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Geachte keurmeester, 
 
De NGMV hecht waarde aan de jachtkwaliteit van de GM als fokdoelstelling. De NGMV Aanlegproef heeft als 
doelstelling de “natuurlijke aanleg “ / Jachttalent van de jonge GM-er vanaf 9 tot ca. 15 maanden te waarderen op 
deze proeven. Hiervoor zijn 3 proeven met onderdelen samengesteld waarbij het hondengedrag bepalend is voor 
de score. De (on)ervarenheid van de voorjager tijdens de proef dient geen invloed op de score te hebben. 
 
De jonge (onervaren) hond mag vanzelfsprekend ondersteund worden indien nodig. U stuurt de voorjager! 
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat diverse deelnemers totaal onbekend zijn met het jachthondenwerk 
Proeven mogen aangepast worden indien er sprake is van wisselende omstandigheden ( wind, vochtigheid etc.) 
Basis is dat alle deelnemende honden gelijke kansen krijgen.  Dit is ter uw beoordeling. 
* Vóór aanvang van elke proef wordt elke deelnemer goed en gelijk geïnstrueerd over de verwachtingen. 

1. Bosproef  
 De jonge hond dient aangelijnd  een sleepspoor van een koude eend op te pakken en te volgen 

tot de eend in zicht is.  
 De jonge hond dient een op de wind geplaatst koud konijn vrij zoekend te verwijzen 
 Combinatie Baas/hond geeft het samenspel weer over beide proeven 
 

2. Zweetproef 
 De keurmeester geeft de nodige instructie aan de voorjager aangaande zweetwerk.(voor velen 

onbekend!) De jonge hond mag aangelijnd op zoek naar “de Bok” en de neus en wilskracht 
tonen. U helpt de combinatie voor een succesvolle afronding. 

 Combinatie Baas/hond geeft het samenspel weer 
 

3. Veldproef 
 De jonge hond wordt vrijgelaten in het veld waarbij de voorjager meeloopt richting gekooid 

veerwild dat op de wind staat. De hond dient op de wind slagen te maken en het wild zelfstandig 
te vinden. Bij contact dient er spanning op de hond zichtbaar te worden (voorstaan) 

 In het vrije veld is redelijk op de wind een koude eend geworpen. De jonge hond toont 
(veld)werklust en neus om deze eend te vinden. Apporteren is geen plicht! ( kan onbekend zijn) 

 Arbeidsvreugde geeft de werkpassie en het plezier van de jonge hond weer over beide proeven. 
 
Waarderingen 

a) De laagste score is een 6 (positieve beoordeling) en geeft aan dat de hond geen tot minimaal neustalent 
c.q. werklust/jachtplezier toont. N.B. Er kunnen honden deelnemen die geen wild kennen maar toch tonen 
nieuwsgierig te zijn! 

b) De hoogste score is een 10, waarbij de jonge hond toont over maximaal talent te beschikken voor een 
toekomstige perfecte staande Jacht- / wedstrijdhond. 

c) Tussenliggende scores mogen met halve punten worden gewaardeerd (bijv. 7,5) 
 

4. Schotproef  (N.B. een schotschuwe hond wordt niet toegelaten tot de fokkerij) 
 De hond wordt op een ruim veld vrij gegeven. Dit mag gestimuleerd worden door een eend op te 

gooien (de hond dient de vrijheid te nemen) Op het teken van de keurmeester lost het officiële 
geweer een schot. De keermeester waardeert het gedrag van de hond na het schot. 
(bij twijfel volgt een herhaling, A.u.b. niets forceren…) 

 SV (schotvast)  De hond geeft geen schrikreactie (angst), hooguit een extra aandacht. 
 SG (schot gevoelig) De hond schrikt enigszins en raakt verward door het schot 
 SS (schotschuw) De hond raakt overduidelijk in paniek door het schot 

 
 Graag de scorelijsten duidelijk leesbaar en z.s.m. inleveren bij het secretariaat 

 
U dient zelf, als jachthondenliefhebber, over de proevendag een gelijkwaardige en onafhankelijke 
waardering te geven aan de deelnemende honden. Neuskwaliteit wordt in de eindberekening extra 
gewaardeerd. De eindberekening geeft een G /ZG of U kwalificatie. Om de deelnemers bekendheid te geven 
aan het *wedstrijdelement  hondensport * is er een prijsuitreiking bij de afsluiting. 
 
Wij wensen u heel veel plezier en danken u bij voorbaat voor uw inzet en medewerking!  
We zien u graag bij de afsluiting en de borrel! 


