
 

Historie NGMV  

(Digitaal verwerkt door George  A. van Straaten)  

1ste Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. volgens het Continentaal lI systeem 21 
oktober 1978 te Emmeloord:  

  Het is dan gelukt..! Onze N.G.M.V. heeft zijn eerste najaarsveldwedstrijd 
Continentaal II georganiseerd.  

In samenwerking met de Heidewachtel Vereniging en de Vereniging "De 

Drentsche Patrijshond" werden op 21 oktober 1978 te Emmeloord op het 
jachtterrein van de jachtcombinatie Kloosterboer en Kuiken, 9 honden 
beoordeeld op hun veldwerk.  

(De allereerste najaarsveldwedstrijd was namelijk al op 13 oktober 1977 te 
Loon-Balloo bij Assen georganiseerd samen met de Nederlandse Vereniging 
Duitse Langhaar).  

  Het was de eerste najaarsveldwedstrijd die in Nederland werd gehouden 

volgens het systeem Continentaal II. Dit is een systeem speciaal geschikt 
voor kort onder het geweer jagende honden. De deelnemende honden van 
onze vereniging waren van tevoren aangewezen waarbij gekeken is naar 

een kwalificatie c.q. diploma  die de honden reeds hadden behaald.  

Als maatstaf werd genomen: B-diploma K.N.J.V. en/of VJP en HZP-diploma 
van de V.G.M. te Duitsland.  

  Van ieder ras mochten er 3 honden deelnemen. Voor onze vereniging 
deden mee:  

Kamp. Erra vom Ahrenholz, teef (imp. Dld.) van eigenaar dhr. J. Hesen uit 

Someren-Eind, Freya vom Schweizerschlag, teef (imp. Dld.) van eigenaar 
dhr. J. Harms uit Uden en Elfi vom Hochholz, teef (imp. Dld) van eigenaar 
dhr. M.L. Peters uit Malden.  

  Alle honden werden door de eigenaren voorgejaagd. Helaas werd aan geen 

van deze drie honden een kwalificatie toegekend. De oorzaak hiervan moet 
worden gezocht in te weinig wedstrijd training. Bij volgende wedstrijden 
zullen wij daar beslist meer aandacht aan moeten schenken. Opmerkelijk 

was het om te zien hoe verschillend de honden jaagden. Dit kwam ook naar 
voren in de uitvoerige bespreking die de heer Noordanus nog van iedere 
hond hield.  

Sacha, Heidewachtel teef van eigenaar/voorjager dhr. P. Roodbeen uit 

Dodewaard behaalde 1 Zeer Goed en waterwerk uitstekend. Hanka, 
Drentsche Patrijs teef van eigenaar/voorjager Drs. Kraay uit Wijdeness 
behaalde een Eervolle Vermelding en waterwerk voldoende.  

  Al met al een zeer leerzame dag ook voor uw voorzitter die hier tevens van 

de gelegenheid gebruik wil maken te danken voor de hulp die wij ontvingen 
van de heren Kloosterboer en Kuiken van de jachtcombinatie. De heren 



Wilkens en Rietbergen van de Heidewachtel Vereniging en de heer Kraay 

van de Drentsche Patrijshonden Vereniging voor hun hulp bij de organisatie.  

  Tevens gaat onze dank uit naar de heren P. Noordanus en P. Rooijakkers 
Sr. voor het keuren.  

Bovendien waren wij zeer vereerd dat ook de heer S. Stevens, die een grote 
rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het reglement Continentaal 

II, aan onze uitnodiging gehoor heeft gegeven deze eerste wedstrijd bij te 
wonen.  

Al met al was het een fijne dag in Emmeloord.  

Uw voorzitter, Joop van Werven. (Voorzitter NGMV 1978-1979)  


