Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging N.G.M.V.

Combinatiedag / Aanlegproef; Info voor deelnemers

Combinatiedag /Aanlegproef NGMV

Van de Gebruikshondencommissie (GHC) febr. 2013

Geachte leden en aspirant leden,

De NGMV organiseert al sinds 1986 jaarlijks de aanlegproef voor jonge GMers en hun bazen.
In de loop der jaren zijn er toevoegingen en wijzigingen gekomen door de evaluatie van dit evenement, tegenwoordig
Combinatiedag genoemd. Binnen de vereniging bleek er behoefte aan uitleg over de huidige aanpak.
Om u als lid / deelnemer antwoord te geven over het “hoe en waarom” willen wij u met onderstaande uiteenzetting
duidelijkheid bieden. De vereniging en de fokkers stellen er immers prijs op u en uw jonge GMer op deze dagen te
mogen verwelkomen. Hierbij de visie van GHC.

Geschiedenis
Vanaf 1983 heeft het toenmalige GM bestuur met o.a. Jan Neggens (latere Orweja keurmeester) zich ingezet voor de
totstandkoming van een jonge GM hondkeuring - Aanlegproef - , welke 6 jaar in Hulten (Brabant) werd georganiseerd.
Het basisplan en de keurwijze komen via de ideeën van de Duitse jachthonden “Anlage Prüfungen”. De 1e
aanlegproef werd gehouden op 26 maart 1983 in het jachtterrein van K. Verdaasdonk.
Vanaf 1992 tot 2001 heeft de GM aanlegproef onder auspiciën van keurmeester Egbert Bekkering zich voltrokken in
Garderen op de Veluwe.
Vanaf 2002 vindt de GM Aanlegproef plaats op het terrein van onze voormalige GHC voorzitter Gerrit Klokman in Exel
(Gld). De aanlegproef is door verschillende andere jachthondenverenigingen overgenomen omdat daar ook behoefte
was aan een meetpunt in fokbeleid. Momenteel zijn er binnen Orweja (Organisatie wedstrijdenwezen jachthonden)
ideeën om de aanlegproef als Duits model VJP (Verbands Jugend Prüfungen) te organiseren. Daar zal echter op
korte termijn nog geen duidelijkheid over zijn.

Tegenwoordig wordt de aanlegproef 2 x per jaar als “combinatiedag” georganiseerd om een goed beeld te krijgen
van nesten en nestkwaliteiten in een bepaalde periode. Dit voor een goede vergelijking onderling.
Wat beoogd de NGMV Combinatiedag voor jonge GMers van ca. 1 tot 1,5 jaar
1.
2.
3.
4.

Aanleg;
Het beoordelen van de natuurlijke (jacht)aanleg van het ras door ervaren jachthondenkenners
Nestevaluatie
Een nest/hond evaluatie m.b.t. het exterieur door een ervaren keurmeester
Familiedag
Treffen van nestgenoten en voor fokker /eigenaren; evaluatie en kennisoverdracht.
Oogonderzoek
Mogelijkheid bieden voor (relatief goedkoop) vrijwillig oogonderzoek om oogziekte in het ras
te beperken/ minimaliseren. Door constante monitoring houden we ons mooie ras gezond.

De punten 2 t/m 4 lijken voor iedereen duidelijk. Omdat er dikwijls vragen zijn over de aanlegproef en waarderingen
lichten we deze uit.
Doel Sub 1
1.Fokkerij;
 NGMV stelt als fokdoel de jachtcapaciteiten van het ras in ere te houden.(zie statuten GM) Door een
beoordeling “neus- en jachttalent / passie” kan worden gemeten hoe een hond/nest over deze kwaliteiten
beschikt. Resultaten kunnen fokkers gebruiken voor een evt. herhaling of reukeuze
 Fokdieren worden op de GM site vermeld met de Aanlegproef score G / ZG of U. Dit geeft een indicatie van
het getoonde talent op jeugdige leeftijd van de hond. Hier worden bewust geen punten vermeld.
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2 Eigenaar / fokker;
 Inzicht geven in nest- en hondkwaliteit talent/ jachtpassie t.o.v. overige honden/nesten uit dezelfde lichting.
 Niet onbelangrijk; (onervaren) Eigenaren laten ervaren welke natuurlijke jachtaanleg het ras en de specifieke
hond bevat om daar iets mee te gaan doen(!) De GM wordt immers als werkhond gefokt en heeft de behoefte
om dat te tonen. Eigenaren kunnen ervaren dat het samenspel wordt beloond met een zeer goede baas/hond
relatie.
3. Eigenaar/voorjager /Hond
 GHC promoot hiermee deelname aan werkproeven/ jachttraining/ jachtdeelname/zweetwerk/veldwerk of
overige hond/ baas uitdagingen). De ervaringen hebben geleerd dat de aanlegproef in veel gevallen de
aanzet is geweest tot deelname aan jachthondensport /training/ Agility sporten etc.
 Een actieve werkhond is een blijde hond en zal geen stress vertonen door verveeldheid.
Huidige beoordeling van de Aanlegproef;
Wisselende, maar ervaren jachthondenkenners geven een (subjectieve) beoordeling over met name het neusgebruik
tijdens een proef ( meervoudige berekening achteraf in de berekentabellen). De keurmeesters worden vooraf
geïnstrueerd over de manier van beoordeling. Een jachthondenneus is sterk afhankelijk van de omstandigheden.
Hierdoor blijft deze beoordeling subjectief, omdat er veel wisselende omstandigheden (wind, weer, vochtigheid,
leeftijd etc.) tijdens de proef kunnen zijn. Ook de velden zijn wisselend i.v.m. de beschikbaarheid. De keurmeester zal
altijd trachten alle deelnemers gelijke kansen te geven.




