Aanlegproef NGMV
7 maart 2015 zal voor mij een zeer bijzondere dag blijven.
Een dag erna ben ik nog steeds bezig om te beseffen wat gisteren gebeurd is.
En wat is gisteren gebeurd; Aiko is eerste geworden op de aanlegproef van onze vereniging met 148
punten van de maximaal haalbare 160!
Wat ben ik trots op onze gozer!
Je gaat 's ochtends met de gedachte heen: we gaan ons best doen en wat komt dat komt, maar zo'n
mooi resultaat.....Eén woord GEWELDIG!
En dan na de uitslag komt Marcel naar mij toe (terwijl ik nog aan het bijkomen was en ik het nog
niet helemaal besefte) met de vraag of ik een stukje wil schrijven voor ons clubblad.
En natuurlijk wil ik dat!
Dus we kruipen vandaag één dag na de aanlegtest in de pen en hopen dat er iets op papier komt.
Maar wat ga ik dan nu vertellen?
Hoe mooi de dag was?
Hoe Aiko het deze dag gedaan heeft?
Hoe ik het ervaren heb?
Hoe we genoten hebben?
Of over de spanning die ik telkens toch weer heb bij een (aanleg)proef?
Hoe goed de organisatie van deze dag wel niet was?
Het blijft moeilijk om te kiezen en voor je het weet heb ik al een a4-tje vol en tja wanneer ik naar
het resultaat kijk beantwoord dat niet de meeste vragen?
Misschien niet alle maar ik kan wel zeggen dat wij een prachtige dag hebben gehad en dat ik heb
genoten van ons hondje en van de hondjes van anderen. De organisatie prima in orde was. De snert
heerlijk en het een erg gezellige dag was.
Aiko zijn eerste plaats is voor mij de kers op de taart van een voor mij al mooie dag.
Wanneer ik dit schrijf ben ik aan het nagenieten van een prachtige dag waar veel GM's hebben laten
zien wat voor potentie en kwaliteiten ze van nature bezitten.
En van al die GM's mocht Aiko dit maal eerste worden.
Straks gaan we heerlijk naar buiten en lekker van de zon genieten en nagenieten van wat ons
manneke gisteren heeft gepresteerd.
Groetjes en een poot
Nicoliene Oosterhof en Aiko

