S.J.P. Haaften 17 aug. 2019

Verslag Standaard Jachthonden Proef (voorheen KNJV-Proef) Haaften 2019,
voor Vizsla & G.M.
Dit jaar was de organisatie van de S.J.P. in handen van de Grote Münsterlander vereniging. Op de dag van
opening inschrijving Orweja werden we verrast met 40(!) inschrijvingen. We zijn toen direct opgeschaald naar 50
deelnemers. Omdat ook deze weer snel “vol” was en we iedereen een deelname gunden wederom opgeschaald
naar 60 met de uitnodiging van een extra keurmeester. Een zeer goed teken dat er totaal 64 Vizsla’s en GM-ers
wilden deelnemen aan de vernieuwde SJP. Helaas volgden er (te) veel afzeggingen, maar gingen we van start
met 49 enthousiaste voorjagers die met zeer veel nieuw talent de uitdaging aangingen.( 29 Vizsla - 20 GM)
De weersvoorspellingen waren de voorafgaande week niet best, maar op de proef dag hadden we super weer
met een aangename temperatuur met goede wind en slechts éen enkel buitje.
C & B Proeven
In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de velden rondom het Waardmanshuis weer mooi groen en de
waterstanden lieten weer goede mogelijkheden toe voor mooie waterproeven. In een zeer goede sfeer werden de
proeven in een vlot tempo afgewerkt, zodat we reeds vóor 12.00 u de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig
konden afronden. De C proeven werden door onze GM’ers gemiddeld prima afgewerkt met totaal maar 5
onvoldoendes. Scherprechters (0 punten) bij de C waren er 2 op komen op bevel en 2 op de dummy bij het kort
apport. Bij de B onderdelen bleken de markeer op kraai (9 GM/ 11 Vizsla) en over diep water (5 GM/ 6 Vizsla) de
lastigste proeven. Er werden ook prima scores behaald door de deelnemers. Een goed begin van de dag, al
waren sommigen helaas toch teleurgesteld..
Tijdens de middagpauze kon de lunch worden genuttigd bij het Waardmanshuis. Na het telwerk werden de
potentiele 15 deelnemers voor de A-proeven I en J uitgenodigd. 2 Gm-ers en 3 Vizsla’s durfden de uitdaging aan
om te starten met de dirigeerproef (proef I) om bij een voldoende evt. door te gaan naar de sleep (J).
Vele jonge honden werden hiervoor nog gespaard tot volgend jaar!
Middagproeven voor A
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet op het ruwe terrein voor de dijk. De vernieuwde
versie “dirigeer” wordt als “beter te doen” ervaren, maar helaas konden de keurmeesters geen voldoendes
toekennen. Het bos op de achtergrond trok teveel aandacht. Er is blijkbaar nog training nodig. Marjo Bus met
e
Yador v.’t Exelseveld was er het meest dicht bij, maar ook voor haar werd het 3 boekje getoond. De sleepproef
kon dus geen doorgang vinden. Deze SJP dus zonder A-diploma’s helaas
Reeds om ca. 14.30 u. kon iedereen aan een afsluitend drankje en de honden aan welverdiende rust!
Na een voorwoord van gedelegeerde Jan Mastenbroek die aangaf ook teleurgesteld te zijn in de aantallen
afzeggende deelnemers, maar te hebben genoten van een fijne dag in goede sfeer, konden de prijzen worden
uitgereikt.
De keurmeesters, helpers en geweren werden natuurlijk door de organisatie van harte bedankt voor hun
diensten. Zonder hen geen proef!
Resultaten
14 C-diploma’s (29%), 20 B-diploma’s (41%) en géen A-diploma (0%) en helaas 14 combinaties (29%) zonder
diploma en 1 Disk.
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De prijzen voor GM; ( Inschrijvers voor het A-diploma ontvangen géen C of B prijzen)
e

Anne v.d. Stapperster Eugte

v.j. Frans de Kroon

47 punten

e

Axel (Kobus) v.d.Stapperster Eugte

v.j. Leo Niemandsverdriet

44 punten

e

Hit Do v.’t Patriez’n Laand

v.j. Sonja de Ruiter

42 punten

1 plaats B

e

Mexx Van De Stommeerpolder

v.j. Jet Kalshoven

72 punten

2e plaats B

Tara v.h. Meekenesch

v.j. Nico Koster

69 punten

3e plaats B

Gisela vom Barler Berg

v.j. Egbert Hanssen

68 punten

1 plaats C
2 plaats C
3 plaats C

En dus winnaar van de verenigings- wisselbokaal “Het Zwijn” voor beste GM-er Haaften 2019 voor Mexx Van
de Stommeerpolder en Jet Kalshoven . Jet zorgt per traditie voor een verslag van de winnaar binnenkort te
lezen in het clubblad!
Capriolesbeker
Deze prijs werd uitgereikt aan de rasvereniging met het hoogst behaalde gemiddelde van totaalpunten van de
deelnemende combinaties.
GM; gem. 57.33 en Vizsla 59.22, de winnaar 2019. Waarbij te vermelden dat we van GM slechts 3
afmeldingen hadden en van Vizsla 11….Moed wordt beloond in extra ervaring en niet altijd in punten..

Dank aan alle deelnemers en aan iedereen die er weer een geslaagd evenement van
hebben gemaakt !
*Zie voor de volledige uitslagen de PDF-recaplijst op www.grotemunsterlander.nl of via de My-ORWEJA site
Afscheid Marian & Rini van Kuijk uit GHC;
Nadat ze 18(!) jaar, met liefde, héel veel werk hebben verzet binnen GHC-NGMV hadden Marian en Rini
aangegeven uit de commissie te willen stappen om plaats te maken voor een nieuwe lichting. Het was voor
het bestuur NGMV een vanzelfsprekendheid om daar na de prijsuitreiking aandacht aan te besteden. Tijdens
de SURPRICE-PARTY werden ze op passende wijze gehuldigd. Zie hiervoor de berichtgeving elders op de
NGMV site en het clubblad. Ook namens ons nogmaals hartelijke dank voor de immer prettige samenwerking!
De Gebruikshondencommissie N.G.M.V.
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