Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
Verslag Johodag / Aanlegproef 10 maart te Langbroek

e

In de 1 helft 2017 werden er maar 2 nesten GM uit onze vereniging geboren. Door diverse importhonden en
buiten VFR gefokt werden er toch 17 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden ingeschreven.
Ook onze zuiderburen kwamen weer graag met een 3 koppige (6) afvaardiging naar onze aanlegproef.
Een mooi moment om te ervaren hoe de aanleg van de nieuwe generatie Münsterlanders tot uiting komt als
allround jachthond. Voor het exterieur was Lida Reeskamp Blok aanwezig om met een kennersoog de nesten én
de individuele honden te beoordelen.
Met droog weer en 15 graden kon om 10.00 u worden gestart voor een interessant en gezellig treffen van nesten,
bazen, fokkers en clubgenoten.
Plaats van handeling was dit keer het zeer centraal in NL gelegen landgoed Sandenburg in Langbroek onder
Utrecht. Fokker Herwin Roze mocht hier een GM-pup leveren en creëerde voor NGMV de opening om van deze
schitterende accommodatie gebruik te kunnen maken. Herwin, dank daarvoor!
Het werd even puzzelen, maar door de perfecte mogelijkheden werden de 3 verschillende proeven onder
supervisie van Rini uitgezet voordat de deelnemers aanwezig waren op het prachtige landgoed.
Door de NGMV keurmeesters Jarina, Jan, Sonja & Siemon werden respectievelijk de zweetspoorproef
(reeënbloedspoor), de bosproef met een lange eenden sleep en een verwaaiing van konijn en de veldwerkproef
met fazant, patrijs en eend afgewerkt. De ervaren helpers Dennis, Herwin en Gert waren weer present voor
begeleiding. 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!
In de verwarmde(!) werkplaats werd de catering werd weer met liefde verzorgd door Marian en Madelon. De
keurmeesters en helpers werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de 4 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.
Nicoliene had haar camera weer scherp om alle honden te portretteren en om de goede sfeer vast te leggen. Op
de NGMV site is het mooie resultaat te aanschouwen.
Matty was ook weer aanwezig om de jonge hondenbezitters als gastvrouw NGMV tips te geven over opvoeding
en gedrag.
De kwaliteit was zeer goed; 3 x ZG en 14 x U. Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met de
jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende 3 honden een beker uitgereikt. De diploma’s werden, door
haperende techniek, aan alle deelnemers nagestuurd.
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden
Pnt. Naam hond
Voorjager
e
1 147
Tanja v.’t. Meekenesch
Leo Koppelman
e
2 144.5 Taco v.’t. Meekenesch
Marcel Veldhuis
e
3 142.5 Tirza v.’t Meeckenesch
A. Nieuwenhuis

Plaats
Vriezenveen
Haaksbergen
Vragender

Fokker
Geb. datum hond
A.Nieuwenhuis 10-7-2017
A.Nieuwenhuis 10-7-2017
A.Nieuwenhuis 10-7-2017

*Leo, de voorjager van Tanja zal volgens traditie een verslag maken voor het clubblad over zijn ervaringen op
deze dag. De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst.
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 en grondeigenaren die deze dag mogelijk hebben gemaakt!
De Uitslag & ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende edities af 2011 zijn te zien op
de Thermometer aanlegproef op de stie www.grotemunsterlander.nl ..
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