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JAARVERSLAG 2013 

Het jaar 2013 is voor de vereniging wederom succesvol geweest. We hebben weerom 
proeven voor jachthonden alsook veldwedstrijden georganiseerd. 

In het voorjaar werd gestart met 2 veldwedstrijden: 

 01/04/2013 te Bree:  15 honden ingeschreven, één serie 

 Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

 27/04/2013  te Bierwart: 15 honden ingeschreven, één serie 
Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

De Nimrod wisselbokaal werd gewonnen door Horta Loup Gris de la Cour /DK/ eigenaar 
M.Burhenne, voorgejaagd door Martens M. 

Na het voorjaar komen de proeven voor jachthonden. 

 07/07/2013: Cursistenwedestrijd ingericht door regio Tongeren 

 Uit alle regio’s samen namen 75 honden deel. 

De winnaar van de cursistenwedstrijd is:  
Larco van de Heer Vos Patrick met 160/160 punten. 

 14/07/2013 te Genk 

 66 deelnemers 
beste hond: Flying Kangeroo van de Her Roelants Cyriel met 160/160 
35 honden met een africhtingsbrevet 
25 honden met een basisbrevet 
 

 21/07/2013 te Bocholt 

 59 deelnemers 
beste hond: Hasko /KM/ eig. Nijs Jos 160/160 
34 honden met een africhtingsbrevet 
18 honden met een basisbrevet 
 

 18/08/2013 te Zolder 

 55 deelnemers 
beste hond: Keppy /DL/ Van Jacobs Magda met 159/160 
21 honden met een africhtingsbrevet 
19 honden met een basisbrevet 
 

 31/08/2013 te Argenteau 
44 deelnemers 
Beste hond: Jalco Van de Weeversberg /DD/  eig. Buteneers Mario 160/160 
22 honden met een africhtingsbrevet 
16 honden met een basisbrevet 
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De beste honden welke deelnemen aan de drie proevenwedstrijden georganiseerd door 
Nimrod, worden steeds gelauwerd. 

   Genk Zolder Bocholt Totaal 

1 Keppy Jacobs Magd 151 159 159 469 

2 Fento v/d Boterberg Henot Benny 156 157 159 467 

3 Jalco v/d Weeversberg Butteneers 
M. 

159 150 157 466 

 
Nimrod organiseerde in 2013 onder auspiciën van de K.K.U.S.H op 21/09/2013 te Maaseik 
/Dorne/ het Sint-Hubertus Brevet. Aantal deelnemende honden 22. 
Er waren 6 honden met het Sint-Hubertus Brevet. 
De /DK/ Gundar van de Waltakke eig. Andries Geert 

Na de proeven zijn er weer veldwedstrijden die Nimrod organiseert voor de staande 
jachthonden. 

 05/10/2013 te Bierwart: 12 honden ingeschreven, één serie 
Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

 06/10/2013 te Genoelselderen: 14  honden ingeschreven, één serie 
Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

In 2013 waren er 233 leden aangesloten bij Nimrod. 
Aantal deelnemers op onze cursisten wedstrijd: 66 
Aantal deelnemers op onze proevenwedstrijden: 158 
Aantal deelnemers op onze veldwedstrijden: 56 (voorjaar 30; najaar 26) 

Algemeen winnaar van onze wisselbeker najaar:  
Horta Loup Gris De La Cour /DK/  Eig. Mevr. M.Burhenne 

Bezoek onze web. Zeker de rubriek NIEUWS, hier wordt alles vermeld. Heeft een regio iets te 
vermelden wat het ook moge wezen, mail of telefoon, het wordt op de web geplaatst. 

Heb je actie foto’s van je hond (digitaal) stuur ze naar het secretariaat, ze worden zeker 
gepubliceerd. 

Wens als algemeen secretaris de secretarissen van al de regio’s feliciteren, zij hebben er 
voor gezorgd dat alle gegevens zo snel mogelijk terecht kwamen op het secretariaat, met het 
gevolg dat alles tijdig kon verstuurd worden naar de St.-Hubert, de VdA en het secretariaat 
van de sectie 2B. 

Wens hier ook een proficiat te geven aan de redactie van “Nimrodsvrienden Magazine” met 
een duidelijke informatie voor al onze leden. Helaas hebben jullie de laatste editie 
ontvangen. We doen ons best om “ Nimrodsvrienden Magazine” te publiceren op onze 
volledig vernieuwde web. Helaas onze vorige web master is overleden op 54 jaar aan de 
vreselijke kanker. De nieuwe web master is G.Nijs, geëngageerd in Regio Genk. 

Een proficiat ook naar de doelgerichte voorwoorden van onze voorzitter. Dit telkens zowel 
bij de proeven – als de veldwedstrijden.  
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Voor het werkjaar 2014 heeft nimrod al haar activiteiten ingevuld op een speciale site van 
St.Hubert. Dit dient jaarlijks herhaald te worden. Er kan dus volop georganiseerd worden. 

Bedankt voor de aandacht. 

Bovy 01/03/2014 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


