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Johodag / Aanlegproef 12 mrt 2016 Exel
Zaterdag 12 maart j.l. werd de Aanlegproef / Jonge hondendag voor de GM-vereniging wederom gehouden in
Exel Gelderland, Het weer werkte uitstekend mee en het werd na een koude ochtend een stralende voorjaarsdag.
Deze editie waren 36 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden uitgenodigd.
Er werden 17 deelnemers ingeschreven die allemaal enthousiast waren gemaakt om hun jonge hond als
jachthond te kunnen zien werken. Er gingen 15 koppels van start
Onder werkelijk perfecte omstandigheden werden de 3 verschillende proeven mooi binnen de planning afgewerkt.
Door de ervaren keurmeesters Maria, Rini en André werden respectievelijk de zweetspoorproef
(reeënbloedspoor), de bosproef met een eenden sleep en een verwaaiing van konijn en de veldwerkproef met
fazant en eend afgewerkt. De keurmeesters gaven na elke proef een uitleg over de constateringen zodat de
voorjager wist wat er goed ging bij de hond en wat er m.n. beter kon bij de voorjager. Een mooi leermoment dus!
De twee gastvrouwen Matty en Linda gaven de deelnemers interessante tips over de opvoeding en africhting van
de (nu vaak nog puberende) hond.
Na de middag werden de nesten gekeurd en geëvalueerd door exterieurkeurmeester Lida Reeskamp-Blok. Ook
hier kregen de deelnemers en de fokkers een goede toelichting over de ontwikkeling van het gehele nest en de
individuele hond.
13 deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee
hadden. 2 Honden toonden helaas schotschuw gedrag.
Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met de jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende 3
honden een beker uitgereikt, naast de diploma’s voor alle deelnemers.
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden
Pnt.
e
1 151
e
2 145
e
3 142

Naam hond
Roefie v. 't Exelse Veld
Oran v. 't Exelse Veld
Ascan van Nöordorp

Voorjager
M.F.Hermeling
Marjo Bus
Lucas Poecke

Plaats
Valburg
Etten
Brecht

Fokker
Geb. datum hond
H.G. Klokman
04-05-2015
H.G. Klokman
04-05-2015
Tim Brümmer
16-06-2015

De voorjaagster van Roefie zal volgens traditie nog een verslag maken van haar ervaringen op deze dag.
De volledige Recapitulatie- puntenlijst is bijgevoegd.
Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
Afgaande aan de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde dag en we hopen dat de
ervaringen een aanzet hebben gegeven om elkaar terug te zien op een volgend jachthondensport evenement.
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt!
De ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende nesten af 2011 zijn te zien op de
Thermometer aanlegproef..
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