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Dit jaar waren we weer te gast bij de centraal gelegen manege de Fruithof in Heteren voor 

onze jaarlijkse KCM. 

De weergoden waren ons die dag goed  gezind, droog en niet te warm. Bij aankomst bleek 

Eddy van den Berg al aanwezig  om de meegebrachte benodigdheden voor de ring en tent 

voor de keurmeester te installeren. Iedereen had de wekker tijdig gezet want ook de 

gedelegeerde, de heer van `t Hof, namens de Raad van Beheer, alsook de keurmeester Will 

Hochstenbach en de 3 aspirant keumeesters, die het ringpersoneel vormden, waren ruim op 

tijd aanwezig. Ria Lukens was al vroeg in de weer om de deelnemers van een catalogus en 

ringnummer te voorzien. Om iets over tien kon voorzitter Johan Wilmink dan ook iedereen 

van harte welkom heten. Alvorens met de keuring te beginnen werd nog bij enkele honden 

de schofthoogte gemeten, alleen van de  honden die nog niet eerder gemeten waren op een 

keuring en al de leeftijd van 15 maanden hadden bereikt. 

De keurformulieren en benodigde kaarten waren , zoals elk jaar, door Hennie IJpelaar 

vervaardigd en lagen `startklaar` bij de keurmeesters tafel zodat de keurmeester en zijn 

ringpersoneel vlot kon keuren. Door het relatief geringe  aantal honden dit jaar dat had 

ingeschreven was besloten om de keuring in zijn geheel in één keer af te werken zonder 

middagpauze tussendoor. Tegen half twee waren dan ook de winnaars van de dag bekend. 

In deze pauze konden de kopieën van de keurformulieren en de oorkondes ingevuld worden 

zodat we tegen half drie over konden gaan tot de prijsuitreiking. Hiervoor werd echter Johan 

Wilmink nog tot `Lid van verdienste` benoemd van de N.G.M.V. Bij deze benoeming kreeg hij 

de zilveren speld, oorkonde en bos bloemen uitgereikt. Johan Wilmink was al meer dan 10 

jaar voorzitter van de N.G.M.V., vandaar deze terechte benoeming.( Hij is inmiddels de 

langst zittende voorzitter). 

Bij de prijsuitreiking werden alle deelnemers naar voren geroepen om hun oorkonde en 

eventueel gewonnen beker in ontvangst te nemen.   

Hierbij feliciteren we nogmaals: 

Nicoliene Oosterhof met beste teef en Clubwinnaar Uriella Junior od Nezdického potoka 

Ronald Mentink en Anita Jansen met beste reu Ghyll Ribble Uut `t Vossebeltseveld  

Johan Wilmink met beste jeugdhond Acira van de Polderdiek 

De GHC had ook nu weer allerlei jacht gerelateerde proefjes uitgezet op het terrein waar 

door de eigenaren van de GM`ers  goed gebruik van werd gemaakt. Blijft leuk om na de 

keuring even je hond `los te laten` op deze proefjes waar ze hun energie kwijt kunnen.  

Gitte Hoefman heeft vandaag de sfeerfoto`s en de standfoto`s  gemaakt. Deze zijn uiteraard 

te bewonderen op de site en ook verder in deze uitgave. 

Madelon Bolderman mocht namens Hubertus Gold nog proefzakjes voer aanbieden aan alle 

deelnemers zodat de terugreis niet met een honger gevoel gepaard ging.  

Intussen was de barbecue al aangestoken en konden we, na de officiële afsluiting, van de 

speklapjes, hamburgers etc. inclusief de gesmeerde stokbroodjes met salades gaan genieten. 

 

Dank aan alle vrijwilligers die deze gezellige, geslaagde dag mogelijk hebben gemaakt! 

 

Hennie IJpelaar 

Ina te Boome 



 

 


