
Voorjaarsveldwedstrijd N.G.M.V. op zaterdag 18 april 1987 te Winschoten: 

Verslag van de jeugdklasse door keurmeester E. Ph. Booter: 

Harry van de Heygrave, eigenaar/voorjager K. Merkes. Felle jager maar is nauwelijks in de hand te 

houden. Doet alles voor zichzelf. Vindt eenden en hazen die worden gehetst. Toont meerdere malen 

een goed windgebruik en draagt het hoofd korrekt. Moet flink aan worden gewerkt. Het positieve werk 

op een ver voor hem zittende fazantehaan is reden dat een 1e plaats met een Eervolle Vermelding 

wordt gegeven. 

Jodokus van 't Munsterbos, eigenaar/voorjager E. Verboom. Loopt een geleerd patroon. Geen 

kwalificatie.Rex, eigenaar/voorjager H. Beekelaar. Niet te beoordelen. Geen kwalificatie. 

Brauronia van de Apfellinde, eigenaar F. v. Oerle, voorjager G. v. Straaten. Erg jonge münsterländer 

die makkelijk beweegt en goed op de wind gaat. Laat ons enkele fraaie slagen zien. Draagt daarbij het 

hoofd mooi. Geeft plaats van te vroeg vertrokken fazanten goed aan. Toont andermaal dat ook warme 

plaats van vertrokken koppel patrijzen interessant is. Beloning is een 2e plaats met een Eervolle 

Vermelding. 

Boris, eigenaar/voorjager J. Meewisse. Niet te beoordelen. Geen kwalificatie. 

Jack van 't Munsterbos, eigenaar/voorjager E. Bekkering. Laat aantal aardige slagen zien. Vervalt 

echter al vlot in voeten op eind van elke slag. Jaagt niet echt. Slaat braaf koppel patrijzen over. 

Tweede loop is als eerste met dien verstande dat in plaats van patrijzen nu een fazant niet wordt 

benut. Geen kwalificatie. 

Nora van de Abeelzoom, eigenaar/voorjager H. Veltrop. Jaagt echt in beide beurten. Doet dat in niet al 

te hoog tempo en draagt het hoofd steeds laag. Windgebruik kan beter. Gaat eerst bovenlangs 

fazanten en er daarna onderdoor. Durft verwaaiing in te gaan en laat de fazanten vliegen. Het 

totaalbeeld is niet genoeg voor kwalificatie maar een 3e plaats met een Eervolle Vermelding is op zijn 

plaats. 

Cheeta van de Koolhoek, eigenaar/voorjager H. Op de Weegh. Laat eerst enkele mooie slagen zien. 

Vervalt in veel voeten en mist drie mooie kansen op fazanten. Tweede loop zelfde beeld als eerste 

loop.  

Vindt geen wild. Op terugweg lopen voorjager en jury er een koppel patrijzen uit. Geen kwalificatie 
 

                        

Brauronia van de Apfellinde                                      Nora van de Abeelzoom 


