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                Contributies 
 

 

Per kalenderjaar:       hoofdlid  € 25,00 

Per kalenderjaar:       gezinslid € 10,00 

Inschrijfgeld nieuwe leden: €   7,50 
 

Art. 7 van het huishoudelijk reglement: 

Zij die na 1 juli van enig jaar als lid worden ingeschreven, betalen voor het lopende 

verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie, mits zij gelijktijdig de 

jaarcontributie van het volgende verenigingsjaar voldoen. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Art. 6 van de statuten: 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van het vereningingsjaar en met inachtneming van een 

opzegtermijn van vier weken. 
 

Betaling uitsluitend op: 

Postbanknummer: 558 62 11 t.n.v. de N.G.M.V. te Groenlo of 

ABN -AMRO banknummer: 46.92.60.505 t.n.v. de N.G.M.V. te Groenlo. 
 
 

 

Advertentietarieven 2004 
 
Leden N.G.M.V. Niet-leden 

 

Formaat hele pagina (A5) Formaat hele pagina (A5) 
4x per jaar: € 75,00 4x per jaar: € 100,00 

2x per jaar: € 45,00 2x per jaar: €   55,00 

1x per jaar: € 25,00 1x per jaar: €   30,00 

 

Formaat halve pagina (½ A5) Formaat halve pagina (½ A5) 

4x per jaar: € 50,00 4x per jaar: € 60,00 

2x per jaar: € 30,00 2x per jaar: € 35,00 

1x per jaar: € 17,50 1x per jaar: € 20,00 

 

Voor advertenties op de omslag gelden speciale tarieven op aanvraag. 
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Bestuur 
 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Wim Wellens  Annemarie Hilferink 

Merelstraat 8 Vacant Jan Steenstraat 34 

6111 AT  Sint Joost  7141 XG Groenlo 

0475-484741 of         

06-51171860 
 0544-465922 

e-mail:                 

w.wellens@hi.nl 

Info@grotemunsterlander.

nl 

e-mail :   

amfhilferink@hotmail.com 

Bestuurslid FBC Bestuurslid GHC Bestuurslid Red. 

Yvonne Straatman Gerrit Klokman René Bakker 

Riperwei 5 Oude Lochemseweg 35 v. Suchtelenstraat 2 

8623 XR Jutrijp 7245 VH Laren (Gld.) 7203 DE Zutphen 

0515-443411 0573-421216 0575-517583 

e-mail: 

F.Straatman@hetnet.nl 

e-mail: 

gerritklokman@hetnet.nl 

e-mail:    

r.bakker17@chello.nl 

 

 

“De Grote Münsterlander” is een uitgave van de Nederlandse 
Grote Münsterlander Vereniging 

Verschijning : 4 maal per jaar 

Redactie  : Annemarie Hilferink  

                            : Alette van der Wouden 

 : René Bakker 

Redactieadres : v. Suchtelenstraat 2, 7203 DE  Zutphen 

E-mail  : r.bakker17@chello.nl 

Advertenties : voor informatie over tarieven: 0544-465922 

Druk  : Hamelandgroep Drukkerij Groenlo 

 

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of te weigeren. 

Anonieme inzendingen / brieven worden niet geplaatst 

 

©2004 N.G.M.V. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden 

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie. 

mailto:w.wellens@hi.nl
mailto:amfhilferink@hotmail.com
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Van uw voorzitter.  
 
Een paar weken geleden was ik 

als genodigde te gast bij een 

voorjaarswedstrijd voor Setters 

en Pointers een spectaculair 

gebeuren.Ook voor ons ras is het 

veldwerkseizoen weer 

aangebroken en zullen vele 

Grote Munsterlanders onder 

patrijzen worden gebracht om 

hun jachtkwaliteiten te tonen. 

Dit brengt mij de prijzen die wij 

de laatste ALV hebben mogen 

uitreiken aan combinaties die in 

het afgelopen jaar o.a. in het veld 

goed hebben gepresteerd. In de 

prijzen vielen de heer Te Paske, 

Wilma Rodenburg en de heer 

Hagestein. Op deze ALV hebben 

wij eveneens afscheid moeten 

nemen van twee mensen die een 

belangrijke rol binnen onze 

vereniging hebben vervuld. 

Frank Steggink, secretaris, heeft 

in goed overleg helaas het bijltje 

er bij neergelegd en Maria 

Nieuwenhuis heeft na jarenlange 

dienst in de 
FokBegeleidingsCommissie 

eveneens haar werkzaamheden 

gestopt. Beide wil ik dan ook 

vanaf deze plaats namens de 

vereniging bedanken voor hun 

inzet en verdiensten voor de 

vereniging. 
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Bengt mij bij het feit dat 

de vereniging op dit 

moment  een secretaris 

ontbeert. In de 

eerstkomende 

bestuursvergadering 

zullen wij ons over deze 

situatie beraden en bezien 

hoe wij tijdelijk dit gemis 

binnen het bestuur kunnen 

oplossen, zodanig dat de 

vereniging daar zo min 

mogelijk last van heeft. 

