
Nederlandse Wereldkampioen op 
het WK voor Staande honden!
Oktober 2019 in NIS, Servië

Het Wereld Kampioenschap voor Staande Honden staat ieder jaar weer garant voor spektakel. De beste honden 
worden hier voorgejaagd in zéér uitgestrekte velden. Het is schitterend om te zien. De honden jagen vol power en 
elasticiteit de velden af op zoek naar patrijzen. 

Het Wereld Kampioenschap bestaat 
uit een aantal wedstrijden, en op al die 
wedstrijden waren ook Nederlandse 
voorjagers actief.

WK Coupe de Mediterranee
Hier startte Ton Wouters en Paul van 
Vucht als team voor de landenwed-
strijd. Paul kon helaas niet tot scoren 
komen, maar Ton scoorde met zijn 
Duitse Staande Kortharen Carlos van de 
Rovertsche Leij en Usaine del Cakic vol-
doende punten bij elkaar om uiteinde-

lijk voor Nederland in de teamwedstrijd 
als 3e te eindigen. De landenwedstrijd 
werd gewonnen door Denemarken, en 
Italië behaalde een 2e plaats. Indivi-
dueel behaalde Ton met Carlos van 
de Rovertsche Leij een 3e plaats. Deze 
wedstrijd werd gewonnen door de 
Servische Dannjan Cvetkovic met zijn 
Epagneul Breton Rita Rita od Race. 

WK voor Continentaal
Staande honden
Ook voor deze wedstrijd hadden Ton 

Wouters en Paul van Vucht ingeschre-
ven, maar helaas lukte het hen niet om 
tot scoren te komen. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door de Servische 
Aleksandar Cakic met zijn Duitse 
Staande Draadhaar Bolivia Lisovichy 
Rancho.

WK Speciaal Duitse Staande Korthaar
Aan deze wedstrijd namen Will van de 
Langenberg met Lora del Cakic en Ton 
Wouters met Carlos van de Rovertsche 
Leij deel. Beide honden met veel erva-

Start van de barrage (links Will van de Langenberg)



ring en potentie. Maar het spel op de wind met een staande 
hond is niet eenvoudig. Dat bleek ook hier weer, helaas geen 
kwali� caties voor de Nederlanders. Deze wedstrijd is gewon-
nen door Darko Mladenovic uit Servië met Lotto del Cakic.

WK Speciaal Breton
Will van de Langenberg ging hier van start met zijn Breton 
Coenobium Lika, en Thomas het Hart had voor deze wedstrijd 
drie Bretons bij zich, te weten Napoleon van de Lidse Hei, 
Nabb van de Lidse Hei, en Proud van de Moerwegel. Thomas 
kwam hier helaas niet tot scoren, maar Will van de Langen-
berg bracht het er hier met zijn Coenobium Lika geweldig 
goed vanaf. Ze maakte een schitterend punt op een klucht 
patrijzen in de paprika’s, wat later goed bleek te zijn voor een 
plaats in de barrage. 

De barrage liep Will tegen de Serviër Aleksandar Cakic die 
Lucky Luciano Allessanro (reu) van eigenaresse Anastasiya 
Novikova voorjaagde. Will won deze barrage en behaalde hier-
mee het CACIT. Omdat het Wereld Kampioenschap over twee 
dagen beslist wordt, moest Will de tweede dag nogmaals een 
barrage lopen tegen de beste van die dag. Dat was de Italiaan 
Giuliano Go�   met zijn teef Linette de Keranloun. De Italiaan 
werd vice Wereldkampioen, en dus ging de titel “Wereldkam-
pioen 2019” mee naar Nederland. 

Bij het thuisfront in Nederland regende 
het appjes en facebook berichtjes, het is 
gelukt, Will is Wereld Kampioen! 

Kort na zijn terugkomst in Nederland 
spreek ik met hem af om in het kort zijn 
ervaringen te delen met “de Jachthond”. 

Will is veel met zijn honden 
onderweg, en ook voor deze 
wedstrijd was hij al vanaf 
begin oktober op pad. 

Will: "Ik ben op 1 oktober 
naar Roemenië vertrokken, om 

daar te trainen en wat wedstrij-
den te lopen. De eerste twee wedstrijden 

behaalde ik niets, maar op de 3e 
dag liep ik met Coenobium Lika 

een 1U met CACIT, en met 
Lora del Cakik een U. Op de 
4e dag liep ik met Lora del 
Cakik een 1U CACIT, en met 

Coenobium Lika een 2U res. 
CACIT. Vanuit Roemenië zijn we op 17 ok-
tober doorgereden naar Nis Servië om de 
wedstrijd honden te trainen en ze te laten 
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wennen aan de veldomstandigheden 
in dat gebied. Het veld bestaat met 
name uit ongerepte natuur met veel 
onkruiden, omgeploegde stukken 
grond (door de droogte vaak keihard) 
en soms daartussen weer stukken 
bewerkt land met maïs, paprika en 
koolsoorten. Daar moeten de honden 
wel echt mee om leren gaan. Het 
vergt behoorlijk wat van de motoriek 
van een hond dus probeer je die daar 
zo goed mogelijk op voor te berei-
den."

