
SJP en praktijkjacht 
 

Voor Orweja zijn de SJP (standaard jachtproef) en 

MAP (meervoudige apporteerproef) proeven de tes-

ten die een combinatie van voorjager en hond beoor-

delen op de  

geschiktheid voor de inzet in de praktijkjacht. De 

SJP voor de basis en de MAP voor de gevorderden, 

waarbij de MAP B de aansluiting tussen SJP en MAP 

verzorgt. 

 

Welke aspecten uit de SJP komen nu terug in de  

jachtpraktijk?  

Begin november waren we met onze twee Flatcoats Mac 

(een reu van 6) en Gin (een teefje van 2,5) in Frankrijk 

voor een aantal jachtdagen op fazanten en patrijzen.  

Hierbij onze ervaringen met betrekking tot de aansluiting 

van de verschillende SJP proeven op de jachtpraktijk met 

wat sfeerbeelden uit Frankrijk.  

 

De SJP bestaat uit een aantal appèl oefeningen waarbij de 

gehoorzaamheid van de hond wordt getest. Het houden 

van de aangewezen plaats is er daar één van.  

Twee minuten uit het zicht van de voorjager achter een 

camouflage net naast een andere hond waarbij de honden 

elkaar niet kunnen zien. Als de hond op zijn plek blijft dan 

scoor je een 10. Tijdens de dagen in Frankrijk werd het 

allemaal iets spannender. Er was nog een groepje jagers 

met een aantal staande honden die, laten we zeggen, hun 

mannetje stonden. Einde van de drift, de jagers en de  

drijvers staan nog even bij elkaar. De honden liggen, als 

het goed is, rustig te wachten. Er wordt druk gepraat over 

wat er tijdens de vorige drift gebeurde en wat er bij de 

volgende drift te verwachten valt. Er is altijd wel een hond 

die zijn plaats niet houdt en even gaat checken bij jouw 

hond hoe die erbij ligt. Nogal wat prikkels dus voor "het 

houden van de aangewezen plaats" zeker als er een aantal 

mannetjesputters tussen zitten. Mooi om te zien dat onze 

flatcoats daar relaxed mee omgaan en de confrontatie uit 

de weg gaan. Ze hebben maar één focus, werken! 
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Andere appèl oefeningen bij de SJP zijn het volgen en het 

uitsturen en komen op bevel. In de praktijk wil je  

natuurlijk dat je hond in de drift netjes naast je loopt en 

je niet continue voor de voeten loopt waardoor je, op de 

grote brokken pas geploegde klei, nog eerder op je  

snufferd ligt. Maar wil je dat je hond alleen gefocust is op 

jou als voorjager? Je wilt toch ook dat je hond de drift in 

de gaten houdt en ziet wat er gebeurd. Ik vind het erg 

fijn als mijn hond in de gaten heeft dat er een stuk wild 

ziek wordt geschoten en ik hem snel uit kan sturen naar 

een plek waarvan hij weet dat er wat aan de hand is. 

 

Het komen op bevel is vanzelfsprekend een belangrijke 

oefening. In Frankrijk ook gezien dat je je hond net hebt 

ingezet op een apport en in een ooghoek ziet dat er één 

van de andere honden op eigen initiatief al vast aan het 

werk is gegaan. Hij is op weg naar het apport waar jij je 

hond op hebt ingezet. Dan is het wel prettig dat je hond 

op een fluitsignaal rechtsomkeer maakt en snel bij je  

terugkomt. Natuurlijk geen gewenst gedrag van de  

andere hond, maar het gebeurt in de praktijk. 

 

Naast de appèl oefeningen heeft de SJP natuurlijk ook de 

meer jacht gerelateerde proeven. Op C niveau het kort 

apport en het apport uit diep water. Leuke anekdote uit 

de jacht in Frankrijk waarbij een fazant wordt geschoten 

die aan de rand van een rivier in de ruigt neerkomt.  

Mac ingezet om het apport binnen te halen.  

Kan niet moeilijk zijn zou je zeggen. Maar Mac heeft er 

moeite mee. Hij kamt het hele terrein af, maar kan de 

fazant niet vinden. Op hetzelfde moment komt Herma 

met Gin in de drift aan de andere kant van de rivier  

oplopen. Gin focust op de overkant van de rivier en  

Herma zet haar in voor een verloren apport. Ze zwemt de 

rivier over en brengt perfect de geschoten fazant, die aan 

de over van de rivier in de dekking is gekropen, binnen. 

Eye wipe voor Mac, laten we maar zeggen. Hij had zwaar 

de smoor in. Blijkt maar weer dat een praktijk apport 

geen modelplaatje is.  

Eigenlijk een kort apport, verloren apport, over/uit diep 

water ineen. 

Markeren is tijdens een fazanten- en patrijzenjacht  

natuurlijk schering en inslag. Het grote verschil met een 

SJP markeerproef is dat er op de meest onverwachte  

momenten wordt geschoten, een patrijs vaak verduveld 

snel weg kan kruipen in de dekking, een fazant nadat hij op 

de grond is nog heel snel een eind weg kan lopen en er 

niemand is die een klopje op je schouder geeft ten teken 

dat je je hond mag inzetten. Je merkt in de praktijk dat de 

honden gaande de dag scherper worden op de  

markeerplekken en het liefst niet meer wachten op jouw 

commando. Dat was bij Mac in ieder geval wel aan de orde. 

Gin staat wat dat betreft iets beter onder appèl.  

Of zou het aan de zorgvuldigheid van de voorjager liggen?  

 

Ook hier zie je in de praktijk de disciplines van de  

verschillende SJP onderdelen bij elkaar komen.  

Natuurlijk de markeer, maar ook het uitwerken van het 

loopspoor van de fazant, het verloren zoeken en in  

sommige gevallen het dirigeren naar de valplek als je 

merkt dat je hond de aandacht bij een ander apport had  

en de valplek niet gemarkeerd heeft.  

 

Al met al hebben we in Frankrijk weer bevestigd gekregen 

dat een goed opgeleide jachthond een noodzaak is om  

weidelijk te kunnen jagen. Zonder hond hadden we  

meerdere stuks wild absoluut niet binnengekregen.  

Wat is het schitterend om de passie bij je honden te zien 

als ze in de praktijk aan het werk zijn.  

Geweldig om complimenten van medejagers te ontvangen 

op het moment dat een moeilijk apport binnenkomt.  

 

Ja, en dan de waarde van de SJP proeven. De beheersing 

van de verschillende onderdelen van de SJP maken toch 

wel het verschil tussen een te controleren jachthond en één 

die alleen maar voor zichzelf aan het werk is.  

Ook die voorbeelden hebben we wel gezien in Frankrijk. 

Mac blijft er trouwens bij dat het blind sturen naar een plek 

op een weiland waar toch niets ligt onzin is.  

Dat heeft hij me het afgelopen seizoen al een paar keer bij 

een dirigeerproef duidelijk gemaakt. Volgend seizoen maar 

eens kijken of ik hem toch aan het verstand kan krijgen dat 

hij daarna iets nuttigs mag gaan doen. De duif halen! 

 

Ad Ordelman 


