Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
Verslag Johodag / Aanlegproef 4 nov. 2017 Exel
Deze editie werden i.v.m. het beperkt aantal nesten 2016, 18 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15
maanden uitgenodigd. 14 Deelnemers schreven in. Een mooi moment om de nestgenoten terug te zien en om
eens te kijken hoe de aanleg van de nieuwe generatie Münsterlanders tot uiting komt. M.a.w.; 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 met ondersteuning van Jolien Meesters, dit maal ná de
aanlegproef, i.v.m. de kleine groep. Het werd een gezellig treffen van moeder, nesten, bazen, fokker en in 1 geval
ook met de ingezette dekreu.
Onder een goede sfeer en perfecte weersomstandigheden werden de 3 verschillende proeven afgewerkt.
Door de ervaren keurmeesters Maria en Jan & Rini en Jarina & Sonja 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 “vaste ploeg” helpers was weer aanwezig met o.a. Koos, Dennis en Eddy. De
keurmeesters ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg over de constateringen. Veel info voor de voorjager
en in veel gevallen een nieuwe kijk op hun hond!
De catering werd weer met liefde verzorgd door het team; Jenny, Ina, Tiny en Marian. De keurmeesters en
helpers werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de groepen zo vroeg mogelijk konden
afronden.
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee
hadden. Deze honden herstelden snel na de knal door zonder angst op zoek te gaan naar de dummy.
Omdat er vanuit de vereniging al jaren het verzoek lag om de Johodag - NGMV meer centraal in Nederland te
laten plaatsvinden, was dit helaas de laatste proefdag in het prachtige Exel. Jenny en Gerrit Klokman werden dan
ook namens NGMV en met name namens GHC gepast in het zonnetje gezet voor ruim 15 jaar beschikbaar
stellen van terrein, huis, schuren en tent én van de ondersteuning van dit evenement. Hierbij nogmaals
vriendelijke dank voor al die gastvrijheid; We hebben er met z’n allen zeer van genoten!
Ook heel veel dank aan alle vaste Exel/ GM helpers, keurmeesters en catering medewerksters.
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
e
1 153.5 Desta v.’t Zonnebeekbos
M.de Putter
e
2 150.5 Duron v.’t Zonnebeekbos
L.Louwman
e
3 146.5 Frouke vom Diebeswinkel
G.Hoefman

Plaats
Baarland
Enschede
Cadier en Keer

Fokker
Geb. datum hond
L. Louwman
26-12-2016
L. Louwman
26-12-2016
H. Brinkman
6-11-2016

*Matty, de voorjager van Desta, roepnaam Koetja, zal volgens traditie een verslag maken van haar ervaringen op
deze dag. De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst.
Gitte Hoefman, Nicoliene Oosterhof en Mariëlle op de Beek-Tops hebben deze mooie dag op een zeer
professionele manier fotografisch vastgelegd. 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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