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Op vrijdag 12 okt. J.l. heeft de MAP voor staande honden weer plaatsgevonden bij de forellenvijvers aan de 
IJssel. Dit jaar was het aan GHC-NGMV om de proef te organiseren. Een meervoudige apporteerproef is een 
wedstrijd waarbij elke hond 6 proeven krijgt met dubbele apporten. A-honden krijgen naast 4 B proeven ook 2 A 
proeven, waarbij meestal ook de dirigeer- en sleepvaardigheid wordt getest. Door m.n. de grote aanmelding van 
deelnemers ( 26 A en 41 B) werd alsnog besloten het veld uit te bereiden naar de max. 60 honden. Dit werd 
opgelost met 2 extra Orweja keurmeesters om  minimale wachttijden zeker te stellen. Om stipt 8.00 u. kon maar 
worden gestart met 16 A - en 30 B deelnemers, helaas een trend die ook bij overige proeven merkbaar is.. De 
enthousiaste aanwezigen konden aan de slag voor het felbegeerde MAP- A of B-diploma. 
 
Deze verenigings proef was voor staande honden en dus werden er jachtpraktijk proeven uitgezet die passen bij 
het ras. Steadyness, markeren, verloren zoeken, waterwerk,  zelfstandig werk met een goede neus én na dirigeer 
overschakelen op zelfstandig werk, waren in de diverse proeven verwerkt. 
In de Bijlage - Programma MAP Rha 2108- zijn de proeven te lezen met beeldmateriaal. 
 
Het werd een geweldige dag met een heerlijke zon, 22 gr., maar ook ruim voldoende wind uit zuid voor goede 
verwaaiing voor zéér hoge kraaien, zoekgeraakt- en razendsnel zgn. geschoten wild. 
Een dag ook met schitterend hondenwerk in een zeer goede sfeer onder de deelnemers. De proeven waren om 
14.30 u afgewerkt en het tel- en drukwerk kon beginnen.  
 
Nog voor de prijsuitreiking werden alle helpers, proefhoofden, dierenartsen en keurmeesters in het zonnetje 
gezet. Maar liefst 35 mensen hadden met liefde gezorgd voor een goed geoliede wedstrijd. Daarna de uitreiking 
van 13 A en 15 B diploma’s, dus 28 combinaties van de 46 konden met een onderscheiding naar huis. 
De Jager voor beste korthaar was voor Gaby van de Waltakke van Erwin Kok en de jager voor beste GM met 
hoogste dagpunten was voor Senta v.h. Meekenesch van Maria Nieuwenhuis-Wolters. 
 
De prijs winnaars 
B honden 
1Era Bohemská perla Anna van den Berg B 540 01-06-2012 Cesky Fousek 
2 Argos v.'t. Tusselerveld Thijs van Dieten  B 529 18-11-2013 Duitse Staande Hond (korthaar) 
3 Yogi vom Forstweg Maarten te Braak  B 514 24-04-2016 Heidewachtel  
 
A-honden 
1 Lillebrusen'Bjarki Marty  Vreugdenhil-Uil A 582 19-05-2013 Duitse Staande Hond (langhaar) 
2 Gaby van de  Waltakke Erwin Kok  A 548 26-12-2014 Duitse Staande Hond (korthaar) 
3 Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis A 534 25-05-2014 Grote Münsterlander  
  
 

Zeer tevreden, maar ook teleurgestelde Nimrod kandidaten. Zeer blije B deelnemers, maar bovenal een zeer fijne 
algehele sfeer onder zowel deelnemers keurmeesters, helpers en publiek kenmerkte wederom MAP Rha. Er werd 
met een goed stamppotbuffet afgesloten om alle helpers, geweren en keurmeesters te bedanken voor de 
geweldige inzet en welslagen van MAP-RHA 2018.  
 
Volgend jaar gaat de DSK club weer zorgdragen voor de organisatie en hopen we wederom op heel veel GM- 
deelname! 
 
De Recap is als bijlage toegevoegd. (ook te zien op http://my.orweja.nl/ ) 

 
Foto’s; 
Henk Eggink heeft kosteloos bijgedragen aan een schitterende reportage van de dag. Dank hiervoor! 
De Impressie-fotoreportage is te zien op; http://www.grotemunsterlander.nl/fotos-2018  
Wilt u foto’s bestellen, neem dan contact op met Henk Eggink via;   
https://www.fotojacht.nl/jachthonden-2018/  
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