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Historie NGMV. 
 
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

 
Of dit ook al een record was weet ik niet, maar in ieder geval waren 15 honden ingeschreven voor de 
proeven, waarvan het zo langzamerhand traditie geworden is dat zij aan de visvijver te Stevensbeek 
gehouden worden. Het is dan ook een prachtig terrein, niet alleen voor de deelnemers, ook voor de 
toeschouwers. 
Lange uren van training met de hond zouden hier de hond (en zijn baas) moeten belonen met een 
diploma voor zijn of haar kunnen wat betreft het werk-na het schot. Tenminste, als alles goed gaat. 
Laten we het maar niet hebben over diegenen die denken dat zijn hond na een lange periode van 
schromelijke verwaarlozing de proeven wel even zal doen. Zo’n hond zal zijn (neen, in dit geval niet 
haar) baas niet met meer punten belonen dan hij waard is. Hem wordt slechts gezegd hoe goed zijn 
hond had kunnen zijn. 
Het is echter veel interessanter te verhalen over diegenen die het wel of net niet haalden. Tot de 
laatste categorie behoorde helaas Henk Heida, die door mij en vele anderen gezien werd (en 

overigens nog steeds wordt) als een van de potentiële  kandidaten voor de Nimrod-proeven. 
Hij zag Natasja stranden op het markeerapport, dat vele andere honden tevens noodlottig werd. Wat 
zou er in dat hoge gras gezeten hebben? Of was het de wind? Het is moeilijk te beoordelen. 
 
Bizonder goed verging het Biene van het Slingerpad van de Heer Thielen. Hij werd winnaar van de 
beker van het beste B-diploma met maar liefst 79 van de maximaal 80 te behalen punten. 
Een speciale vermelding verdienen ook Jasmijn van Diepenbosch van Mevrouw Wevers en Janka van 
Diepenbosch van Ben van de Ven. Gezien hun jeugdige leeftijd mogen zij zeker els een belofte voor 
de toekomst beschouwd worden. 
 
Een betere beloning voor al zijn inspanningen voor deze dag heeft Jan Neggers zich waarschijnlijk 
niet kunnen wensen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat diegene die geheel verantwoordelijk was voor de 
voortreffelijke organisatie van de proeven, nog zoveel concentratie en rust op kon brengen om met 
een klinkend resultaat naar huis te kunnen gaan. Wellicht waren de beslommeringen van de dag er de 
oorzaak van dat bij de proeven voor het B-diploma wat punten bleven liggen, maar met name de 
dirigeerproef maakte veel goed. Prachtig zoals hij Pascha van het Koningsbosch in de hand had. Ik 
geef het u te doen om uw hond feilloos op grote afstand bij een eend te brengen, waarvan u eigenlijk 
slechts een vermoeden heeft waar hij ligt.  
Proficiat Jan, met dit resultaat. Zouden deze proeven de historie ingaan als jouw A-dag..? 
 
Rest mij nog een nalatigheid mijnerzijds goed te maken. In alle drukte heb ik na afloop vergeten Teun 
van de Hoorn te bedanken voor zijn hulp.  
Velen met mij kregen met name bij het apport over water de indruk dat deze hulp zich verder uitstrekte 
dan tot het werpen der eenden alleen. 
Gelet op het gedrag der honden aan de overkant van het water, leek het wel dat zij ofwel Teun als het 
grootste stuk wild beschouwden, ofwel dat hij tegen de honden zei: pssstt….. daar ligt het. 
 
 
C-diploma:   
Ester v. Diepenbosch 48 pnt.; Cora v.d. Abeelzoom 43 pnt..   
 
B-diploma:   
Biëne v.h. Slingerpad 75 pnt.; Fenny v. Diepenbosch 70 pnt.;  
Jasmijn v. Diepenbosch (Onyx) 67 pnt.;  
Ada v.d. Heygrave 64 pnt.; Janka v. Diepenbosch 62 pnt..                   
                                                                                                                                                
A-
diploma:                                                                                                                                                    
                                                             
Pacha v.h. Koningsbosch 89 
pnt..                                                                                                                                       
                                                                                                                                              



6 Grote Münsterlanders behaalden helaas geen diploma en 1 hond is 
gediskwalificeerd.                                                                            
 
Jan de Jongh (Voorzitter NGMV 1981-1986) 
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