
VGP  Saarland,  5 en 6 oktober 2013 met Fury v.d. Pierschehille.

Georganiseerd door de “Klub Deutsch-Kurzhaar Saar”

Na maanden intensief trainen bij onze Belgische vrienden voor de  “Verbandsggebrauchsprüfung” de 

VGP, was het zover om naar Saarland te vertrekken. De VGP bestaat uit 26 onderdelen en duurt 2 

dagen. Het benodigde wild moet door de deelnemer worden meegebracht, dus met 3 eenden, 2 

konijnen en een vos in de auto onderweg en duimen maar dat je niet aangehouden wordt.

We waren met 5 honden:  3 Kortharen, 1 Draadhaar en 1 Münsterländer.

De spannende onderdelen “Bringen von Fuchs über Hindernis” en “Fuchsschleppe” waren meteen de 

eerste onderdelen op dag  1. Wanneer beiden onderdelen mislukken, dan lig je er uit en mag je niet 

meer verder.  Nu was Fury geen fan van de vos, dus dat werd erg spannend.

De voorjager brengt,  terwijl de hond op zijn plaats blijft zitten, de vos achter de hindernis,  een 

houtwal van 80 cm hoog, en geeft bevel tot apporteren. Fury sprong over de hindernis en bracht de 

vos. Een zucht van opluchting, want die was binnen. 

De Münsterlander weigerde jammer genoeg, de overige honden brachten de vos wel binnen.

Nu nog de vossensleep met een lengte van 300 meter met 2 haken. Helaas kwam ze leeg terug, ook 

na de tweede inzet. Gelukkig mochten we door voor de overige  onderdelen. Alleen geen kans meer 

op een eerste prijs.

Helaas voor de Münsterlander, die de vos op de sleep ook niet binnen bracht, was  voor hen de VGP 

voorbij, zij konden naar huis.

Meerdere  appèl  onderdelen , o.a. down liggen uit zicht met schot, los volgen met schot en eend uit 

dichte dekking volgde. rbij alle punten binnen.



Waterwerk, hierbij moet de hond minimaal 10 minuten “Stöbern”, dit is het uitkammen van de  

rietkraag zonder eend.

Daarna “Stöbern” met eend en tenslotte een eend apporteren terwijl op de eend geschoten wordt.

Dit liep voortreffelijk en kreeg een compliment voor het mooie waterwerk.

Vervolgens de sleep met eend en konijn. Ook hierbij was ik vol vertrouwen dat deze onderdelen 

zonder problemen zouden verlopen. Met volle snelheid en zelfverzekerd  bracht Fury het wild binnen.

Nu nog het veldwerk. Er waren 3 patrijzen los gelaten die eigenlijk te vroeg ontsnapten en een goed 

heenkomen zochten. Toen Fury het veld in mocht vond ze in eerste instantie geen patrijs. Dan naar 

een ander veld. Ze was nog aangelijnd toen er plotsklaps een patrijs voor ons opdook. Hierbij maakte 

ik de fout de hond te snel van de riem te doen, waardoor ze niet mooi kon voorstaan. We mochten 

nog even door en gelukkig stond ze op een fazant voor. Pff. alle punten binnen.

Inmiddels waren we doorweekt want het had de hele dag gegoten en gaven de 3 keurmeesters 

eindelijk het sein  dat deze dag ten einde was.

Op naar de eerste schnapps en schnitzel  op het verzamelpunt. De keurmeesters hielden hier een 

bespreking over het werk dat ze gezien hadden en ik kreeg te horen dat alles “Bestanden” was, maar 

alleen  voor een derde prijs in aanmerking kon komen indien  morgen ook alles  voldoende zou zijn.

Dag twee

Deze ochtend om 8 uur weer present en ondanks de regen vol goede moed.

We startten met het zweetwerk, hier hadden we goed op kunnen trainen bij Harry en Toon van “De 

Breuk”, waardoor ik ook vol vertrouwen aan de opdracht begon. Het was een 400 meter spoor met 2 

haken.

Van het zweet was niets te zien want alle sporen waren gewist door de regen. Dit bleek voor Fury 

geen probleem te zijn, want ze zette gelijk de neus aan de grond en begon in een hoog tempo het 

spoor uit te werken. Af en toe keek ik stiekem over mijn schouder of de keurmeesters  nog volgden 

en  mij niet zouden terug roepen  omdat we van het spoor afwaren. Door de gladde ondergrond en 

het snelle werk van Fury, die ik maar net bij kon houden, ben ik nog twee maal gevallen. 



Toen ik net begon te denken hier komt geen eind aan, lag daar plotseling de bok. De bok werd dood 

geblazen en wij kregen elk een dennentakje “Weidmannsheil” aangereikt.  Pfff .. wat een  inspanning 

en opluchting.

Ook hier weer alle punten binnen en de felicitaties.

Het onderdeel “Buschieren”, is rivieren in het bos voor het schot, was een makkie.

Daarna nog een drijfjacht met veel kabaal van schreeuwen, schieten en met stokken op de bomen 

slaan. Fury bleef braaf naast mij zitten en gaf geen krimp.

Nu nog het “Stöbern”, dit is het drijven van wild uit het bos. Hiervoor waren 5 jagers uitgenodigd die 

aan de rand van het bos met hun geweren op post stonden.

Hierbij moeten de honden zelfstandig minimaal  15 minuten het bos uitdrijven en moet de voorjager 

maar afwachten wat er in het bos gebeurd. Alle punten binnen en opluchting toen ik Fury weer terug 

kon fluiten, want er waren wel zwijnen in het bos gehoord!

Bij al deze onderdelen wordt tijdens de proeven ook beoordeeld of de hond voldoet aan de algemene 

regels van steadiness, karakter, werkwil en gehoorzaamheid..

Ook aan deze dag kwam een eind en we konden terug naar de ontmoetingsplaats. De keurmeesters 

gingen  aan de slag met de punten en de diploma’s.

De drie andere honden gingen voor de eerste plaats want zij hadden  de vos hindernis en vossen-

sleep  wel  binnen.



Wij behaalden de derde plaats met 275 punten, hetgeen voor mij toch ook fantastisch was, want 

Hans had met Fury de VGP trainingen gedaan en ik  voor de KNJV.  Wij  hadden op het laatste 

moment besloten dat ik  de VGP zou lopen. 

Met zo’n super all-round top hond als Fury, blijkt dat beide disciplines mogelijk zijn. 

Helemaal blij en trots op onze Fury!!

Nu nog ruim 400 km terug naar huis, waar ik tijdens de file verlangde naar een warm bad met een 

glas wijn. 

Met dank aan Michel en de andere enthousiaste Vlamingen

Liesbeth van Rinkem

  


