
Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. op zaterdag 16 oktober 1987 te Winschoten: 

Verslag van de Kampioenschaps Najaarsveldwedstrijd Continentaal II te Winschoten d.d. 16 oktober 

te Winschoten. 

Gekeurd werd er deze dag door de heren E. Booter (tevens gedelegeerde namens het Field Trial 

Comité) en de heren H. Roos en Th. van Wely. 

In de openklas was er één Grote Münsterländer ingeschreven deze behaalde helaas geen kwalificatie. 

Alleen in de jeugdklas werd er een kwalificatie behaald door de Grote Münsterländer teef Nora van de 

Abeelzoom van eigenaar/voorjager dhr. A. Veltrop ui t Erica. De heer Veltrop mocht tevens de wissel-

bokaal in ontvangst nemen welke in 1986 was gewonnen door Jasper van 't Munsterbos van 

eigenaar/voorjaagster Frida Verheyen uit Amsterdam.  

De honden die waren ingeschreven voor deze Najaarsveldwedstrijd hadden nogal veel last van de 

sterke wind en de nog natte velden die waren overgebleven na de enorme regenbuien van de dagen 

ervoor. 

Uitslagen Grote Münsterländers: 

Openklasse: 

Gino van de Heygrave, reu, eigenaar/voorjaagster Birgitte van de Broek uit Soest. Hond liep goed op 

de wind. Zelfwerkende hond die nogal langzaam al voetend met de voorjaagster meegaat. Loopt op 

gegeven moment uit de hand. Geen kwalificatie. 

Jeugdklasse: 

Blaschka von Entenschnabel, teef, eigenaar/voorjager Egbert Thijssen uit Den Bosch. Hond met 

goede snelheid toont op gegeven moment verwaaiing maar mist fazant. Loopt vaak met neus onder 

blad. In tweede beurt loopt zij een fazant na. Geen kwalificatie. 

Brauronia van de Apfellinde, teef, eigenaar Frans van Oerle/voorjager George van Straaten uit 

Haarlem. Hond komt niet goed uit de verf. Loopt met neus aan de grond. Geen kwalificatie. 

Nora van de Abeelzoom, teef, eigenaar/voorjager dhr. H. Veltrop uit Erica. In eerste beurt: Hond met 

goede snelheid, staat voor op haas, achtervolgt kort maar komt terug op bevel. Krijgt tweede beurt. In 

tweede beurt wordt de hond op voortreffelijke wijze voorgejaagd en komt op gegeven moment tot 

voorstaan op fazant. Behaald samen met de voorjager de kwalificatie Goed. 

Cees van 't Klooster (secretaris ngmv 1988-1990). 

 Nora van de Abeelzoom 
 


