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Verslag MAP Rha/ Steenderen  11-10-2017 

Op vrijdag 11 okt. J.l. heeft de MAP voor staande honden weer plaatsgevonden bij de forellenvijvers aan de Ijssel. 

De Korthaarvereniging NVDSK had dit jaar de organisatie in handen en NGMV zorgde voor de hulp, zoals we dit 

om het jaar per toerbeurt organiseren. Via MyOrweja waren er 65 aanmeldingen terwijl er max. 60 honden 

konden starten. Er werd gekozen om 25 A- en 35 B-honden te laten starten. Om stipt 8.00 u. werden de proeven 

gestart voor de strijd om het felbegeerde MAP A of B-diploma. Er waren diverse potentiele NIMROD kandidaten 

ingeschreven, dus het beloofde een spannende dag te worden onder goede weersomstandigheden met perfecte 

wind.  5 GM-ers waren van de partij waarvan 2 in de A Klasse. 

 

 

 

Hierbij een kort verslag per proef; 

 

A1 Een dubbele nazoek d.m.v. 2x dirigeer in de uiterwaarden met afstanden van ca 120 m.  De eerste op de 

sleep voor een fazant die over een afstand van ca. 80 m langs de kade van de Ijssel was gevlucht. Dan de 

duif midden op de grote weide achter de afgegraven uiterwaarde. De eerste 3 honden misten de sleep.   

1x 95 van de max. 100  pnt. en 7  keer een 0 (dus 1 of beide apporten gemist) Goed te doen dus.. 

  

B1 Een postplek voor een dubbele Markeer in de bieten, waarbij een fazant en een duif moesten worden 

gemarkeerd nadat de schutter en de werper zich terugtrokken in de sloot 

Bleek toch pittig in het zeer ruwe  terrein. 9x 100 pnt. en 4 x een 0 (waarvan 1 A hond) 

 

B2 Een nazoek in dichte dekking .. 8x 100 pnt. en 6x een 0 (waarvan 3 A honden) 

 

B3 Alleen voor B honden een vallende eend op de vijver en een verloren zoek van een eend  

 5x 100 pnt. en 2x een 0 

 

A2 Een dirigeerproef over de  vijver. De  gans was aangeschoten en men moest de hond over de vijver en 

over de houtwal dirigeren op de sleep. De sleep was via de vijverrand over een houtwal en een 

groenbemester door een sloot beland en opnieuw over de groenbemester getrokken over ca. 250 m. 

Voordat de hond kon worden ingezet viel er zichtbaar een eend in de baan van de dirigeer, die voor de 

max. score van 100 pnt. als laatste moest binnen komen… De eerste honden bleken dat te ingewikkeld te 

vinden. Latere deelnemers kozen voor de puntenaftrek van de volgorde. Van de nog 18 deelnemende 

honden haalde er éen 100 punten, maar liefst 10 honden behaalden 0 punten m.n. door de strijd om de 

eend te negeren of moeite met de sleep over verschillende ondergronden 

 

B4 Een praktijk- nazoek aan de vijverrand. Er werden steeds op verschillende plekken 2 eenden , voor de 

voorjager onbekende plekken, weggelegd. Door de verschillende valplekken moest de hond zijn 

zelfstandigheid en zoekpassie tonen. Prachtig werk voor de staande hond… 3x 100 en 14x 0 (waarvan 6 A 

honden(!)) 

 

B5 Drijfjacht en dus steadyness aan de voet. Met het “springkonijn” werd en uitgaande haas gesimuleerd die 

in de dekking verdween na het schot. En een nazoek van een duif. 13x 0 (waarvan 12(!) B honden die deze 

situatie waarschijnlijk nog niet hadden geoefend) en de hoogste  score was 98 pnt.  

 

B6 Markeerjacht op eend voor B-honden met een verloren zoek aan de Ijssel. Deze proef was goed te doen 

wat ook leidde in slechts 3x 0 
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Na een geweldige dag met schitterend hondenwerk in een goede sfeer onder de deelnemers waren de proeven 

om 16.15 u afgewerkt.. Helaas maar 4 A , maar wel 12 B diploma’s, dus 16 combinaties konden onderscheiden 

naar huis. Helaas ook 3 diskwalificaties  

Voor de GM-ers helaas geen prijzen en diploma’s, maar wel een dag met leerzame MAP proeven. 

De Jager voor beste korthaar en 2
e
 op de A was voor Erwin Kok met Gaby van de Waltakke. Marty Vreugdenhil 

werd met de langhaar Lillebrusen Bjarki 1
e
 in de A. Omdat Marty al deelnam aan de Nimrod 2018 gaan de 100 

Nimrod punten naar Erwin.   Wiliam Jetten werd met de heidewachtel  Vychor v.d. Westpolderjagers 1
e
 in de B. 

 

Zeer tevreden, maar ook teleurgestelde Nimrod kandidaten. Zeer blije B deelnemers, maar bovenal een zeer 

goede 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 2019 Rha.  

 

 

In 2020 gaan wij het weer organiseren en hopen op een groot aantal GM deelnemers! 

 

 

De Recap is te zien op http://my.orweja.nl/  uitslagen MAP 

 

 

G.H.C.- NGMV 

 


