
 

 

 

Historie NGMV: 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

Drijfjacht op het landgoed "Soeterbeek" op vrijdag 29 december 1986: 

Uniek was de uitnodiging die ik van Brigitte Verbeek kreeg, om vier Grote Münsterlanders de 

gelegenheid te geven om deel te nemen aan een bosjacht te Eindhoven, op vrijdag 29 december. 

Uniek in die zin, dat bij een vorige gelegenheid al een kans werd geboden aan één Grote 

Münsterlander, dat was de jagers zo goed bevallen dat we in december 1986 wederom mochten 

deelnemen en wel met vier Grote Münsterlanders. 

Het verbaasde mij enigzins dat het toch nog veel moeite koste om een paar leden uit de vereniging 

zover te krijgen om aan deze drijfjacht mee te doen. Behalve Egbert Thijssen met zijn hond Ada v.d. 

Heygrave, Egbert Bekkering met Jack v.'t Munsterbos, Sonja Crielaard met Falke v.d. Heygrave en 

Joyce Wevers met Jasmijn v. Diepenbosch, zij lieten zich deze kans niet aan hun neus voorbij gaan, 

zo vaak doet zo'n gelegenheid zich niet voor.  

Aan deze drijfjacht werdt ook deelgenomen door een Duitse Staande Draadhaar, Duitse Staande 

Korthaar, twee Cocker Spaniels en de enige in Nederland jagende Clumber Spaniel. Op post bij de 

geweren stonden een Labrador en drie Golden Retrievers. De Goldens zijn van Brigitte Verbeek, haar 

Grote Münsterlander Brisëis v.d Apfellinde was nog te jong voor dit zware werk. 

Een zeer zware bosjacht was het, dat wel, het vergde een enorme inspanning van de voorjagers en 

van de honden. Aan conditie mocht het niet ontbreken want het was niet anders dan klauteren en 

klimmen over de omgevallen bomen, die her en der verspreid lagen tussen een enorme wildgroei op 

drassige bodem. Menig voorjager en voorjaagster heeft de dag ook niet voltooid met droge voeten. 

Het was daarom ook moeilijk voor de drijvers om op één linie te blijven, om het wild op te stoten. Veel 

wild bleef daardoor achter in de ondoordringbare wildgroei, het kon zich heel gemakkelijk gedrukt 

houden. 

Als er wild opging werdt er "Partoe of Tiro" geroepen naar gelang het haar-of veerwild betrof. Met 

name Ada v.d. Heygrave zag ik een schitterend apport uitvoeren (Taling, een eendensoort) uit de 

sterk stromende rivier de Dommel. Deze rivier was een paar dagen later buiten haar oevers getreden 

op sommige plaatsen. 

Door de Grote Münsterlanders werden veertien apporten binnen gebracht, o.a. fazanten, wilde 

eenden, taling en konijnen, geen slecht resultaat dacht ik zo. Volgens de jagers was het toch 

magertjes deze dag, er lagen maar achttien stuks wild op het tableau uitgestald. tevens vonden zij, dat 

er een paar Grote Münsterlanders te weinig conditie hadden voor dit zware werk. 

Ik dacht dat het nogal meeviel, wél waren er twee Grote Münsterlanders die vér in de middag een 

blessure hadden opgelopen doordat zij in een scherpe doorn hadden getrapt. 

Tot slot wil ik namens de deelnemende voorjagers en voorjaagsters de Jonkheer Smits van Ooyen 

dank zeggen voor de genoten gastvrijheid voor deze drijfjacht op het schitterende landgoed 

"Soeterbeek". Tevens de jachtopzichter de heer Uytjens die de algemene leiding had en ons op een 

voortreffelijke lunch trakteerde. En natuurlijk Brigitte Verbeek niet te vergeten, die de Grote 

Münsterlanders weer de gelegenheid heeft geboden (op haar voorspraak) zicht te bewijzen op deze 

drijfjacht. 

George van Straaten (redactie en pr ngmv 1980-1995). 
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