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JAARVERSLAG 2019 

Het jaar 2019 is voor de vereniging wederom succesvol geweest. We hebben weerom proeven 
voor jachthonden alsook veldwedstrijden georganiseerd. 

In het voorjaar werd gestart met 2 veldwedstrijden: 

• 24/03/2019 te Milmort: 15 honden ingeschreven 

• 31/03/2019 te Bierwart: 12 honden ingeschreven 
 

De Nimrod wisselbokaal werd niet uitgereikt, geen enkele kwalificatie van dezelfde  hond in 
beide wedstrijden, vermits één werd afgelast. 
 
Op 08/06/2019 organiseerde onze club een sociale test. Er waren 37 deelnemers; 

Na het voorjaar komen de proeven voor jachthonden. 

• 07/07/2019: Cursistenwedestrijd ingericht door regio Lanaken 

• Uit alle regio’s samen namen 60 honden deel. 

De winnaar van de cursistenwedstrijd is:  
1ste Jaars: Vennis /KLM/ eig.: John Van den Putten 160/160 
2de Jaars: Marie /ESS/ eig.: Roel Camps 158/160 
 

• 14/07/2019 te Esneux 

• 31 deelnemers 
2 beste honden: 
Ona /DSD/ Eig. Pauwels 159/160 
Finly /Golden Retriever/,Eig. Dupont 158/160 
14 honden met een africhtingsbrevet 
14 honden met een basisbrevet 
 

• 21/07/2019 te Bekkevoort 

• 39 deelnemers 
Beste Hond: 
Kawan van de Weeversberg /DD/ Eig.: Maaike Godschalk met 158/160 

• 12 honden met een africhtingsbrevet 
22 honden met een basisbrevet 
 

• 18/08/2019 Lanaken 

• 50  deelnemers 
beste hond: Xina vom Bandorfer-Forst /DD/ Eig.: Giel Driessen160/160 
21 honden met een africhtingsbrevet 
27 honden met een basisbrevet 
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• 25/08/2019 te Bocholt 

• 35 deelnemers 
Beste hond: Amazing Myrtha Of Mayfield Manor 160/160 
26 honden met een africhtingsbrevet 
 08 honden met een basisbrevet 
 

De beste honden welke deelnemen aan de drie proevenwedstrijden georganiseerd door 
Nimrod, worden steeds gelauwerd. 

   Waanrode Argenteau Genk Totaal 

1 Ona /DSD/ 
 

Pauwels 159 152 156 467 

2 Ness /Pudel Pointer/ Deward 148 152 153 453 

3 Hannah /Golden 
retriever/ 
(Zita 

Kusters 152 152 149 453 

       

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

• 28/09/2019 te Genoelselderen: 14 honden ingeschreven, één serie 1 kwalificatie 

• 26/10/2019 te Milmort: 11 honden ingeschreven, één serie, geen kwalificaties 
 

In 2019 waren er 274 leden aangesloten bij Nimrod. 
Aantal deelnemers op onze cursisten wedstrijd: 60 
Aantal deelnemers op onze proevenwedstrijden: 155 
Aantal deelnemers op onze veldwedstrijden: 52 (voorjaar 27; najaar 25) 

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. 

Een proficiat ook naar de doelgerichte voorwoorden van onze voorzitter. Dit telkens zowel 
bij de proeven – als de veldwedstrijden.  

het werkjaar 2020 heeft nimrod al haar activiteiten ingevuld op een speciale site van 
St.Hubert. Er is ook een datum voorzien voor sociale test. Dit dient jaarlijks herhaald te 
worden. Er kan dus volop georganiseerd kunnen worden. 

Bedankt voor de aandacht.  


