
Verslag Kampioenschapsclubmatch 26-06-2016 bij `de Waltakke` in Lochem 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat de Kampioenschapsclubmatch plaats vond maar hierbij 

toch nog een verslag van deze dag. 

Het weerbericht voorspelde dat het deze dag tot in de middag droog zou blijven dus werd  

s` morgens de tent en de ring voor de buiten-keuring klaargezet door de vrijwilligers.  

Het terrein was hier en daar nog wat drassig van de regen van de voorgaande dagen maar 

toch konden we een mooie droge plek vinden. 

De keurmeester voor deze dag, Mevr. Ricky Lochs-Romans en de ringmeester en schrijver, 

Jan en Sandra Hooyer alsook de stagiaire Linda Weijnans waren al vroegtijdig aanwezig en 

konden nog genieten van een kop koffie alvorens ze `aan het werk` mochten.  

Intussen had Tiny Poort alle deelnemers al van een catalogus en draagnummer voorzien bij 

de aanmelding. 

 
 

Na de schofthoogtemeting konden we dan daadwerkelijk beginnen met de keuring.  

Als eerste waren, zoals gewoonlijk, de reuen aan de beurt.  De meesten lieten zich van hun 

beste kant zien en draafden vrolijk met hun baasjes door de ring. Soms werd de riem 

overgenomen van de  `handler`  door de keurmeester om aan hen te laten zien hoe je de 

hond in het juiste `gangwerk` door de ring kon laten lopen.  

Bij sommigen ontbrak de ervaring hiertoe, en het lag dus niet aan de hond…..! 

Na de middag pauze werd er vlot doorgestart om de voorspelde regenbui, die zich volgens 

de buienradar eerder aan zou dienen, voor te blijven. Helaas moest er halverwege deze 

keuring even gepauzeerd worden om niet iedereen nat te laten regenen maar er kon 

gelukkig na een kwartier weer verder `geshowd` worden. Om de wachttijd wat te 

veraangenamen werden er door Jarina Kisjes en Sonja de Ruiter jachtproefjes aangeboden 

voor elke hond, op elk niveau.  

Hier werd graag gebruik van gemaakt en met soms verrassende resultaten. 

Henk Eggink en Nicoliene Oosterhof zorgden deze dag dat er volop foto`s werden gemaakt, 

zowel in `stand` als ook actiefoto`s die in het clubblad en op de website gepubliceerd zullen 

worden zodat een ieder deze kan terugzien. 

 

 

 

 



Leden die al 25 jaar lid zijn van de N.G.M.V. werden  ook deze dag gehuldigd tot `Lid van 

Verdienste`. Jan van Dommelen kon samen met echtgenote aanwezig zijn om de zilveren 

speld, oorkonde en bloemen in ontvangst te nemen.  

 25  jaar lid NGMV Jan van Dommelen 

 

Mevr. Smeets was helaas verhinderd maar ook zij zal de speld en oorkonde toegestuurd 

krijgen. Van harte gefeliciteerd met deze benoeming en we hopen natuurlijk dat ze nog jaren 

de N.G.M.V. ondersteunen mede door hun lidmaatschap. 

 

Rond 15.00 uur kon de prijsuitreiking plaatsvinden en velen gingen met een beker naar huis 

als beloning voor de plaatsing van de hond. 

 

Als beste teef van de dag werd dit jaar Evita van `t Woudse Veldt verkozen, eigenaar Jouke 

Veldt. Aiko vom Tieben See, eigenaar Nicoliene Oosterhof, mocht zich naast de beste reu van 

de dag ook tot `Clubwinner 2016` laten kronen.   

 v.l.n.r. 

Jouke Veldt met Evita van `t Woudse Veldt Beste teef 

Keurmeester mevr. R. Lochs-Romans 

Nicoliene Oosterhof met Aiko von Tieben See Beste reu 

 

 

 

 



Piet Veldt mocht dit jaar de wisselschaal, die door George en Mia van Straaten beschikbaar is 

gesteld voor de beste jeugdhond, in ontvangst nemen doordat Floortje van`t Woudse Veldt 

door de keurmeester tot beste jeugdhond was verkozen 

  
Hennie IJpelaar overhandigd Jouke Veldt de wissel bokaal en bijbehorende beker voor de 

beste jeugdhond 2016 Floortje van `t Woudse Veldt 

 

Allen nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 

Helaas waren er dit jaar wat minder aanmeldingen dan voorgaande jaren voor de deelname 

aan de clubmatch, maar ook nu weer blijkt dat elk nadeel zijn voordeel heeft want daardoor 

konden we al tijdig genieten van de BBQ die door het personeel van `de Waltakke` prima 

verzorgd was. Mede onder het genot van een drankje liet het zich goed smaken….! 

 
 

 
v.l.n.r. 

Ricky Lochs-Romans, Linda Weijnans, Sandra en jan Hooyer 

 



 

De volgende dag kon ik Johan Wilmink, die telefoneerde met de vraag hoe de clubmatch was 

verlopen, dan ook melden dat hij in zijn voorwoord van de catalogus een vooruitziende blik 

had:  

                Een ieder kon zijn liefste en mooiste hond weer gewoon mee naar huis nemen !! 

 

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen, voor en achter de schermen, om deze dag tot 

een succes te maken en we hopen u volgend jaar terug te zien. 

 

Hennie IJpelaar 

Ina te Boome 

 

 

 


