
Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. op zaterdag 9 september 1995 te Hoofdplaat: 

In 1994 kon de veldwedstrijd van de N.G.M.V. geen doorgang vinden en ook dit jaar was er de 

dreiging van een te geringe belangstelling. Het weer vormde een tweede bedreiging. Op vrijdag 

voorafgaand aan de wedstrijd ging Zeeland gebukt onder een zwaar wolkendek en waren harde 

windstoten en hagelbuien niet van de lucht, maar op zaterdag bleek dat de voortekenen ons hadden 

bedrogen. 

Zeeland zag er plotseling heel anders uit. Zon overgoten velden, die rijkelijk waren voorzien van 

hazen om onze honden de horizon te wijzen. Een mooie stevige bries en een temperatuur die hartje 

zomer niet zou misstaan. Schitterende omstandigheden dus voor het houden van een veldwedstrijd 

en het was dan ook niet verwonderlijk dat we de wedstrijdleider en de keurmeester in een opperbeste 

stemming in het café van samenkomst konden begroeten. Met zes inschrijvingen in zowel de novice- 

als de jeugdklasse kon de wedstrijd doorgaan. 

Wedstrijdleiding: Dhr. S. de Ruiter;  

Keurmeester: Dhr. P. Eering;  

Jachtvelden: De heren Thomaes;  

Officieel geweer: Dhr. H. Thomaes. 

Keurmeestersverslag (samenvatting) gekwalificeerde Grote Münsterländers: 

Jeugdklasse: 

Delfi van 't Patriez'n Laand (teef), eigenaar/voorjager S.J.F. de Ruiter uit Winschoten. 

In een moeilijk perceel met val -en dwarrelwind, start de hond fel en energiek. Er is veel verwaaiing en 

af en toe verdwijnt de kop onder het blad. De hond staat voor, verifieert en laat los. Even later staat ze 

voor met lage kophouding. Er springt een fazant. In de tweede beurt toont de hond een betere aanpak 

met een beter gedragen hoofd. In de buurt van de voorjager stoot zij op een haas. De voorjager houdt 

haar onder appèl. Na een minder moment herstelt de hond zich goed. Ze staat vast voor met hoge 

kopstand. Op ± 20 meter vliegt een hen op in lijn. Delfi blijft steady. Een zeer goed punt. Kwalificatie: 

Zeer Goed, 1ste plaats.  

Cheetah van 't Patriez'n Laand (teef), eigenaar J.F. de Ruiter, voorjager W. Swarts beiden uit 

Winschoten. 

Cheeta jaagt zeer energiek, maar gooit ook bij elk voetspoor de kop in de grond. In de tweede beurt 

werkt ze veel beter, maar de lage kophouding blijft. Ze staat voor met lage kophouding en produceert 

een fazant. Na haar beurt laat ze nog wel een mooi patroon zien, maar dit telt niet mee. Kwalificatie: 

Goed, geen plaatsing. 

Delfi v.'t. Patriez'n Laand met eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter ontvingen de N.G.M.V.-

Veldwerkwisselprijs.  

De Commissie Jachtzaken. 

(Delfi v.'t Patriez'n Laand)  


