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Het jaar 2009 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: 

            08/03/2009 te Kessenich : 19 honden ingeschreven: 2 series. 

Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

            13/04/2009 te Waterloo: 32 honden 3 series verdeeld over 1 serie Continentalen, 1 serie 
Engelse Honden Koppel & 1 serie Engelse honden solo 
Uitslag werd op onze web gepubliceerd. 

    

De Nimrod wisselbokaal werd gewonnen door Irion van de Kreppelse Heide, duitse staande langhaar, 
eigenaar de heer M.A.F. Carbijn. 

            14/06/2009 : MAP Nimrod Tongeren 

  

Een volledig succes met een proficiat voor de inrichters. 

Na het voorjaar komen de proeven voor jachthonden: 

            05/07/2009 : Cursistenwedstrijd ingericht door regio Genk 

            Uit alle regio’s samen namen 65  honden deel. 

  

De winnaars van de cursistenwedstrijd is : 

  - Hasko van de Heer Jos Nijs 153/160 

            12/07/2009 te Zolder 

            71 deelnemers 
Beste hond: 

Chamook Golden Retriever met 158/160 



35 honden met een africhtingsbrevet 
32 honden met een basisbrevet 

  

            18/07/2009 te Waanrode 
66 deelnemers 
Beste hond: 

Daroch Kleine Munsterlander 158/160 

25 honden met een africhtingsbrevet 
33 honden met een basisbrevet 

  

            16/08/2008 te Vliermaalroot 

61 deelnemers 
Beste hond: 

Enny Vanmolenbroek Duitse Staande Langhaar met 159/160 

29 honden met een africhtingsbrevet 
24 honden met een basisbrevet 

            30/08/2008 te Bocholt 

67 deelnemers 

Beste hond: 

Esther Olga Engelse Springer Spaniel met 157/160 

34 honden met een africhtingsbrevet 

23 hondeen met een basisbrevet 

   

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

                  

      zolder waanrode tongeren   totaal   

                  

1 
Chamook Golden 
Wish JACOBS - Dons Dorothee 154 158 159   471 Genk 

2 DARCOH HUYBRECHTS Alfons 146 158 156   460 Genk 

3 
BESSE DE 
LOYIVAL Hakin Leon 155 143 157   455 argenteau 

4 
GERRY V / D 
WEVERSBERG MARX Joseph 153 139 154   446 tongeren 

5 ESHA JACOBS Magda 145 143 152   440 genk 

6 
DIANA VAN HET 
IZEVEN Johan van Aanholt 149 152 138   439 bocholt 

7 HOPE Jessy van der Sman 150 148 140   438 bocholt 

8 EMMA BOSMANS Carina 145 146 146   437 genk 

9 
HOBO VAN HET 
IZEVEN Verduyckt Mathieu 142 139 147   428 bocholt 

10 RAYA ENGELEN Lieve 146 137 139   422 zolder 



11 Atilla Burhenne Pluche 129 146 140   415 argenteau 

  

              21/09/2008 : St.-Hubertusbrevet organisatie Nimrod Genk 

De proef werd gehouden op een prachtig terrein te Genk 

De volledige uitslag werd gepubliceerd in het Magazine September 2009 alsook op de web. 

Ter herinnering: 

1ste plaats: Enny van Molenbroek /DSL/ eig.: Juul Roggemans 

2de Plaats: Daroch /KML/ eig.: Alfons Huybrechts 

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

         27/07/2009:Waterloo Continentalen en Engelse Honden werden afgelast. Oorzaak, de 
pointers van ons Lid dr.Delwart B. werden vergeven. 

         14/11/2009: Villers 45 honden ingeschreven 

. 

  

In 2009 waren er 250 leden aangesloten bij Nimrod 

Aantal deelnemers op onze cursistenwedstrijd: 65 

Aantal deelnemers op onze proevenwedstrijd: 265 

Aantal deelnemers op onze veldwedstrijden: 86 (voorjaar: 41 najaar: 45) 

  

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. 

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

  

U kunt dit alles nalezen op onze web. 

Wens als algemeen secretaris de secretariaten van al de regio’s feliciteren, zij hebben er voor 
gezorgd dat alle gegevens zo snel mogelijk terecht kwam op het secretariaat, wat dan inhoud dat 
alles tijdig kon doorgegeven worden aan de St.Hubert, de VdA en het secretariaat van Sectie 2. 

Wens hier ook een proficiat te geven aan de redactie, een magazine met duidelijke informatie voor 
al onze leden. 

Een proficiat naar de doel gerichte voorwoorden van onze voorzitter. 

Voor ons werkingsjaar 2010 heeft nimrod al haar aanvragen ingevuld op een speciale site. 

Er kan dus volop georganiseerd worden. 

  

Ik dank jullie voor de aandacht. 



  

Bovy, 23/01/2010 

De Secretaris 

F.Indekeu 

 


