Lizzy v.d. Pierschehille uitgenodigd voor de Trofee Pieter Rooijakkers 2021 te St. Annaland.
Wij zijn al 45 jaar de bezitters van het prachtige ras de DSK, waarmee we menige uitdaging en avontuur mochten
beleven.
Gestart met de KNJV proeven en de Duitse
proeven, daarna door naar de praktijkjacht,
besmetting met het veldwerk virus volgde. Een
openbaring om het verschil te zien tussen de
genetische werkaanleg van de hond en de
getrainde praktijk van de proeven . Eigenlijk
waren al onze honden all-round werkers. Een G
in het veldwerk was een mooie aanvulling op
de kwalificatielijst.
Ooit zei een keurmeester tijdens de
veldwedstrijd : “nou je hebt leuk je hondje
uitgelaten”. Toch was de passie ontstaan en het
“zaadje gepland” en werd gezocht naar een
dekking met een veldwerklijn.
Via Flash v.d. Stroomdrift en later Guus du Pied du Mont werd onze lijn verrijkt. Het in 2018 geboren teefje Lizzy v.
d. Pierschehille werd op advies van Gerda en Erik gekozen. Dit zou ze dan moeten worden.
We gingen voor een gescheiden training, de appèl oefeningen nam Liesbeth voor haar rekening en met Hans kreeg
Lizzzy de ruimte van het vrije veld en kon de stijl en neus ontwikkeld worden.
Dit slimme meisje kon goed onderscheid maken tussen deze 2 disciplines, ze genoot van het ene meer dan van het
andere, maar ja ook appèl is wel handig, je wilt tenslotte geen ongeleid projectiel in huis.
Het bleek dat we een goed veldwerk hondje hadden, maar dit moest eerst bewezen worden d.m.v. een BVT proef ,
waarbij de eerste poging leidde tot teleurstelling. De ene keurmeester vond dat Lizzy ging “herten” en de andere
vond dat het op “wild west” leek.
We lieten ons niet uit het veld slaan en gingen door! De najaars jeugdveldwedstrijden van 2020 leidden tot succes,
Lizzy scoorde meerdere kwalificaties waarvan 1 U het mooiste succes was. Helaas werden daarna door Corona alle
activiteiten stil gelegd.
Samen met Erik Bravenboer werd de training verder voortgezet en kon Lizzy op menig fazant voorstaan.
In het najaar van 2021 kon er gelukkig weer ingeschreven worden. Meerdere ZG kwalificaties werden gescoord.
Lizzy was ook gewend om met Erik te lopen en zo kon ze met hem ook twee maal ZG scoren.
Altijd fijn een ervaren voorjager achter de hand te hebben.
Het werd steeds spannender want de behaalde punten konden wel eens leiden tot een uitnodiging voor de
Trofee Pieter Rooijakkers. Wie had dat durven dromen!
Lizzy kreeg de uitnodiging, zij behoorde tot de 4 beste jeugdhonden van de afgelopen 2 seizoenen. Samen met 20
honden uit de Open klasse werden 2 groepen geformeerd. Erik Bravenboer als de betere voorjager zou deze
wedstrijd gaan lopen.
Op deze belangrijke dag heerste helaas een harde ongustige wind, geen enkele combinatie in groep 1 kreeg het wild
vastgezet. David Luteijn uit groep 2 was de enige gelukkige die dag en ging met deTrofee naar huis. Het zou mooi
geweest zijn om in een barrage de beste hond als winnaar te kwalificeren, daarom kreeg ook Lizzy nog een tweede
loop, maar helaas werden de patrijzen geflushed.
Voor ons een geweldige ervaring en trots op alle enthousiaste commentaren van de toeschouwers.
We weten dat we een veldwerkhond hebben en aan de steadyness moeten werken.
Erik nogmaals bedankt voor de ondersteuning en aanmoediging. Op naar de open klasse !!
En misschien volgend jaar een nestje.
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