
Aanlegproeven op zaterdag 20 maart 1999 te Garderen 
 
De aanlegproef op zaterdag 20 maart j.l. in Garderen werd wederom gehouden in het jachtveld van de 

heer T. Jansen, daarvoor zijn we hem weer zeer erkentelijk. 

 
Het was deze keer een wat bijzondere dag het was anders dan anders. Buiten de normale proeven 

was er nu ook een exterieurkeuring een soort stage voor aspirant keurmeesters voor ons ras. 

 
Er hadden 32 combinaties ingeschreven, er waren er 31 aanwezig.  

Zo'n dag dient verschillende doelen, voor de voorjagers om te ontdekken wat hun hond allemaal kan, 

voor de fokkers om te kijken of ze met de fokdieren een goede keuze hebben gemaakt en of de 

beoogde kwaliteiten ook voldoende aanwezig zijn.  

 

Voor de N.G.M.V. om te zien of er voldoende kwaliteiten aanwezig zijn of groeien welke aan ons ras 

worden toe geschreven. Ook is het een samenkomst van veel nestbroers en -zusters. 

 
Wanneer je al jarenlang deze proef organiseert kan je ook zien of er al dan niet wat gaande  

is binnen ons ras, ook nu mag je weer concluderen dat er meer kwaliteit in de breedte was,  

en dat is verheugend. 

 
Van de 31 deelnemende honden behaalden er 24 een Uitmuntend,  

6 een Zeer Goed en 1 is niet gekwalificeerd. 

 
Eerste met 148,5 punten was Frido v.'t Patriez'n Laand van de fam. Polling.  

Gedeelde tweede met 146,5 punten waren Falco v.'t Patriez'n Laand van M. Blok  

en Nina v.'t Exelseveld van C. v.d. Bosch.  

Derde met 145,5 punten Buurman v.'t Bruggenbosch van W. Mein en R. Jansen. 

 
We kunnen terugzien op een geslaagde dag. Ik wil dan ook langs deze weg nogmaals iedereen die 

hier aan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken.  

Het kan wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden want zonder dit soort mensen  

zijn deze activiteiten niet mogelijk.  

 

Egbert Bekkering.  
 

( Falco v.’t Patriez’n Laand) 
 


