
      

S.J.P.  Haaften 19 aug. 2017 

Verslag Haaften 2017  Datum 13-9-2017  //  Blad 1 van 2 

                                                  

 
Verslag Standaard Jachthonden Proef (voorheen KNJV-Proef) Haaften 2017,  
voor Vizsla & G.M. 
 
 
Dit jaar was de organisatie van de S.J.P.  in handen van de Grote Münsterlander vereniging. Met een deelname 
van 14 Gm-ers en 47 Vizsla’s in 2016 was er door ons voor  65 honden Orweja-inschrijven mogelijk gemaakt. 
Helaas was dit jaar de deelname erg minimaal. We misten een grote groep SJP- vaardige GM-ers, maar ook bij 
de Vizsla was er een mindere deelname. Nog niet helemaal klaar voor de proeven, vakantieperiode, Haaften is 
pittig door de altijd waaiende wind, waren veel gehoorde argumenten van de afhakers….Een pijnlijke constatering 
voor de organisatie helaas. 
De weersvoorspellingen waren echter gunstig met kans op een enkel buitje ..en die hebben we inderdaad maar 
heel kort gehad. Alle 40 aanwezige honden(11 GM/ 29 Vizsla)  werden goedgekeurd door de dierenarts en om 
8.30 u stonden de koppels gereed om hun apporteer- en appélvaardigheden te vertonen. 
  
 
C & B Proeven 
 
De velden rondom het Waardmanshuis waren het afgelopen jaar enorm veranderd door een renovatie (lees 
kaalslag) van het natuurgebied. Hierdoor moest we op zoek naar nieuwe plekken voor enkele proeven. Met name 
de H-proef, over diep water, was een puzzel i.v.m. de mogelijkheden. Vol goede moed werden de proeven echter 
in een goed tempo afgewerkt 
Reeds om 12.00 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig gereed. De C proeven werden door onze 
GM’ers gemiddeld prima afgerond met totaal maar 5 onvoldoendes. Scherprechters (0 punten) bij de B 
onderdelen bleken de markeer (2 GM/ 11 Vizsla) en over diep water (4 GM/ 7 Vizsla). Er werden ook prima 
scores behaald door de deelnemers. Een goed begin van de dag, al waren sommigen al wat teleurgesteld..!  
 
Tijdens de middagpauze kon de lunch worden genuttigd  bij het Waardmanshuis. Na het telwerk werden de 
deelnemers voor de A-proeven I en J uitgenodigd. 3 Gm-ers en 8 Vizsla’s durfden de uitdaging aan om te starten 
met de dirigeerproef (proef I). De voldoendes bij deze proef mogen dan door naar de sleep (J) 
 
 
Middagproeven voor A 
 
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet achter de winterdijk van de Waal., De starters 
begonnen met het buitje, maar er stond een redelijke wind. 
Al snel bleek dat lang niet alle honden volledig klaar waren voor de dirigeerproef en het voor velen als een test 
werd gezien. De eerste loop richting stoppunt was maar zelden overtuigend. Dan was bij de vele jonge honden de 
zitfluit, ofwel het goed luisteren, nog aan meer training toe. 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, Vizsla Falko van de Verre 
Hoeve, liep echter overtuigend naar de stopplaats en luisterde volledig op de zitfluit zodat voorjager (en fokker) 
Max Verhoeven hem keurig in de verwaaiing van de duif wist te brengen. Alleen deze combinatie mocht dus door 
naar de sleepproef J. 
 
Falko had totaal geen moeite met de sleep. De keurmeesters beloonden dan ook met een 9 en er kon dus 1 A-
diploma worden overhandigd .      
 
Reeds om ca. 15.15 u. was iedereen toe aan een afsluitend drankje en de honden aan wat rust! 
Na een voorwoord van gedelegeerde Jan Mastenbroek die aangaf ook teleurgesteld te zijn in de aantallen 
deelnemers, maar te hebben genoten van een fijne dag in goede sfeer, konden de prijzen worden uitgereikt. 
De keurmeesters, helpers en geweren werden natuurlijk door de organisatie van harte bedankt voor hun 
diensten. Zonder hen geen proef! 
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Resultaten 
10 C-diploma’s (25%), 16 B-diploma’s (40%) en 1 A-diploma (3%) en helaas 28 combinaties (28%) zonder 
diploma..   
 

 
 
De prijzen voor GM;  

1
e
 plaats C  Donar van 't Gina Florashof  v.j. Ries  van Wanrooij  44 punten 

 
2

e
 plaats C  Luke (Falco) van 't Exelseveld  v.j. Ad van Wingerden  38 punten  

 
 
1

e
 plaats B  Beau van Beekvliet    v.j. Wim ten Hoopen  76 punten 

 
2e plaats B  Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake v.j. Jarina Kisjes  64 punten 

 
3e plaats B  Bruce v. 't Reuseldal   v.j. Agaat van Velzen  62 punten 

 
 

En dus winnaar van de verenigings- wisselbokaal “Het Zwijn” voor beste GM-er Haaften 2017 voor Beau van 
Beekvliet en Wim ten Hoopen met een zeer net 76 punten-B-diploma. Wim zorgt per traditie voor een verslag 
van de winnaar! 

 
 

Capriolesbeker 
Deze prijs werd uitgereikt aan de rasvereniging met het hoogst behaalde gemiddelde van de punten van de 
deelnemende combinaties. 
Winnaar 2017 GM met zeer ruime meerderheid. 

  

Dank aan alle deelnemers en aan iedereen die er weer een geslaagd evenement van 
hebben gemaakt ! 

 
*Zie voor de volledige uitslagen de PDF-recaplijst of via de  My-ORWEJA site  
 

 
De Gebruikshondencommissie N.G.M.V. 
 

 
 
Prijswinnaars GM Haaften 2017 


