
Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. "Speciaal" op 18 oktober 1997 te Winschoten: 

Op 18 oktober was het dan zover. De eerste openklasse veldwedstrijd voor alleen Grote 

Münsterländers (8). Iedereen was vroeg uit bed gegaan om voor negen uur in Winschoten te zijn. 

Daar stond in Manege de Dollard de "warme" koffie al klaar. Tijdens de loting voor de loopvolgorde 

bleek dat de stemming er al goed in zat. Toen iedereen geariveerd was vertrokken we naar de velden 

van Siemon de Ruiter. 

Gekwalificeerde honden: 

Als eerste was Siemon de Ruiter zelf aan de beurt met Delfi van 't Patriez'n Laand. 

Al snel liet Delfi een goed zoekpatroon zien. Siemon hielp de hond waar nodig en ongeveer 

halverwege de loop komt Delfi tot voorstaan. De fazant wordt getoond, maar op het schot is Delfi niet 

geheel steady maar blijft toch in de hand. Siemon wil nu niets liever dan snel terug naar de auto om te 

voorkomen dat er nog iets fout gaat dat hem van een kwalificatie af kan houden. Maar de beurt moet 

worden afgemaakt. Niet lang hierna staat Delfi wederom voor. Ook nu wordt de fazant op de wieken 

gebracht. Zowaar een nog mooier punt dan het vorige. Ook nu is Delfi op het schot niet geheel steady. 

Het land- en waterapport waren correct. Delfi van 't Patriez'n Laand behaalde de kwalificatie 1 Zeer 

Goed. 

Koos Poort met Boska van 't Patriez'n Laand is altijd een leuke combinatie om naar te kijken.  

Ook vandaag was er weer werk te zien van Boska zoals alleen zij dat doet. Je kan aan deze hond 

zien dat ze dondersgoed weet waar het bij dit spelletje om gaat. Aan de rand van het veld komt de 

hond tot voorstaan en er wordt een fazant getoond. Het land- en waterapport waren correct. Boska 

van 't Patriez'n Laand behaalde de kwalificatie 2 Goed. 

 
Niet gekwalificeerde honden: 

 
Cheetah van 't Patriez'n Laand en Willy Swarts (EL). 

Arno van 't Bruggenbosch en Marco Schimmel (NC).  

Edgar van 't Patriez'n Laand en Hermien Blok-Lindhout (GPT).  

Anouk en Siemon de Ruiter (NC).  

Akim van de Meastershoeve en Egbert Bekkering (GPT).  

Ammer von das Ginsterwald en Wim Mein (INS). 

Gerco Hagesteijn. 
 

 


