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K.N.J.V.-Jachthondenproeven N.G.M.V. op 15 september 1984 te Haaften: 
 
Onze jaarlijkse jachthondenproeven liggen weer achter ons. In tegenstelling tot andere jaren niet in 
Stevensbeek, maar in het natuurgebied "De Grobse Waard" in Haaften. Het terrein in Stevensbeek 
waar we jaren achtereen te gast waren, was zo ingrijpend veranderd dat het voor een 
jachthondenproef minder geschikt was geworden. De toestemming de proef in Haaften te mogen 
houden was ons daarom zeer welkom. 
    
Dat het terrein uniek voor een proef was, bleek al snel. Alle proeven konden op een vrij       
kleine oppervlakte gehouden worden. Vlak terrein met bos en waterpartijen liggen daar zeer 
afwisselend door elkaar heen. De regen die 's nachts en vroeg in de morgen nog overvloedig viel, 
hield op toen wij na het verwelkomen van iedereen het café verlieten. Er waren 18 voorjagers die 
deelnamen met hun honden. Er werd stug doorgewerkt, zonder noemenswaardige pauze werden de 
C, B en A-proeven afgewerkt, de resultaten waren redelijk. Iedere proef heeft zo zijn moeilijkheden: Zo 
kon het gebeuren dat een paar honden het C-diploma niet haalden. Vooral het houden van de 
aangewezen plaats gaf nogal wat problemen. Maar ja.... afgaan behoort ook bij de mogelijkheden. Het 
zijn gelukkig geen machines waarbij je op een knop drukt, waarna ze keurig doen wat hun wordt 
opgedragen. Er zijn voor alle proeven bepaalde regels waaraan voorjager en hond zich moeten 
houden. Gebeurt dat niet, dan kan er wel eens een onvoldoende gegeven worden, wat inhoud dat het 
betreffende diploma niet verkregen wordt. 
 
 
Joyce Wevers behaalde met Jasmijn van Diepenbosch (Onyx) als enige het A-diploma op zeer 
overtuigende wijze, met 96 van de 100 te behalen punten. Ze won daarmee de wedstrijd en voor de 
tweede keer de wisselprijs, het bronzen “Zwijn”. Cris van de Bosch behaalde met Rex van de 
Eendenput het hoogste B-diploma met 72 punten. Henk Heida behaalde met Aranka van de 
Kloosterwiel het hoogste C-diploma met 43 punten. Van de 18 deelnemende honden, behaalden er 5 
helaas geen diploma. 
 
In het café werd in de namiddag nog wat nagekaart en een borreltje gedronken op de goede afloop of 
de pech. We mogen terug zien op een succesvolle en zeker zeer gezellige dag. Ik hoop dat iedereen 
volgend jaar weer aanwezig zal zijn met een nog betere hond. 
 
Veel plezier met uw Münsterlander. 
 
Uitslagen: 
 
C-diploma: 
Aranka van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager Henk Heida 43 pnt.; Cita en eigenaar/voorjager B. 
Konniger 38 pnt.; Hexe van Eksterbos en eigenaar/voorjager G. Dupont 35 pnt.; Cei-Benno van de 
Heygrave en eigenaar/voorjaagster Birgitte van de Broek 34 pnt.; Cacha van de Heygrave en 
eigenaar/voorjager J. Stevelmans 34 pnt.. 
                                                                                                                                                                   
           
B-diploma: 
Rex van de Eendenput en eigenaar/voorjager Cris van de Bosch 72 pnt.; Geofrey van 't Munsterbos 
en eigenaar/voorjager Egbert Bekkering 69 pnt.; Atessa van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager 
Jos Mols 66 pnt.; Tessa en eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter 66 pnt.; Tasja en eigenaar/voorjager 
G. Geessink 66 pnt.; Astan en eigenaar/voorjager Cor Elbersen 63 pnt.; Jordana van 't Munsterbos en 
eigenaar/voorjager George van Straaten 63 pnt.. 
 
A-diploma:                                                                                                            
Jasmijn (Onyx) van Diepenbosch en eigenaar/voorjaagster  
Joyce Wevers 96 pnt.. 
 
Jan Neggers (jachtzaken ngmv 1981 t/m 1986) 
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