S.J.P. Haaften 20 aug. 2016

Verslag Standaard Jachthonden Proef (voorheen KNJV-Proef) Haaften 2016,
voor Vizsla & G.M.
Dit jaar was de organisatie van de S.J.P. in handen van de Viszla vereniging. Met een opgave van 14 GM en 41
Vizsla’s helaas een halvering van de GM deelname 2015…. Dat vinden we erg jammer.
De weersvoorspellingen waren gunstig met droog weer, maar wel veel wind. Alle 61 aanwezige 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
Doordat de velden niet allemaal beschikbaar waren had de organisatie veel andere locaties voor de proeven dan
andere jaren. Vol goede moed werden in een goed tempo de proeven afgewerkt
Reeds om 12.30 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig gereed. De C proeven werden door onze GM’s
gemiddeld prima afgerond met totaal maar 5 onvoldoendes. Ook bij de B onderdelen markeer en over diep water
werden prima scores behaald met maar enkele onvoldoendes. Een goed begin van de dag!
Tijdens de middagpauze kon even energie worden opgehaald bij het bekende Waardmanshuis. Na het telwerk
werden de deelnemers voor een eventuele A uitgenodigd. 4 Gm-ers en 11 Viszla’s durfden de uitdaging aan om
te starten met de dirigeerproef (proef I)
Middagproeven voor A
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet op de uiterwaarden van de Waal., De wind kwam
volop van het water en het beloofde een pittige strijd te worden.
Al snel bleek dat door de sterke wind de honden bij de eerste lijn naar de stopplaats van de wind en dus te ver
van de stopplaats liepen… en dan dien je op de wind te dirigeren. Een zware opgave bij een staande hond!
Helaas kregen dan ook velen de bekende “boekjes” en moesten de strijd staken. Enkele honden bereikten echter
de stopplaats, maar koste het de voorjager teveel commando’s om de hond onder de verwaaiing van de duif te
laten komen. 1 hond, de GM-er Cesar van Dorka’s Plek, liep echter zo overtuigend naar de stopplaats dat
voorjager Nico Engels hem keurig in de verwaaiing van de duif wist te brengen. Alleen deze combinatie mocht
dus door naar de sleepproef J.
Cesar toonde echter aan een goede Münsterlander te zijn en had totaal geen moeite met de zeer lange sleep. De
keurmeesters beloonden dan ook met een 10! . Van harte proficiat Nico met dit prachtige resultaat!
Reeds om ca. 15.30 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!
9 C-diploma’s (15%), 28 B-diploma’s (47%) en 1 A-diploma (2%) en helaas 20 combinaties (33%) zonder
diploma. Dit werd hoofzakelijk veroorzaakt door onvoldoende scores op proef D (Apport Te Land) bij de Viszla .

Verslag Haaften 2016

Datum 21-8-2016 // Blad 1 van 2

S.J.P. Haaften 20 aug. 2016
De prijzen voor GM;
e

Donja v.d. Berkelse Akker

v.j.Cees v.Empel

47 punten

e

Renso v.d. Meekenesch

v.j.Twan Brugman

38 punten

e

Bayla v.’t Reuseldal GM

v.j.Leo Smits

75 punten

e

Baruch v.h. Zonnebeekbos

v.j. J.E. van der Waal

73 punten

e

Ayla v.t. Reuseldal

v.j. Linda Verink

65 punten

e

Cesar van Dorka’s Plek

v.j. Nico Engels

88 punten

1 plaats C
2 plaats C

1 plaats B
2 plaats B

3 plaats B
1 plaats A

En dus tevens winnaar van de verenigings- wisselbokaal “Het Zwijn” voor beste GM-er Haaften 2016.

Capriolesbeker
Deze prijs werd uitgereikt aan de rasvereniging met het hoogst behaalde gemiddelde van de punten van de
deelnemende combinaties.
Winnaar 2016
GM met zeer ruime meerderheid.

Dank aan alle deelnemers en 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.

Winnaar Nico Engels met Cesar worden gefeliciteerd door voorzitter Johan Wilmink
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