
 

 

Waterwerk 

De ene jachthond is dol op waterwerk, terwijl de andere jachthond er minder enthousiast 

over is. Ras en oorspronkelijk gebruiksdoel hebben daar zeker mee te maken. Een retriever 

apporteert vaak makkelijker uit en over water dan een staande hond. Maar met geduld en 

een goed opgebouwde training kan iedere jachthond uiteindelijk de apporten uit en over 

water goed uitvoeren. 

Apport uit diep water 

De hond zit steady en zonder lijn naast de voorjager. Gaat na het commando apport 

onmiddellijk te water, zwemt snel naar de (kunststof) eend en voert een modelapport uit. De 

hond moet de eend in ieder geval binnen handbereik van de voorjager brengen.  

Puntenaftrek tijdens een proef: onhoudbaar inspringen, meer dan driemaal een opdracht 

geven te water te gaan, verpakken of uitschudden voor het afgeven.  

Apport over water 

De hond zit steady en zonder lijn naast de voorjager en gaat direct na het commando te 

water. De hond zwemt in een rechte lijn snel naar de overkant. Gaat aan de overkant - na 

ten hoogste één commando of aanwijzing door de voorjager -  zelfstandig, snel en 

systematisch zoeken, keert bij voorkeur via het water met de (kunststof) eend terug bij de 

voorjager en voert een modelapport uit.  

De nadruk ligt op de wil om van de overkant van het water de eend te apporteren. De hond 

kan de eend niet zien liggen als hij uit het water komt.  

Puntenaftrek tijdens een proef: het geven van extra aanwijzingen, buiten proporties omlopen, 

verpakken, uitschudden of het wild staand aanbieden.  

Ander waterwerk 

Bij ander waterwerk kun je denken aan afstoppen in het water en de hond links of rechts 

naar een apport sturen. Of een zogenaamde landingsbaan met dummy’s in het water maken, 

waarbij de hond de dummy’s één voor één in een logische volgorde bij de voorjager moet 

afgeven.  


