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Zaterdag 4 maart.  j.l. werd de Aanlegproef  / Jonge hondendag voor de GM-vereniging weer gehouden in Exel 
Gelderland. Een echte voorjaarsproef, want de voorspellingen waren zeer goed;  Droog, 15 gr. en wind uit zuid!  
 
Deze editie werden 42 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden uitgenodigd. 
27 Deelnemers schreven in. Alle lof aan de fokkers die voor hun nieuwe kroost de bazen allemaal enthousiast 
hadden gemaakt voor de test; Hoe doen “wij” het in aanleg als allround jachthond. 
Lida Reeskamp Blok was ook aanwezig om met een kennersoog de nesten én de individuele honden te 
beoordelen op exterieur. Een gezellig treffen dus van de moeder, de nesten, bazen, fokker en in veel gevallen 
ook de ingezette dekreu.  
 
Onder een goede sfeer  werden de 3 verschillende proeven mooi binnen de planning afgewerkt. 
Door de ervaren keurmeesters Ad en Jan & Rini en Jarina & Linda werden respectievelijk de zweetspoorproef 
(reeënbloedspoor), de bosproef met een eenden sleep en een verwaaiing van konijn  en de veldwerkproef met 
kwartel en eend afgewerkt. De keurmeesters ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg over de 
constateringen. Een mooi leermoment dus!  
 
De catering werd weer met liefde verzorgd door het “vaste” team; Jenny, Ina, Tiny en Marian. De keurmeesters 
en helpers ( Koos, Eddy en Dennis) werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de grote 
groep zo vroeg mogelijk konden afronden. 
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee 
hadden.  
 
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.     Naam hond                Voorjager        Plaats           Fokker         Geb. datum hond 

1
e
150.5 Friedus v/d Polderdiek  H.de Iongh Veere N.Oosterhof 20-5-2016 

2
e
 143 Hit Do v.t.Patriez’n Laand S.de Ruiter Winschoten S.de Ruiter    8-5-2016 

3
e
 141 Ms.Sm Uut.t.Vossebeltsveld A.Jansen “t Haantje R.Mentink   7-3-2016 

 
*De voorjager van Friedus  zal volgens traditie nog een verslag maken van zijn ervaringen op deze dag. 
 
De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst. 
 
Gitte Hoefman en ook Bianca hebben weer hun uiterste best gedaan om deze mooie dag op een zeer 
professionele manier fotografisch  te leggen. Op de site van NGMV kunt u de prachtige resultaten aanschouwen. 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
 
Uit 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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