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3de Workingtest N.G.M.V. op zaterdag 23 juni 1990 te Horn (Limburg): 

Ook dit jaar is er door de N.G.M.V. een Workingtest georganiseerd en wel op zaterdag 23 juni j.l.. Het 

is de 3de keer dat deze proeven zijn gehouden, de eerste was in 1988 en de tweede in 1989. De 

proeven werden gehouden op de terreinen van de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden te Horn en 

de Waterleidingmij Limburg te Beegden. De samenkomst was om 8.00 uur op het C.O.M.E. terrein te 

Horn. Er hadden zich 22 gegadigden aangemeldt, waaronder 6 Duits Staande Draadharen, 2 Duits 

Staande Kortharen, 2 Heidewachtels, 3 Eupagneul Français en 9 Grote Münsterlanders. Helaas 

waren 2 Grote Münsterlanders afgemeld. Na de keuring door een dierenarts en uitleg van de proeven 

door Kees Merkes, werd er om 9.00 uur gestart. 

De workingtest is een jachthondenproef voor "het werk na het schot" waarbij geprobeerd word de 

praktijk zo veel mogelijk te benaderen. Bij K.N.J.V.-proeven weet men exact wat er staat te gebeuren. 

Bij een workingtest worden de proeven van die dag 's-morgens aan de deelnemers bekend gemaakt. 

Er zal wel zoveel mogelijk met wild worden gewerkt i.p.v. dummy's. De puntentelling per proef is van 1 

tot 100. Dit geeft de keurmeester wat meer ruimte om verschillen in werkwijze en afwerking te 

waarderen. De behaalde punten worden niet aan de deelnemer gemeld, de puntentelling staat wel in 

het programmaboekje , zodat je wel inzicht krijgt in de waardering.  

De workingtest bestond uit 6 proeven, welke voor een hond op K.N.J.V.-B-niveau te doen zijn. Je kon 

op de workingtest niet zakken voor een diploma, want er was altijd een waardering voor het werk van 

de hond. Voor de combinatie's met de meeste punten waren er fraaie prijzen beschikbaar en voor 

iedere deelnemer was er een aandenken.  

Uitslagen van de Grote Münsterlanders: 1ste GM. Kamp. Jack v.'t Munsterbos met Egbert Bekkering 

652 punten; 2de GM. Tessa v.h. Meekenesch met André Nieuwenhuis 568 punten; 3de GM. Kamp. 

Braxsia v.d. Apfellinde met George v. Straaten 435 punten; 4de GM. Gorak v.d. Heygrave met Wolter 

v.d. Kamp 378 punten; 5de GM. Kamp. Boreas v.d. Apfellinde met Theo Zuidema 344 punten; 6de 

GM. Droef van H. v. Meersbergen 228 punten; 7de GM. Chanda van Jan Nales 64 punten. 

Heel veel dank voor de keurmeesters: J. Neggers, F. Hageman,  

P. v. Mierlo, J. Mols en J. Waltmans en het officieel geweer W. Wiermans en F. Hageman. Tevens de 

vele helpers op deze dag en Dorie Merkes die de administratie behartigde en de wedstrijdleiding, L. v. 

Horne en Kees Merkes.  
 

       

Braxsia van de Apfellinde                                 Jack van `t Munsterbos 
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