
Aanlegproeven N.G.M.V. op zaterdag 16 maart 1996 te Garderen: 
De eerste activiteit van de N.G.M.V. in 1996, de aanlegproef, ligt alweer geruime tijd achter ons. Ook 

nu weer kunnen we op een geslaagde dag terug zien. We waren weer te gast in het jachtveld van de 

heer Jansen, waar we hem en zijn jacht-combinanten erg dankbaar voor zijn. Het is toch elk jaar weer 

ontzettend leuk om te zien hoe eigenaren verbaasd zijn over wat hun hond allemaal laat zien. Als 

vereniging en organisatie hoop je dan dat deze ervaring ook vervolg gaat krijgen in de vorm van 

training voor veldwerk of K.N.J.V.-proeven. 

 

Er waren 24 honden ingeschreven, waarvan er 23 hebben meegedaan.  

Er waren 5 nesten vertegenwoordigd, dat is een compliment voor de fokkers..!  

 

Het totaal overzicht van deze dag was:  

 

1 Grote Münsterländer behaalde helaas geen kwalificatie,  

5 behaalden een kwalificatie Goed,  

7 behaalden een kwalificatie Zeer Goed en  

10 behaalden een kwalificatie Uitmuntend.  

 

We hebben dus goede kwaliteit gezien van onze jonge honden. Uiteindelijk blijft er dan één 

combinatie over die zich de beste van de dag mag noemen. Dit jaar was het weer een hond uit de 

kennel "van de Meastershoeve".  

Het was nu de fokker zelf, Frans Steggink met Celly van de Meastershoeve.  

Deze combinatie behaalde een kwalificatie Uitmuntend met 144 punten. Voorwaar een goede 

prestatie en nogmaals Frans langs deze weg van harte gefeliciteerd met dit resultaat. 

 
We sloten de dag af met een demonstratie veldwerk van de heren P. Eering en S. de Ruiter  

en met het uitreiken van de Erespeld aan Marco Schimmel voor zijn jarenlange verdiensten 

binnen de aanlegproef.  

 

De voorzitter van de N.G.M.V. de heer S. Pennings sloot deze dag, met een ieder wel thuis te wensen 

en de hoop uitsprekend elkaar op een andere verenigingsactiviteit weer te mogen ontmoeten. 

.Egbert Bekkering 
 

 

 (Foto: nest van de Apfellinde) 
 


