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Verslag KNJV Haaften 2015.   Voor Vizsla & G.M. 
 
 
In 2015 was de organisatie van de KNJV-proef weer in handen van de Gebruikshonden-commissie van de 
Munsterlandervereniging. Met een opgave van 31 GM, 31 korthaar Vizsla en 5 Vizsla draadharen een mooi 
gezelschap voor een leuke KNJV proef in de uiterwaarden van de Waal. Reeds om 7.30 u werden de deelnemers 
verwacht om zich aan te melden bij het secretariaat. Er waren helaas 9 afmeldingen, 58 honden werden 
goedgekeurd door de dierenarts en om 8.00 u stonden de koppels gereed om hun apporteer- en 
appélvaardigheden te vertonen. 
  
 
C & B Proeven 
 
De eerste proeven werden verplicht aan de groepen ingedeeld voor een vlekkeloze start. De overige waren vrij. 
Een goede formule, omdat wederom bleek dat de proeven goed en constant werden gevuld door de deelnemers. 
 
Het bekende wachten was voor de voorjagers en de honden i.v.m. de goede wedstrijd-weersomstandigheden 
geen probleem… vele ervaringen en kennis werden weer uitgewisseld in de 9 verschillende groepen. 
Keurmeesters en vele vrijwillige helpers die de proeven moesten begeleiden deden hun best om alle deelnemers 
wederom een prettige dag te bezorgen.. 
Reeds om 13.00 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig afgerond. Er was goed doorgewerkt dus. 
 
 
Tijdens de middagpauze kon even worden bijgetankt bij het bekende Waardmanshuis en kon het telwerk 
beginnen. Er waren toen al 16 C diploma’s binnen en 29 x B, waarvan er 28 door mochten voor A. 
14 voorjagers  (6x GM en 8x Vizsla) gingen de uitdaging aan om te starten met dirigeren (proef I) 
 
 
Middagproeven voor A 
 
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de dirigeerproef uitgezet en de strijd kon beginnen. 
Al snel bleek dat de sterke wind vanaf de dijk de honden bij de eerste lijn naar de stopplaats al snel te ver richting 
de Maas dreef. En staanders willen nu eenmaal slecht (terug) op de wind lopen…. En dan waren de scherpe 
distels m.n. voor de Vizsla’s een grote hindernis om de vaart richting de eerst stopplaats er in te houden. 
Helaas kregen dan ook velen de bekende “boekjes” en moesten de strijd staken. De honden die door mochten ná 
de stopplaats wisten door de goede wind de duif echter in de meeste gevallen binnen te brengen. 3 honden, 
waaronder 1 GM mochten door naar de sleepproef J. 
 
Deze zeer lange sleep was ook weer een pittige omdat er na de oversteek moeite was het spoor op te pakken. 
De Vizsla Demi van Ineke Luxwolda wist als enigste de A-proef goed af te ronden. Op naar de afsluiting. 
 
 
Om ca. 15.45 u. was iedereen toe aan een afsluitend drankje en de honden aan wat extra energie! 
Na een voorwoord van gedelegeerde Jan Mastenbroek die aangaf ook te hebben genoten van een fijne dag 
konden de prijzen worden uitgereikt. 
Keurmeesters en helpers werden natuurlijk van harte bedankt voor hun diensten. Zonder hen geen proef! 
 
16 mooie C-diploma’s (28%), 27 B-diploma’s (47%) en 1 A-diploma (2%) en helaas 12 combinaties (21%) met 
lege handen naar huis.  2 Honden moesten de strijd staken met een D. 
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 De prijzen algemeen;  

 
1e plaats C  Duci Buszkeségunk Viszla  v.j.Saskia Jacobs  50 punten 

 
2e plaats C  Nico von Hoxfeld GM   v.j.Rini van Kuijk  48 punten  
 
3e plaats C  Kalle v ’t Exelseveld GM  v.j.Joop in der Hees  48 punten 
 
 
1e plaats B  Ivo v.d. Verre Hoeve Viszla  v.j.I.René van Bokhoven 78 punten 
 
2e plaats B  Bayla v.’t Reuseldal GM  v.j.Leo Smits   77 punten  

 
3e plaats B  Baruch van het Zonnebeekbos G.M v.j.I.J.E. van der Waal  76 punten 

 
 

1e plaats A  Demi Chavi v. Viszetra   v.j. Ineke Luxwolda  86 punten 
 
 
 

De extra Verenigingsprijzen G.M.,  
 
Beste C  Nico von Hoxfeld (Darco)  v.j.Rini van Kuijk  
Beste B  Bayla v.’t Reuseldal   v.j.Leo Smits 
 
Winnaar wisselbokaal HET ZWIJN; Beste GM van de dag 
   Bayla v.’t Reuseldal GM  v.j.Leo Smits 
 
 
 
 
Capriolesbeker 
Deze prijs werd uitgereikt aan de rasvereniging met het hoogst behaalde gemiddelde van de punten van de 
deelnemende combinaties. 
Winnaar 2015 Vizsla met  1498  punten op 25 honden = Gem. 59.92 

(GM.   met  1132  punten op 19 honden = Gem. 59.58  
       
 
 
  

Dank aan een ieder die er weer een geslaagd evenement van heeft gemaakt ! 
 
 
 
*Zie voor de volledige uitslagen de PDF-recaplijst of de  My-ORWEJA site  
 

 
 

De Gebruikshondencommissie N.G.M.V. 
 
 
 


