Jaarverslag 2006
Het jaar 2006 is voor de vereniging wederom succesvol geweest. Wij hebben weerom proeven voor
jachthonden alsook veldwedstrijden georganiseerd.
In het voorjaar werd gestart met de 2 veldwedstrijden:





26/02/2006 te Kessenich : 20 honden ingeschreven: 2 series met elk 10 honden
Selectie E.C.
o Uitslag werd op onze web gepubliceerd.
25/03/2006 te Milmort: 14 honden ingeschreven: 2 series met elk 7 honden.
Uitslag werd op onze web gepubliceerd.
02/04/2006 te Lanaken: 13 honden: 2 series
Uitslag werd op onze web gepubliceerd
17/04/2006 te Crisnée: TAN 13 honden

Net als in 2005 is de Nimrod wisselbeker voor beste voorjaar hond 2006 gegaan naar Yorick van het
Patrijzenveld, EB. eigenaar lid de heer Celen Freddy.
Na het voorjaar komen de proeven voor jachthonden:


21/05/2006 te Lanaken: Proeven gevorderde jachthonden
Verslag en foto’s op web.
Mag ik nogmaals vermelden dat de hond: Ambras v/d Demerbron, Labrador,
eigenaar/voorjaagster Mevr. Fagot Arlette met brio al deze proeven heeft doorstaan.
Proficiat voor deze prestatie.( Vermelding verkeerdelijk in bulletin, doch juist op web.)
Het bestuur hoop dat nu alles is rechtgezet en dat iedereen op de hoogte is van de
uitstekende prestatie van Ambras.



02/06/2006 te : Cursistenwedstrijd ingericht door regio Tongeren aanwezig
Regio Argenteau:
06 honden
Regio Bocholt:
16 honden
Regio Genk:
11 honden
Regio Lanaken:
02 honden
Regio Tongeren
12 honden
Regio Waanrode:
12 honden
Regio Zolder:
13 honden

De winnaar van de cursistenwedstrijd is :
Verstappen Jo uit de regio Bocholt met Eros: 157/160



09/07/2006 te Genk
72 deelnemers
Beste hond Benjie KLM van ons lid Van Aanholt J.

39 honden met een africhtingsbrevet
16 honden met een basisbrevet



16/07/2006 te Bocholt
67 deelnemers
Beste hond Benjie KLM van ons lid Van Aanholt J.

38 honden met een africhtingsbrevet
16 honden met een basisbrevet



13/08/2006 te Lanaken
59 Deelnemers
Beste hond Diana van het Izeven KLM van ons lid J.Van Aanholt

33 honden met een africhtingsbrevet
09 honden met een basisbrevet

De beste honden welke deelnemen aan de drie proevenwedstrijden, georganiseerd door
Nimrod, worden steeds gelauwerd.
Tabel deelnemende honden aan de 3 proeven met minimum van + 150 punten

Eigenaar

Naam v/d Hond

Lanaken

Bocholt

Genk

Totaal

Huybrechts A

Daroch

152

158

156

468

Mevr.Fagot A

Ambras

152

154

151

457

Deckers M.

Darco

158

155

151

464

Poncelet R.

Quido Kristel

159

154

158

471

Jacobs M.

Skeppy

156

157

150

463

Leeten J.

Doyko

160

155

151

466

Guido Krisel van het Selihof Drentse Patrijs met 471 punten als beste hond
Eigenaar: de Heer Poncelet Ronny regio Tongeren
Daroch Kleine Munsterlander met 468 punten als tweede
Eigenaar: de Heer Huybrechts A.

Na de proeven zijn er weer veldwedstrijd die de Nimrod organiseert voor de staande jachthonden.
U weet ook dat de hond, Artagnan,DK, eigenaar Martens M., onze Voorzitter, vandaag de beste
veldwedstrijd hond is van België, niet alleen zijn klassementen in het voorjaar, doch, blijkbaar
ook bij de praktische jacht, zich zeer regelmatig weet te klasseren en dit niet alleen in het open
veld op fazant en patrijs, doch ook in het bos. Zijn hond, Artagnan, heeft 1 U CAC/CACIT in
Waals Brabant, met punt op houtsnep, wedstrijd gehouden in en uitsluitend in het bos, bewezen
dat het een all-round top jachthond is.
Op elke internationale manifestatie, zowel voor- als najaar veldwedstrijden, weet Artagnan zich
te klasseren.
In 2006 waren er 251 leden aangesloten bij Nimrod
Aantal deelnemers op onze cursistenwedstrijd: 83
Aantal deelnemers op onze proevenwedstrijd: 252
Aantal deelnemers op onze veldwedstrijden: 114 (voorjaar: 45 najaar: 69)

Hebben jullie actie foto’s van de hond (digitaal) stuur ze naar het secretariaat, zij worden zeker
gepubliceerd.

Ik dank jullie voor de aandacht.

