
Voorjaarsveldwedstrijd op zaterdag 10 april 1993 te Winschoten: 

Na de aanlegproef hebben we nu ook het Voorjaarsveldwerk seizoen alweer achter ons liggen. 

Schreef ik in mijn jaarverslag nog dat het niet goed ging in het veldwerk gebeuren, kan ik nu gelukkig 

zeggen dat er weer wat enthousiaste mensen zijn die dit belangrijke onderdeel een nieuwe impuls 

geven. 

Er zijn natuurlijk een paar individuele personen die het veldwerk altijd al een warm hart toedragen. 

Gelukkig is er dit voorjaar een groep van 6 personen ontstaan met allemaal jonge honden die onder 

leiding van George van Straaten zo'n 6 keer getraind hebben. 

Ik ben daar een keer wezen kijken en dan zie je zeer gemotiveerde en enthousiaste honden met hun 

bazen(zinnen) en een gedreven (instructeur) begeleider, die daar met elkaar prima werk deden. Van 

dat groepje hebben 3 koppels een of meerdere wedstrijden gelopen met wat wisselend succes. 

Ik beperk me nu tot onze eigen veldwedstrijd op 10 april te Winschoten, weer voortreffelijk door Gea 

en Siemon de Ruiter georganiseerd. het was een wedstrijd voor Novice en Jeugdklasse, in beide 

klasse 6 honden.  

In de Noviceklasse is een kwalificatie Goed (G) gelopen door een Weimaraner, de drie Grote 

Münsterlanders konden helaas niet tot scoren komen. 

Bij de Jeugdklasse ging dat beduidend beter, zeker voor de Grote Münsterlanders, de jonge honden 

werkten met veel jeugdig enthousiastme nog wat onervaren maar goed. 

De keurmeester de heer P.J. Eering was zeer tevreden over het vertoonde werk en er vielen in deze 

klasse dan ook 2 Zeer Goed kwalificaties, beide behaald door Grote Münsterlanders.  

1ste ZG was voor Kyra von der Eichenallee van eigenaar/voorjager Wolter van de Kamp uit Olst en de 

2de ZG was voor Akim van de Meastershoeve van eigenaar Egbert Bekkering en voorjaagster Erica 

Bekkering uit Twello.  

Het was een sportieve hondendag bekwaam door Siemon de Ruiter geleid met assistentie van Gea 

de Ruiter, Willy Swarts en de keurmeester de heer P.J. Eering. 

De Commissaris Jachtzaken. 
 

 Kyra von der Eichenallee 


