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Op vrijdag 14 okt. J.l. heeft de MAP voor staande honden weer plaatsgevonden bij de forellenvijvers 
aan de Ijssel. Door de grote aanmelding van deelnemers werd op het laatste moment besloten alle 65 
gegadigden uit te nodigen en dus een uitbreiding van 15 deelnemers toe te laten. Dit werd opgelost 
met 3 extra Orweja keurmeesters om toch op tijd klaar te zijn met de totaal 8 proeven met dubbel 
apport. Om stipt 8.00 u. werden de proeven gestart met 31 A - en 27 B deelnemers. Deze konden aan 
de slag voor het fel begeerde MAP- A of B-diploma. 
 
Hierbij een kort verslag per proef; 
 
A1 Een dubbele dirigeer in de uiterwaarden met afstanden van 150 m en 160 m. Eerst op de sleep 

voor de gans en dan de duif op grote afstand midden op de grote weide achter de ganzensleep  
1x 92 pnt. van de max. 100  pnt. en  11 keer een 0 (dus 1 of beide apporten gemist) 

 
B1 Een postplek bij een drijfjacht in zeer ruw terrein, waarbij een fazant en een duif moesten 

worden gemarkeerd terwijl de voorjager weg was bij de hond. Bleek toch pittig in het zeer ruwe  
terrein. 1x 100 pnt. en 20 x een 0 (waarvan 4 A honden) 

 
B2 Een markeer van een zeer hoge kraai die naast het pompoenenveld op het gras viel en een 

verloren zoek van een kraai. 2x 95 pnt. en 9x een 0 (waarvan 4 A honden) 
 
B3 Alleen voor B honden een vallende eend in de ijssel en een verloren zoek van een eend op het

  ruwe gedeelte achter de diepe sloot. 1x 100 pnt. en 5x een 0 
 
A2 Een dirigeerproef op 2 vijvers. De 1e eend viel zichtbaar, maar moest met een omweg worden 

gehaald. Tijdens het werk was er gekwaak, een schot en een val op de 2e vijver. Dit diende door 
de hond te worden gemarkeerd. De taak van de voorjager was de hond over de 2 vijvers te 
dirigeren om de hond onder de verwaaiing van de 2e eend te krijgen. Helaas bleek dit voor velen 
een te moeilijke proef, omdat de hond uit zicht kwam. 20 van de 31 deelnemers misten de 2e 
eend. 7 Deelnemers wisten het te klaren, waarvan 1 x zelfs 98 pnt. werd gescoord. 

 
B4 Een praktijk- drijfjacht op het knollenland. Steadyness werd verwacht bij het los volgen en het 

negeren van een haas (sprinkonijn). Daarna een markeer van een fazant en een verloren zoek 
van een konijn in de sloot. Prachtig werk voor de staande hond… 7x 100 en 7x 0 

 
B5 Een over water markeer op een duif en verloren zoek naar konijn in de bosschage achter de 

vijver. Goed te doen met slechts 2x 0, maar ook 1x 98 pnt.van een hond van net 1 jaar(!). 
 
B6 Duivenjacht voor B-honden met een verloren zoek van een duif vol op de wind en een 

schotmarkeer van een kraai die valt bij de duivenlokstal achter de ruwe wal. Ook hier slechts 2 x 
0, maar ook 1x 100 punten voor de uiteindelijk B-winnaar. 

 
 
 
Na een geweldige dag met schitterend hondenwerk in een goede sfeer onder de deelnemers waren de 
proeven reeds om 14.30 u afgewerkt. Het systeem met meer honden en meer dagproeven bleek prima 
te werken. Helaas maar 2 A en 5 B diploma’s, dus 7 combinaties konden onderscheiden naar huis. 
Een Jager voor beste korthaar en beste G.M waren resp. voor Reint Esselink met Akita en Rini van 
Kuijk met Darco. 
 
 
 



Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging  N.G.M.V. 

VERSLAG MAP RHA / Steenderen 14 Okt. 2016 

N.G.M.V. Gebruikshondencommissie                                           Datum 16-10-2016  //  Blad 2 van 2 

Secretariaat  Marian van Kuijk                                                   
Kinkenpolder 6 
5171 S.V. Kaatsheuvel 

Mail: rinivankuijk@home.nl                                                                                       

 
 
 
 
 
 
Zeer tevreden, maar ook teleurgestelde Nimrod kandidaten. Zeer blije B deelnemers, maar bovenal 
een zeer goede algehele sfeer onder zowel deelnemers keurmeesters, helpers en publiek kenmerkte 
wederom MAP Rha. Er werd met een goed stamppotbuffet afgesloten om alle helpers, geweren en 
keurmeesters te bedanken voor de geweldige inzet en welslagen van MAP-RHA 2016.  
 
Volgend jaar gaat de DSK club weer zorgdragen voor de organisatie en hopen we wederom op heel 
veel GM-deelname! 
 
 
 
De diploma’s; 
 
1e A Escott v.d. Westpolderjagers (Heidewachtel) V.J. William Jetten  471 pnt. 
2e A Indra v.d. Osbroekshoeve (DSL)   V.J. Ludo van Gool  466 pnt. 
 
1e B Sally v.d. Duyl (DSL)     V.J. Amj van Bragt  498 pnt. 
2e B Hunter Jack v. d. Hage tot Gouwe (Heidewachtel) V.J. Alexander van Dorp 494 pnt 
3e B Akita (DSK)      V.J. Reint Esselink  493 pnt 
4e B Sina Vom Swanenhof (DSD)    V.J. Mat Franssen  483 pnt. 
5e B Darco von Hoxfeld (GM)    V.J. Rini van Kuijk  463 pnt.  
 
 
 
De Recap is als bijlage toegevoegd. (ook te zien op http://my.orweja.nl/ ) 
 
 
 
FOTO’s 
 
Henk Eggink en Martha Cordemeier hebben kosteloos bijgedragen aan een schitterende reportage  
van de dag. Dank hiervoor! 
 
De Impressie-fotoreportage is te zien op; http://www.grotemunsterlander.nl/aktiviteiten-16 
 
Wilt u foto’s bestellen, neem dan contact op met Henk Eggink via;   
 
https://fotojacht.nl/en-gb/jachthonden-2016/ 
 
 
G.H.C.- NGMV 
Marian van Kuijk 
Rini van Kuijk 
Jan Heijmer 
Marcel Veldhuis 
 
 
 
 


