
Historie NGMV: 
 
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

 
Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. op vrijdag 24 Oktober 1986 te Winschoten: 

Op vrijdag 24 oktober is er een (novicen) najaarsveldwedstrijd, continentaal II, georganiseerd door de 

Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging in de omgeving van Winschoten. 

Gekwalificeerde honden: (verslag van keurmeester Ed Ph. Booter) 

Jasper van 't Munsterbos met eigenaar/voorjaagster Frida Verheyen: Jaagt met laag hoofd en wordt 

door voorjaagster door veel gefluit van het lopen van een goed patroon afgehouden. Laat daar door 

op rechts interessant stukje aardappels onbezocht. Zoekwijze wel naar voren gericht. Als voorjaagster 

minder fluit legt de hond zich mooi op de wind en jaagt in hoog tempo. Komt mooi uit zijn bochten. 

Hoofd blijft laag. Speelt goed in op verwaaiing. Weet het niet zeker maakt nog een slag en staat 

correct enkele patrijzen voor. Bij nadering van de voorjaagster vertrekken de patrijzen vroegtijdig, 

zonder de schuld van de hond.  

Het geweer verzuimd te schieten. De hond is na opgaan van patrijzen onrustig. De beide apporten op 

het land en over water verlopen niet vlekkeloos maar staan de gegeven kwalificatie 1 Goed niet in de 

weg. Wordt eerste geplaatst.  

Falke van de Heygrave met eigenaar/voorjaagster Sonja Crielaard: Hond durft in goed volgehouden 

tempo de hoge begroeiing aan te nemen en te bejagen. Zoekwijze echter onregelmatig waar door 

zowel op links als op rechts veel terrein onbezocht blijft.  

Veel interesse voor voet. Fazant wordt gemist en kort vervolgt. Is nogal eens ongehoorzaam. In 

tweede beurt, weer hoge begroeiing, weet in eerste instantie de hond geen raad met de verwaaiing, 

herstelt zich en zet in vlotte actie fazantenhaan vast. Met hulp van jury wordt fazant getoond. Bij 

vertrek van fazant is de hond onrustig. Het direct uitgevoerde landapport is correct. Over water levert 

problemen op maar staat de kwalificatie Goed en de tweede plaats in deze groep niet in de weg. 

Tessa met eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter: Laat in beide gedeelten van de eerste loop een 

ongerichte zoekwijze zien. De hond zoekt in nog net acceptabel tempo en laag hoofd. Houdt geen 

rekening met de wind. Laat in de bieten een aantrekkelijk parcours zien. Jaagt nu gerichter en in beter 

tempo. Vindt al snel verwaaiing en komt tot staan. Scoort een kort punt. Springt onhoudbaar in bij 

vertrek van fazant en afgegeven schot. Apport correct, ook over water. Krijgt als beloning de 

kwalificatie Goed met de derde plaats in deze groep.  

                      

Jasper van `t Munsterbos                     Tessa 


