
Historie NGMV: 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

1ste Workingtest N.G.M.V. op 18 juni 1988 te Horn, Limburg: 

Een workingtest georganiseerd door onze eigen vereniging in de personen van Kees en Dori Merkes, 

Siemon de Ruiter en Egbert Thijssen. 

Iets nieuws voor onze vereniging en dat was te merken, Grote Münsterlander bezitters zijn wat traag 

in het meedoen aan nieuwe activiteiten. Er waren slechts 4 Grote Münsterlanders van de 13 honden. 

Dat was voor mij als rechtgeaarde Grote Münsterlander bezitter erg teleurstellend. Ik denk dat degene 

die niet geweest zijn zichzelf, maar zeker de mensen die het hebben georganiseerd erg te kort 

gedaan hebben. 

Voor alle deelnemers was dit een onvergetelijke dag. Niet alleen vanwege het mooie weer, maar in de 

eerste plaats door het prachtige hondenwerk wat we die dag te zien hebben gekregen.  

De organisatie was prima en de proeven waren zeer creatief bedacht, het terrein was erg mooi.  

We waren te gast op het terrein van het opleidingsinstituut van de M.E.. 

Wat zo'n workingtest in hield wisten de deelnemers geen van allen het was voor ieder een nieuwe 

ervaring, wat later bleek voor de meeste honden ook. Er was een uitgebreide sortering van wild. Ik als 

niet jagende Grote Münsterlander man had zoveel soorten wild nog nooit bij elkaar gezien en mijn 

hond dus ook niet. Voor hem was dat ook duidelijk nieuw, want een patrijs, muskusrat en een vos had 

hij nog nooit gezien laat staan in zijn bek gehad. Mijn hond had mij nog nooit met een geweer zien 

lopen en dat was natuurlijk ook heel vreemd. Zo hebben we op deze dag samen erg veel nieuwe 

ervaringen op gedaan. 

 
Proef 1: Dubbel apport over beek. (een soort markeer proef). 
Er werd een schot gelost en een kraai opgegooid en de 
hond werd ingezet, zodra de hond met de kraai op de 
terugweg was viel een 2de schot en werd er een taling 
opgegooid voor de hond. De bedoeling was dat de hond 
de kraai eerst moest binnen brengen en daarna voor de  
tweede keer in werd gezet op de taling. 

Proef 2: Verloren apport. De hond moest binnen 15 minuten 8 stuks  
wild binnen brengen uit een stuk terrein van 80 meter lang 
en 40 meter diep. Het wild was zeer gevarieerd t. w. gans, 
vos, kraai, ekster, patrijs, muskusrat, duif en taling. 
 
Proef 3: Dubbel apport met sleep. Deze proef was behoorlijk moeilijk: 
bij het 1ste schot werd een eend opgegooid en ± 60 meter 
weggesleept. Bij het 2de schot werd er een duif opgegooid. 
Het was de bedoeling dat de hond eerst het eendensleep op 
pakte en de eend binnen bracht en daarna opnieuw de hond 
in werd gezet op de duif. 
 
Proef 4a, Dubbel honden werk. Dit vond ik de meest moeilijke proef. 
4b: Er moest met 2 honden gewerkt worden. Er was een stuk  
water van zo'n 15 meter breed. Bij het 1ste schot werd de eend 
opgegooid. Hierna werd de 1ste hond ingezet en als die aan de 
overkant was moest de hond down gefloten worden, 2de schot 



valt en de ekster werd opgegooid voor de 2de hond. Deze werd 
ingezet en moest de ekster binnen brengen. Daarna mocht de 
1ste hond verder worden ingezet op de eend, die hij dan binnen 
moest brengen. 
 
Proef 5: Steadyness proef. Dit is het steady blijven van de hond bij het  
zien van lopend wild en op het schot. De hond moest los volgen, 
terwijl de baas met een buks loopt. Dan schiet er opeens een 
konijnendummy weg en de voorjager (de baas dus) moet de buks 
schouderen en doen alsof hij schiet, dan valt er een schot, de hond 
moet onder dit alles rustig bij de baas blijven. Daarna moet de hond 
ingezet worden en het konijn apporteren. Als de hond met het  
konijn op de terugweg is wordt er geschoten en wordt er een vos 
vlak voor de hond gegooid. De bedoeling is dat de hond eerst het  
konijn binnen brengt en daarna voor de tweede keer wordt ingezet 
en hij de vos binnen brengt. 

Er waren maximaal 540 punten te behalen en ondanks het feit dat er maar 4 Grote Münsterlanders 

waren was de uitslag voor ons ras erg goed te noemen: Jasmijn van Diepenbosch (Onyx) behaalde 

een 1e plaats met 498 punten met eigenaar/ voorjaagster Joyce Wevers; Jack van 't. Munsterbosch 

behaalde een 3e plaats met 462 punten met eigenaar/voorjager Egbert Bekkering; Harex van de 

Heygrave behaalde een gedeelde 10e plaats met 360 punten met eigenaar/voorjager G.W. Wiermans 

en Gino van de Heygrave behaalde een 12e plaats met 109 punten met eigenaar/voorjaagster Birgitte 

v.d. Broek.  

Er waren best enkele teleurstellingen, maar ondanks dat was het een zeer geslaagde dag. Ik denk dat 

het voor de honden misschien wel wat te warm was, maar voor ons als deelnemers was het prima. Ik 

hoop dat er een vervolg komt. Hierbij wek ik dan ook andere serieuze Grote Münsterlander bezitters, 

die graag met hun hond werken op om daar zeker aan mee te doen. Uiteindelijk hebben we een 

jachthond, die graag wil werken. 

Ik wil ook nog graag de organisatie hartelijk danken voor dit prachtige initiatief en hun inzet en wens 

hun voor een volgende keer meer deelname, want dat verdient het. 

Egbert Bekkering. 
 

                               

Jasmijn v. Diepenbosch met eigenaar                  Jack v.h. Munsterbos met eigenaar 

J. Wevers                                                                                   E. Bekkering 

     


