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In de 1e helft 2018 werden er vier nesten Grote Münsterlander geboren die gefokt zijn binnen de 
vereniging. Deze GM’s zijn gefokt volgens het fokreglement van de N.G.M.V. In totaliteit werden er 27 
jonge honden in de leeftijd van 8 tot 15 maanden ingeschreven, hiervan hebben 24 jonge honden 
deelgenomen. Normaal hanteren wij een minimum leeftijd van 9 maanden en een maximum van 15 
maanden. Gezien er één nest is gefokt die in het najaar van 2019 mag deelnemen aan de aanlegproef is 
ervoor gekozen om de leeftijd eenmalig te verlagen van 9 naar 8 maanden. Een aanlegproef organiseren 
voor één nest is niet haalbaar. Op deze manier hebben ook de jonge honden van 8 maanden de kans 
gekregen om deel te nemen. 
 
Wederom waren we te gast in Langbroek op landgoed Sandenburg. Een prachtige locatie waar Marcel 
Veldhuis iedereen welkom heette. Ook dit voorjaar waren er veel deelnemers, een lange dag stond ons te 
wachten. Helaas was het weer sinds jaren ons niet goedgezind. Dit mocht de pret niet drukken, de 
gezelligheid en de leuke honden hebben dit meer dan goedgemaakt! Naast vele deelnemers waren er ook 
een aantal GM liefhebbers aanwezig die van plan zijn in de toekomst (weer) een GM aan te schaffen. 
 
Aan de hand van vier proeven geeft de Aanlegproef inzicht in de aanleg van een nieuwe generatie GM’s. 
Er wordt gekeken naar de eigenschappen van een allround jachthond binnen de kaders waaraan een GM 
moet voldoen. Voor het exterieur was Lida Reeskamp Blok wederom bereid om met assistentie van Ina te 
Boome de nesten én de individuele honden te beoordelen op het exterieur.   
 
Door de NGMV keurmeesters Jan Heijmer, Rini van Kuijk, Maria Nieuwenhuis, Wilma Rodenburg en Sonja 
de Ruiter werden de schotproef, een zweetspoorproef (reeënbloedspoor), de bosproef met een sleep van 
eend en een verwaaiing van konijn, de veldwerkproef met fazant, kwartels en eend afgewerkt. De helpers 
Nick van Delden, Herwin Roze en Elroy Boven hebben de deelnemers bij de proef begeleid en de 
keurmeesters geholpen waar nodig. De keurmeesters ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg over 
de constateringen. Nieuwe inzichten waar vele voorjagers nog niet bij stil hadden gestaan.  
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring 
mee hadden. De honden herstelden snel na het schot door zonder angst vrij te zoeken. 
 
De catering werd prima verzorgd door Marian van Kuijk en Nandia Naaijer. Tussen de middag stonden 
heerlijke broodjes klaar voor alle deelnemers en gasten. De keurmeesters en helpers werden in het veld 
voorzien van een hapje en een drankje om de proeven door te kunnen laten lopen. Marcel Veldhuis hield 
toezicht op het verloop van de proeven. Nicoliene Oosterhof, Veronique Beniers en Nandia Naaijer hebben 
mooie foto’s geschoten van alle jonge honden en de ouderdieren. Inmiddels staan de foto’s op de site van 
NGMV.  
 
De kwaliteit was erg goed met: 1 x G, 8 x ZG en 15 x U. Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met 
de jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende drie honden een beker uitgereikt. De diploma’s 
werden aan bijna alle deelnemers uitgedeeld, enkele zijn nagestuurd. 
 
Uitslag puntentotaal best scorende drie honden 
Pnt Naam hond Voorjager Fokker Geb. datum 
1e 154 Emke v. h. Zonnebeekbos I. van der Veen* Linda Louwman 9-7-2018 
2e 152,5 Eino (Baake) v. h. Zonnebeekbos J. Kisjes Linda Louwman 9-7-2018 
3e 146  Ember (Noa) v. h. Zonnebeekbos W.M. Laauwen Linda Louwman 9-7-2018 

 
*Ilse, de voorjager van Emke zal volgens traditie een verslag maken voor het clubblad over haar 
ervaringen op deze dag. De volledige Recapitulatie- puntenlijst; zie RECAP lijst op de website. 
 



Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Aanlegproef 9 maart te Langbroek 
 

Gebruikshondencommissie  Datum   17-3-2019       Blad 2 van 2 
Sonja de Ruiter                                             
E-mail    sonjaderuiter87@hotmail.com  
Tel.        06 236 13 990   

 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
Steeds meer GM’s worden voorgejaagd door jonge voorjagers. Ook op de aanlegproef waren meerdere 
jonge GM eigenaren aanwezig. Wij zijn blij dat de jeugd met plezier werkt met ons mooie ras. Wij hopen 
dat de ervaringen een aanzet hebben gegeven om elkaar terug te zien op een volgend jachthondensport 
evenement. 
 
Dank aan alle vrijwilligers en grondeigenaren die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 
De uitslag & ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende edities af 2011 zijn te 
zien op de Thermometer aanlegproef op de site www.grotemunsterlander.nl 
 
Gebruikshondencommissie (GHC) N.G.M.V. 