Minimum punt per proef is 6. Een positieve beoordeling i.v.m. de nog jonge (wispelturige) leeftijd van de hond
en voor de eigenaar om plezier in de hond en het hondenwerk te houden!
De hoogste score is een 10. Hiermee heeft de hond aangetoond over top talent te beschikken
Totaal 9 beoordelingen. 3x neusgebruik/ verwaaiing X3(!), 1x neusgebruik X2 en 5x inzicht,samenwerking X1

Doel; Vergelijk te kunnen maken in beoordeling jachtinstinct/talent per beoordelingsdag met Z/ ZG of U kwalificatie
en de afgifte van een certificaat.

Meting talentwaarde; Zie bijlage1 Beoordeling volgens huidige meetmethode (verwerkt in Excel)
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We zien dat de onderdelen Verwaaiing (koud) konijn, Zweetspoor (bloed) en Verwaaiing levend gekooid veerwild met
de factor 3 wordt beoordeeld. GHC wil hiermee meten hoe de jachthondenneus - in aanleg- reageert op wild. De
belangrijkste pijler voor een (toekomstige) goede staande jachthond!
Op de veldproef wordt tevens een (koude) eend op de wind weggelegd. Ook hier mag de hondenneus tonen of dit als
interessant wordt ervaren. Hier geldt factor 2.
De overige onderdelen worden enkelvoudig beloond. De ervarenheid van de eigenaar voorjager mag geen invloed
hebben tijdens de proef en de beoordeling, niet anders dan dat een hond die al bekend is met wild dit eerder zal
herkennen. De aanwakkering zegt echter niet alles over de aanleg. Diverse aanlegproeven hebben talenten naar
boven gehaald waarbij de baas totaal onervaren was en de hond nog nooit “onder wild” was geweest!
Aanlegproef -Thermometer- Bijlage 2. Vergelijking uitslagen over 5 proeven 2011 – 2012 - 2013

Deze puntentelling heeft sinds de oprichting enkele evaluaties ondergaan. Er wordt nu ook gekeken hoe de hond
leidbaar is en werkplezier toont. De linkerkolom geeft de GM Kwalificatie -punten- aan in relatie tot de rechterkolom
cijfer 4 t/m 10. Over de meetwaardes blijkt dus zeer goed nagedacht te zijn in het verleden!
De puntenbeoordelingen over 5 edities zijn rechts weergegeven. Hier kunnen we de volgende conclusies trekken;
 Per aanlegproef is er verschil in scores , ook per nest, maar met een wederkerend beeld van talenten en een
gewenste ontwikkeling in jachtaanleg van de jonge GMers.
 Omdat de omstandigheden iedere editie verschillend zijn kun je de puntentelling niet volkomen vergelijken.
Wel het beeld in de verhoudingen. De beoordeling G/ZG/U is en blijft bepalend (maar ter indicatie)
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Hoe wordt er beoordeeld?
Over jury waarderingen kan men altijd twisten, maar ook zgn. objectieve beoordelingen liggen soms onder vuur.
Denk hierbij aan de huidige CITO toetsen in het onderwijs.
Een hond heeft echter een -aanleg- voor neus/jachtpassie of heeft deze in mindere mate, dat zullen we allemaal
onderschrijven. Nogmaals, de neus/jachtpassie is bepalend voor de totaalpunten (X3/X2) Indien een hond nagenoeg
geen neus en jachtpassie toont in diverse proeven dan zal men een voorwaardelijke conclusie kunnen trekken.
Analyse willekeurige Aanlegproef met 20 deelnemers waarvan 17 (onbenoemd) getoond.
Uit onderstaande grafieken kunnen we afleiden dat;







