Samen op weg naar de Nimrod 2021
Rudi Meijjer heeft met Teddie van de Vlasroot de punten behaald om in aanmerking te kunnen
komen voor deelname aan de Nimrod 2021 in Drenthe dit najaar.
De Fousek is een goed trainbare, gezonde en sociale hond.
Waarom zien we die dan zo weinig op de MAP's? In 2006
en 2012 is de Nimrod door een Fousek gewonnen, wat
een kleine opleving in het aantal Fouseks op de proeven
tot gevolg had. Deze trends heeft zich jammer genoeg niet
door gezet.
Als je in een bepaalde tak van sport ver wil komen moet je
al je aandacht daar op vestigen. Meerkampers in de atletiek leggen het op de individuele onderdelen altijd af tegen
de specialisten.
Dit geldt ook voor een allround jachthond als de Fousek.
Als je in het werk ná het schot ver wil komen, dan moet je
aan het veldwerk en het zweetwerk weinig of geen aandacht besteden.
Vanuit de vereniging wordt het veldwerk op jonge leeftijd
sterk gestimuleerd. Veel onervaren voorjagers raken in deze
fase met hun fousekje het spoor bijster. Rauzen is de norm
en appèl een ondergeschoven kindje. We zien deze honden
niet terug op de veldwedstrijden, omdat er geen trainingsmogelijkheden zijn en na een aantal wedstrijden in
de jeugd zonder kwalificatie de lol er wel af is, niet alleen
voor de voorjager maar ook voor de hond. Om vervolgens
dan toch voor het werk ná het schot te kiezen met een
hond die daar geen goede basis voor heeft gekregen.
Onervaren voorjagers zouden al vroeg een keuze moeten
maken tussen het werken vóór of ná het schot.
Het allround werken is alleen voor zeer ervaren voorjagers
weggelegd.
Ik hoop het ras begin november met trots te kunnen promoten op de Nimrod in Drenthe.
Rudi Meijjer
Rudi Meijjer met Teddie van de Vlasroot (teef 12-1-2017)
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Bekijk editie 2013-1 met het verslag van de
Nimrod 2012 gewonnen door
Rudi en Goja Pes Od Vychodu!

