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Verslag Standaard Jachthonden Proef (S.J.P.) Haaften 2018,
voor Vizsla & G.M.
Dit jaar was de organisatie van de rasverenigings S.J.P. Haaften in handen van de Vizsla vereniging.
Door een veldwedstrijd in Hongarije voor Vizsla’s werd er een groot beroep op de NGMV gedaan om helpers te
regelen. Met een 6 pers. delegatie werkten daar de GM liefhebbers graag aan mee.
De weersverwachtingen waren zeer gunstig en met een fijn briesje was het prachtig wedstrijdweer. Een mooie
groep van 52 inschrijvingen waarvan 48 deelnemers (26 Vizsla/20 GM) present waren. NGMV prijsde zich trots
en gelukkig met 22 inschrijvingen waarvan een mooie lichting nieuwe talenten die de uitdaging wel aandurfden.
We gaan weer een goede kant op om onze apporteer- en appélvaardigheden te vertonen. Hulde aan eenieder!
C & B Proeven
De velden rondom het Waardmanshuis waren weer ingericht voor de 5 C en 3 B proeven. Met name de H-proef,
over diep water was een puzzel i.v.m. de blauwalg in de wateren en bleek achteraf een pittige proef . Vol goede
moed werden de proeven echter in een goed tempo afgewerkt.
Reeds om 12.30 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig gereed. De C proeven werden door onze
GM’ers gemiddeld prima afgerond met totaal 6 onvoldoendes met name door de erg jonge honden die nog volop
met de basistraining bezig zijn. Scherprechters (0 punten) bij de B onderdelen bleken de verloren zoek (F) (4 GM/
5 Vizsla) en over diep water (7 GM/ 14 Vizsla). Er werden ook prima scores behaald door de deelnemers.
Middagproeven voor A
Tijdens de middagpauze kon de lunch worden genuttigd bij het Waardmanshuis. Na de tellingen werden de
deelnemers voor de A-proef I uitgenodigd. 5 Gm-ers en 7 Vizsla’s durfden de uitdaging aan om te starten met de
dirigeerproef (proef I). Een nieuwe generatie GM toonde aan al bijna gereed te zijn voor deze lastige proef. Mooie
lijnen, goed op de zitfluit, maar nog nét niet volgens de 3 keurmeesters. Alleen Darco van Rini van Kuijk mocht
met een zeer solide proef met een 9 door naar de sleepproef J, evenals 3 Vizsla’s met ruim voldoende.
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet aan de Waal…Een zeer lange over water-lijn met
wind van zij, dus veel werk voor de voorjagers. Een lange sleep windaf langs de Waal met een haak eindigend na
-onder de draad - in het weiland. De eerste 2 Vizsla’s lieten puik werk zien en werden met een 9 beloond.
Rini stuurde Darco bewust wat op de wind en Darco zwom strak de lijn, waardoor er even hard gewerkt moest
worden. De GM-er had totaal geen moeite met de sleep. De laatste Vizsla deed alles goed maar wilde helaas niet
onder de draad door. 3 A diploma’s dus.
Reeds om ca. 15.15 u. waren alle nog aanwezigen toe aan een afsluitend drankje en de honden aan wat rust!
Na een voorwoord van gedelegeerde J. Folmer die tevreden was met de resultaten en de goede sfeer op de dag
konden de diploma’s en de prijzen worden uitgereikt.
De keurmeesters, helpers en geweren werden natuurlijk door de organisatie van harte bedankt voor hun
diensten. Belangeloos een verre reis en inzet om u en uw hond een mooie dag te bezorgen. Zonder deze
vrijwilligers zouden er immers geen proeven zijn!
Resultaten
10 C-diploma’s (21%), 15 B-diploma’s (31%) en 3 A-diploma (6%) en helaas 19 combinaties (40%) zonder
diploma..
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De bekerprijzen voor GM;
e

Duron v.h.Zonnebeekbos

v.j. Linda Louwman

49 punten

e

Hit Do v.’T Patriez ’n Laand

v.j. Sonja de Ruiter

43 punten

e

Ledie

v.j. Moniek van Berkel

42 punten

1 plaats B

e

Falco v.‘t Exelseveld

v.j. Ad van Wingerden

71 punten

2e plaats B

Diewert van Dorka’s plek

v.j. Samuel de Vos

64 punten

3e plaats B

Hemy v.’T Patriez ’n Laand

v.j. Klazien van Ingen

59 punten

Darco von Hoxveld

v.j. Rini van Kuijk

94 punten

1 plaats C
2 plaats C
3 plaats C

e

1 plaats A

e

Darco behaalde eindelijk zijn felbegeerde 2 ‘dikke’ A diploma, waardoor de MAP-A en misschien zelfs de
NIMROD in het vizier komen te liggen. Winnaar van de verenigings- wisselbokaal “Het Zwijn” “beste GM-er
v.d. dag Haaften 2018” voor Darco & Rini. Rini 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 2018
..na 5 jaar voor Vizsla 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
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