
 (Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

2de Workingtest N.G.M.V. op zaterdag 24 juni 1989 te Horn: 

Deze zaterdag begon wat bedompt. Het was nogal mistig onderweg, en een ieder die had 

ingeschreven kon het uitslapen wel vergeten. Om 8.00 uur werden wij in Horn onder Weert verwacht, 

dus dat was zeer vroeg uit de veren.  

We werden door het organiserende echtpaar Dorie en Kees Merkes ontvangen en iedereen kreeg het 

programma van die dag uitgereikt. Na alle plichtplegingen zijn we rond 9.00 uur met de proeven 

gestart, er moesten 6 proeven worden afgewerkt die uit meer- dere onderdelen bestonden. De opzet, 

zo vertelde Kees ons in zijn welkoms woord is dat de honden eens wat ander werk te doen krijgen dan 

bij de K.N.J.V.-proeven, wat meer gericht op de jachtpraktijk. En gezegd mag worden dat Kees daarin 

weer zeer goed geslaagd is, hij ziet kans om op zeer creatieve manier de proeven samen te stellen. 

En het knappe is dat je als deelnemer van te voren niet weet welke proeven er gehouden worden. Je 

kan er dus niet specifiek met je hond op oefenen. Het was nu de 2e keer dat deze workingtest is 

georganiseerd maar in die twee keer was er geen proef gelijk. Een aardig voorbeeld hiervan is, 

verleden jaar waren er proeven met vossen. Eén van de deelnemers die er verleden jaar ook bij was 

geweest en wiens hond de vos niet wilde apporteren, had een vos gekocht en was daarmee hevig aan 

het oefenen geslagen want dat zou hem deze keer niet weer gebeuren. Zijn teleurstelling was 

zichtbaar toen hij bemerkte dat er deze dag geen vossen werden gebruikt maar wél b.v. een meeuw 

en een meerkoet, en daar had hij niet mee geoefend, dat waren voor zijn hond weer onbekende 

dingen. Dus hiemee is weer aangetoond hoe creatief en onvoorspelbaar Kees is in het uitdenken van 

de proeven, erg goed Kees mijn petje af. 

Verder vond ik het weer teleurstellend dat er maar vijf Grote Münsterländers mee deden. Dan denk ik 

ook meteen, weer een gemiste kans om uw hond wat bij te leren, ervaringen op te laten doen waar je 

anders niet aan toe komt, zeker niet als je zoals ik een niet jager bent. Bij de vorige en bij deze 

workingtest had uw hond met een grote variatie aan wild kunnen kennis maken dus er zijn wat kansen 

gemist jammer, volgende keer beter. 

In totaal waren er 20 deelnemers, 5 Grote Münsterländers, 4 Duitse Staande Draadharen, 4 Epagneul 

Français, 3 Heidewachtels, 1 Duitse Staande Korthaar en een Engelse Springer Spaniel. De beste 

hond van de dag was de Nimrod winnaar 1988, Heioord's Cindy, van de heer Bolle met zijn Duitse 

Staande Draadhaar. Verdere resultaten zal ik u besparen, alleen de plaatsing van de Grote 

Münsterländers zal ik u geven, 9de, 16de, 18de, 19de en 20ste plaats. De deelnemers met een Grote 

Münsterlander waren: Wim Grothuis met Amphion v.d. Apfellinde, Siemon de Ruiter met Anouk, 

Egbert Bekkering met Jack v.'t Munsterbos, Wolter v.d. Kamp met Gorak v.d. Heygrave en W. 

Wiermans met Harex v.d. Heygrave. 

Iedereen was aan het eind van deze dag zeer voldaan en weer een ervaring rijker. 

Egbert Bekkering. 
 

 

v.l.n.r: Amphion, Anouk, Jack, Gorak, Harex 


