
Aanlegproeven N.G.M.V. op zaterdag 17 maart 1984 te Hulten:                                     
 
Er waren voor de aanlegproef dit jaar minder deelnemers, maar de kwaliteit was duidelijk beter. Het 
afgelopen jaar was er geen maximum leeftijd gesteld, misschien zijn er daardoor dit jaar wat minder 
honden geweest. Veel van de deelnemende honden kwamen uit een jachtlijn, dat was bij de meeste 
proefjes duidelijk te zien. De interesse op verwaaiing van bijvoorbeeld eend, konijn en levend wild was 
duidelijk groter. Een groot gedeelte van de deelnemers gaat deelnemen aan de jachthonden-cursus 
van de Nederlandse Jagersvereniging. Daar zien we op de proeven nog wel wat meer van. 
 
Onze jachthondenproef voor de Grote Münsterländer, die al jaren achtereen in Stevensbeek is 
gehouden, zal dit jaar gehouden worden op 15 september in Haaften bij Zaltbommel. Voor een groot 
gedeelte van onze leden iets centraler denk ik. De uitslag van de aanlegproef vind u hieronder. Veel 
plezier met uw Grote Münsterländer. 
 
Uitslagen/Kwalificatie's: 
 
Zeer Goed: 
Atessa van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager Jos Mols  
uit Tilburg 130 pnt.; Aranka van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager Henk Heida uit Sprang Capelle 
121 pnt.; Adoré van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjaagster mevr. A. Reimus-van Essen uit Leusden 
121 pnt.; Cora en eigenaar dhr. H. Minartz uit Amstenrade 117 pnt.; Helga van 't Eksterbosch en 
eigenaar/voorjager Quido Dupont uit Edegem (België) 114 pnt.; Hexe van 't Eksterbosch en 
eigenaar/voorjager Quido Dupont uit Edegem (België) 110 pnt.; Astor van de Kloosterwiel en 
eigenaar/voorjager dhr. Th. van Raaij uit Veldhoven 108 pnt.; Myra van Diepenbosch en 
eigenaar/voorjager dhr. R.Reimus uit Leusden 105 pnt..               
                                                                                                                                
Goed:                                                                                                                       
Milly van Diepenbosch en eigenaar/voorjager dhr. J. Schmitz uit Someren 97 pnt.; Max van 
Diepenbosch en eigenaar/voorjager dhr. F. Fransen uit Deurne 90 pnt.; Jefta van 't Munsterbos en 
eigenaar/voorjager dhr. M. Boerebach uit Beverwijk 89 pnt.. 
 
Jan Neggers (jachtzaken ngmv 1981 t/m 1986). 

 Atessa van het Kloosterwiel 


