanneer ik nat ben. Ik bijt dan in de arm van mijn baasje en
dikwijls mondt dit uit in rijgedrag. Op het bevel van “genoeg” stop ik wel onmiddellijk met wat ik bezig
was.
We spelen nog 10 debutantenwedstrijden en gaan dan over naar Programma I. De wedstrijdresultaten
kan u volgen in het luik “wedstrijdresultaten”.
April 2011 : Als nieuwe oefening zijn we beginnen trainen op het zoeken van het “blokje” of “stokje”,
een rond stukje hout van 10 centimeter. Om het aan te leren werd het besprenkeld met wat geur. Ik
rook er aan en kreeg mijn click en speeltje. Nadien werd het blokje een kleine meter weggegooid. Ik liep
er meteen naar toe en bracht het bij mijn baasje. Ik kreeg onmiddellijk een click en mijn jackpot. De
volgende trainingen zal ik mijn blokje moeten gaan zoeken en telkens als ik snuffel met mijn snuit in de

grond krijg ik het bevel van “zoek” er aan gekoppeld. Ik zal ook moeten leren om op basis van het
gelopen spoor van mij en mijn baasje mijn blokje onmiddellijk terug te vinden. Hiervoor zal er in het
begin een spoor worden getrokken met dezelfde geur als mijn blokje.
In Kerksken train ik vanaf 10 mei mee met de progamma 1 honden. Voor de eerste keer viel dit zeer goed
mee. Er was geen enkele oefening waarbij ik de duimen moest leggen. Aangezien ik op wedstrijd tijdens
de onderbrekingsoefening traag durf te komen, wordt er vanaf nu steeds doorgeroepen en geclickt als ik
een goed tempo maak. De zoekapport viel ook zeer goed mee !
Na elke debutantenwedstrijd train ik wat op de wedstrijd van programma I. Vooral toestelgewenning en
gewenning aan toestellen met geluiden komt aan bod. Daarnaast wordt ook al spelenderwijs een
zoekapport gedaan.
Vanaf nu moet ik tijdens de wandeling ergens stoppen en onmiddellijk een houding aannemen. Dit lukt
vrij goed, alleen het stoppen en onmiddellijk blijven staan voor een toestel lukt nog niet steeds (ik ga dan
automatisch zitten). Hier wordt verder op getraind.
Het zoeken naar mijn blokje verloopt nog niet voor 100%, maar ik kan toch al perfect de geur
onderscheiden. Alleen het afgelegde parcours volgen is soms een probleem. Ik blijf wel zoeken tot ik het
blokje heb gevonden, wat mijn baasje content stelt.
Na de wedstrijd te Waarschoot op 29/5/2011 werden al de aanwezige wedstrijdspelers met een broer of
een zus van mij vastgelegd op foto. Mijn papa en mama (2de en 3de van rechts) waren ook van de partij !

De 4de van links met de langste tong ben ik !!

Op het uitvoeren van de oefening “plaats” sluipt er af en toe wat twijfel. Het is precies dat ik soms nog
niet goed weet dat ik moet snuffelen aan het kleine voorwerp dat is achtergelaten en me dan moet
neerleggen. Ik leg me soms onmiddellijk neer op een afstand van 1 meter. Mijn leiband wordt immers nu
niet meer achtergelaten waardoor het visuele is verdwenen. Hier zal thuis (prikkelarm) opnieuw worden
op getraind met de clicker. Vooral het snuffelen is belangrijk voor mijn baasje !
Ik ben mee geweest naar de “big jump” (iedereen neemt dan een duik in de Dender om te bewijzen dat
de waterkwaliteit fel is verbeterd). Ik zat als eerste in het water en onder belangstelling van een paar
honderd mensen en onder toezicht van mijn baasjes zwom ik verschillende keren de Dender op en af
achter mijn houten stok.

We zijn eens gaan trainen naar Hamme waar ook mijn broer Irko traint. De training viel goed mee. Alleen
mijn oefening plaats viel de eerte keer volledig tegen (was volledig orriëntatie kwijt) maar de tweede
daaropvolgende keer was het perfect.
Zaterdag 20/8/2011 heb ik mijn eerste PI wedstrijd gespeeld. Het was onmiddellijk een zware wedstrijd,
enerzijds door de hitte, en anderzijds door het niveau van de wedstrijd. Meer dan de helft had geen
apport (kleine ingang met drinkbussen, lange wandelingen met buggy en geluidsrol, plaats over een brug
nadat de standen er reeds waren geweest, onderbreking met tweemaal toestellen (band met flessen en
bak in de grond) onderweg. Maar de nieuwkomers in PI deden het ten opzichte dat diegenen die reeds

langer in PI speelden al bij al wel zeer goed. Mijn zusje Isha stond weer scherp en haalde een tweede
plaats. Ik was de zesde.
Aangezien ik te gestresseerd op het plein stond tijdens mijn derde PI wedstrijd, zie ik voortaan af van het
idee om te gaan naar de Beker van België van volgend jaar.
Regelmatig ga ik zwemmen in het donkmeer en als er weinig volk is trainen we eventjes op de houten
toestellen op het speelplein vooral naar toestelgewenning.
Regelmatig probeer ik een training mee te pikken in een andere hondenschool (Hamme, Waasmunster,
Lebbeke, Nieuwerkerken en Kerksken zijn al regelmatig aan de beurt geweest).
Volgend jaar kan ik trainen op een nieuwe locatie. De pers heeft hieromtrent op 10/10/2011 en
11/10/2011 een eerste artikel gepubliceerd en ik sta helemaal rechts te pronken.

We hebben vandaag (23/10/2011) beslist om een seizoen over te slaan met het oog op het spelen naar
de Grote Prijs. Dit betekent dat ik niet geen enkele keer meer dan 95 op 100 mag halen. We proberen
dus telkens te mikken naar 94/100 en zullen misschien zo nog punten tijdens de wedstrijd moeten
weggooien. Ik moet nog serieus wat wedstrijdervaring opdoen, vooral in het trainen in allerhande
nieuwe omstandigheden en vooral nieuwe toestellen. Daarnaast zien we het ook nog niet echt zitten om
in het najaar van 2012 reeds in PII te spelen.
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