Nest X en nest Y in de (neus & werk)veldproef minder scoren (X3/X2) waardoor de totaalpunten minder zijn.
Nest X ook gemiddeld een iets mindere neus toont bij het konijn in de bosproef. Hierdoor allen ZG
Nest Y met een constante gemiddelde goede score allen een U halen
De hond met de laagste punten het wat minder doet bij alle “neus” onderdelen
De hond met de hoogste score hier juist zeer hoge punten scoort
Er een groot verschil in talent binnen een nest kan zitten. ..Ondanks de appel en de boom….

Objectieve beoordeling
Algemeen;
Feit;

Hoe objectief is de aanlegproef uitslag, indien er meer/minder/niet op getraind wordt?
“Neus” en passie kun je niet trainen, hooguit aanwakkeren.
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Binnen de vereniging blijkt er behoefte aan een meer objectieve beoordeling. Men wil blijkbaar vergelijken op de
totaalpunten waardering. Wat kunnen we zeggen van objectieve meting (vaste wiskundig benadering)
Voordeel;
 Alle proeven zijn op alle momenten gelijk m.b.t. parcours/ velden en afstanden .
 beoordelingsmeting vastleggen zodat verschillende proeven onderling te vergelijken zijn.
 Keurmeester kan minder invloed op uitslag hebben
Nadeel / vragen;
 Hoe omgaan met wisselende omstandigheden als weer,wind,temp. leeftijd hond, training hond, etc. etc.?
 Hoe omgaan met beoordeling bij “verzwaarde omstandigheden” tijdens proeven? Wind draait!
 Hoe omgaan met leeftijd en daar aan gerelateerd gedrag?
 Hoe omgaan met wisselend veld i.v.m. geen beschikbaarheid?
 Hoe nesten vergelijken als een fokker alleen met het “beste talent” verschijnt ?
 Vaste omschrijving proef geeft extra mogelijkheden tot training…..
Er zijn dus voor- en tegenargumenten.
Conclusie GHC;
Een aanlegproef is een momentopname waarbij de omstandigheden voor de jonge (onervaren) hond zo
verschillend kunnen zijn dat een objectieve( wiskundige) beoordeling per dagdeel of proefdag een onmogelijkheid
is.
Er zullen altijd ervaren jachthondenmensen als keurmeester worden uitgenodigd die een ,weliswaar subjectieve,
vergelijkende beoordeling geven over het aangeboden materiaal van die betreffende dag. Tevens wordt rekening
gehouden met de omstandigheden van/tijdens de dag.
De keurmeesters zullen trachten in redelijkheid een score te vermelden die past bij de hond en het gedrag van de
hond. Men houdt rekening met het gedrag (ervaring) van de baas en de omstandigheden op het moment dat de
baas de scoringskans voor de hond bemoeilijkt.
De hond wordt beoordeeld!
De wedstrijdleider kan ingrijpen indien blijkt dat een keurmeester geen onpartijdige beoordeling geeft.
Het wedstrijdelement puntentotaal is alleen ingevoerd om de deelnemers te laten proeven en ervaren aan het
fenomeen –hondenwedstrijd- en dient niet als doel.
Het eventueel aantrekken van Orweja gecertificeerde keurmeesters zal het inschrijfbedrag dermate doen
verhogen dat er een extra drempel wordt opgeworpen voor deelname.(reisgeld) Dat wil GHC geenszins.
GHC heeft voor de keurmeesters een vast proefinfo blad gemaakt die duidelijkheid geeft over de gewenste
beoordeling .Aan de (wisselende) keurmeester is de toekenning van het eindcijfer voor aanleg ter indicatie.
Doel blijft;





Vergelijk te kunnen maken in beoordeling jachtinstinct/talent per beoordelingsdag met Z/ ZG of U en de
afgifte van een certificaat
Prijsuitreiking bij uitslagen om de eigenaren / voorjagers bekend en enthousiast te maken voor werkhond
evenementen en trainingen
Gezellig evenement voor fokkers /eigenaren en leden om NGMV en GHC werk te promoten en
lidmaatschap NGMV te bevorderen.
(financiële) Drempel voor deelname te minimaliseren om max. deelname te waarborgen

Wij wensen u veel (werk)plezier met uw Grote Münsterlander en begroeten u graag op de aanlegproef of op een
ander jacht/werkhonden evenement.

Namens GH commissie NGMV
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