Wat is er zo speciaal aan jouw Bre-
ton Coenobium Lika? 
Will: "Lika is afkomstig uit Italië. 
Ik heb haar 5 jaar geleden cadeau 
gekregen van een bevriende die-
renarts Gilardoni Corrado. Ik kreeg 
haar als pup en heb haar opgehaald 
bij het Comomeer in Italië. Dat reisje 
had ik destijds gecombineerd met de 
Wereld Kampioenschappen, die toen 
in Italië gehouden werden. Ze was 
toen 5 maanden oud en heeft op haar 
terugreis naar huis al vele indrukken op-
gedaan. Vanaf de eerste dag dat ze bij 
mij was beleefde ze de routine van het 
reizen, trainen en de entourage rondom 
de wedstrijden. Lika is een natuurtalent, 
ze heeft inmiddels al in 6 verschillende 
landen een CACT op haar naam staan. 
Daarnaast is ze ook Pools en Internatio-
naal Werkkampioen."

Hoe heb jij de wedstrijd zelf ervaren? 
Will: "De terreinen voor dit WK lagen 
in een soort vallei, daardoor heb je te 
maken met stukken waar wind luwtes 
zijn en stukken waar de wind gaat 
draaien door het hoogteverschil in het 
terrein. Ook was het in oktober extreem 
droog, het had daar al 4 maanden niet 
geregend, en de temperatuur was alle 
dagen tussen de 27 en 30 graden. Ik 
moest starten in een veld waar grote 
stukken onkruid werden afgewisseld 
met kale omgeploegde stukken, en 
stukken waar maïs en paprika’s op 
geteeld werden. Ik had ongeveer 10 
minuten gelopen, en was tevreden met 
wat Lika liet zien. Ze zocht steeds weer 
mooi zelfstandig de wind op, en paste 
zich goed aan de wisselende terrein 
omstandigheden aan.

We komen bij een perceel paprika’s 
aan en Lika jaagt mooi door, voor de 

voorjager een lastig gewas want een 
klein hondje zoals een Breton zie je 
dan bijna niet meer boven het gewas 
uitkomen. Ik was haar dan ook even 
kwijt voordat ik in de gaten had dat ze 
voorstond. Minutenlang stond ze “als 
een huis”. Ik ging er naar toe en samen 
lieten we de klucht patrijzen springen 
waar ze op voorstond. Het schot met 
het jachtgeweer volgde, en ze was 
perfect steady. (Er wordt niet op de pa-
trijzen geschoten, maar het schot t.b.v. 
de schotvastheid en het beoordelen 
van de steadyness worden hier wel met 
een jachtgeweer gedaan). Direct na het 
punt volgt er dan een koud apport van 
een patrijs. 

Daarna kwamen de vier groepen bij 
elkaar voor het water apport. Pas als je 
al deze onderdelen hebt gedaan wordt 
de hoogte van de kwali� catie bekend 
gemaakt. 

De honden die het CAC behaald heb-
ben lopen dan de barrage om het CA-
CIT. Deze won Lika door haar mooie stijl 
van jagen en veldaanpak. Tevens kreeg 
ze de titel beste teef."

Wereldkampioen wordt je nooit 
alleen…
Will: "Ik ben vele weken per jaar van 
huis af om met mijn honden te trai-
nen, te jagen en wedstrijden te lopen. 

De honden zijn echt mijn passie, en ik 
leef voor de hondensport. Ik besef me 
echter wel dat dit alleen maar mogelijk 
is wanneer je een sterke achterban hebt 
waarop je kunt leunen. Wat dat betreft 
ben ik echt gezegend met iedereen die 
achter me staat. Mijn vrouw Christien 
zorgt als ik van huis weg ben met 
behulp van buren en familie dat alles 
doorgaat. En geloof me dat is behoor-
lijk vaak. Vorig jaar vertelde Christien 
dat ik maar liefst 161 dagen weg was 
geweest. 

Als al die energie dan uiteindelijk het 
Wereldkampioenschap oplevert dan 
kan ik alleen maar zeggen dat ik die 
titel niet alleen heb verdiend. Die heb-
ben we echt met z’n allen verdiend. 
Ook al mijn jachtvrienden die me de 
mogelijkheden geven om met de 
honden te gaan jagen, en die terreinen 
beschikbaar stellen om te trainen en 
te jagen. Daarnaast wil ik mijn sponso-
ren bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen, t.w. het Brabants Jachthuis 
Imperial Food, Ariat, Jachthondenwin-
kel Hunter & Co en Wits Rotterdam. En 
natuurlijk ook Gilardoni Corrado, omdat 
hij mij deze geweldige Breton heeft 
gegund." 

Tekst: Moniek Ophey
Foto's: Al�  a Podorozhko en
Anastasiya Novikova

Felicitaties door de keurmeesters
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