Een eerste aanzet hiertoe is reeds in de ALV gemaakt. Om de toekomstig 

secretaris te ontlasten is het idee van een activiteitencommissie 

geïntroduceerd, die tal van 

verenigingsactiviteiten mede zal 

organiseren. Een eerste proeve 

van bekwaamheid kan deze 

commissie afleggen bij de 

organisatie van de 

kampioensclubmatch, die 

gepland staat op zaterdag 19 

juni 2004. Plaats van handeling 

is wederom Barchem alwaar de 

keurmeester de heer Piet 

Noppert zijn indruk zal geven 

over de hem voorgebrachte 

honden. 

Ik hoop ook dit jaar weer op uw 

spontane deelname en op een 

zeer geslaagd en gezellig 

clubevenement. Bijzonderheden 

alsook het inschrijfformulier 

vindt u terug in dit boekje. 

 

Wim Wellens 
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Clubagenda 2004 
 

24 april voorjaarsveldwedstrijd jeugdklasse te Hoofdplaat. 

 

19 juni kampioensclubmatch in de Heksenlaak te Zwiep (Barchem) 

 

21 augustus KNJV proef te Haaften 

 

2 oktober MAP proef te Haarlo 

 
Wijzigingen voorbehouden 

 

 

 

 

 

 

Adreswijziging? 
 

Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour omdat de 

geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend. Dit is voor deze leden 
vervelend, omdat zij geen clubblad e.d. meer kunnen ontvangen, en voor ons 

als vereniging, omdat wij deze leden niet meer kunnen bereiken. Dus: 
 

Gaat u verhuizen of bent u pas verhuisd? 

Geef dit dan door! 
 

Ledenadministratie NGMV 
Jan Steenstraat 34 

7141 XG  Groenlo 
0544-465922 

amfhilferink@hotmail.com 
 

mailto:amfhilferink@hotmail.com
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Nieuwe leden 
  
Het afgelopen kwartaal hebben de volgende nieuwe leden zich aangemeld bij de 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging: 
 

                  

R.O.J., J.M. en T. Aschmoneit S.M. en N. Frankes 

Milletstraat 43 III Maaskantlaan 18  

1077 ZC  Amsterdam 9731 LV  Groningen 

  

W.C. Gremie A. Haanschoten 

Zeedijk 6 Broekerweg 8 

4107 NB  Culemborg 3931 PL  Woudenberg 

 

M.M. van Iperen  J. Meesters 

en D.C.A  de Vet en M. Smeets 

Wilhelminastraat 5 St. Joosterbaan 47 

4671 EC  Dinteloord 6112 AT  St. Joost 

 
J. Muurman H.H. Peeters 

Jan de Rijklaan 8 Maasstraat 39 

9981 NS  Uithuizen 5944 CA  Arcen 

 

L. en D. Spaargaren 

Berkenlaan 16 

1431 JE  Aalsmeer 

 

 

Wij heten hen allemaal van harte welkom en hopen dat zij zich met hun hond(en) 

snel thuis zullen voelen in onze vereniging. 

Kent u iemand met een Grote Münsterlander die nog geen lid is van de NGMV? 

Vraag dan voor hem / haar een inschrijfformulier aan! 
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Uitslagen binnengekregen van de RvB: 
 

Nijmegen, 20-12-2003 
 

Uitslagen binnengekregen bij de redactie 
 

Tentoonstellingen: 
 

Zuidlaren. 07-03-04 open klasse  

 

Firsty van ’t Proostmeer   van E.T.J. Poort-Braam   1 U CACIB BOB 

 

Leiden 20 -03-2004 gebruikshonden klasse  

 

Anieck van het Meekenesch  van H.W. Rodenburg 1 U CACIB BOB 

  

 

Het Nederlands Kampioensschap op exterieur toegekend aan: 

  
Anieck van het Meekenesch van H.W. Rodenburg op 31 maart 2004 
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In Memoriam 

 

 
 

Lars 
 

Vandaag lazen we nergens in de krant, 

dat Lars was doodgegaan. 

Niemand meldde iets over die lege mand. 

en van z’n bak die in de keuken had gestaan. 

We zagen ook niets in het journaal, 

over een oude, trouwe hond, 

grijs en blind, een beetje vaal, 

niet langer meer gezond. 
 

En in z’n laatste dagen: 

dicht langs zijn baas om toch een blokje om te gaan, 

moest hij naar huis terug gedragen, 

kon niet meer op zijn poten staan. 
 

Wij hebben hierdoor zeer veel verdriet, 

het idee, dat je nu Lars nooit meer ziet. 

We zullen aan hem denken, vaak genoeg, 

want na ruim vijftien jaren trouwe vriendschap. 

Is het niet voorbij met alleen maar: ‘Nou Lars doeg’ 
 

Lars v.d. Heygrave   25 oktober 1988  -  12 februari 2004 
 

Jaap Bosma, Hanneke Dijkman, Amy
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IN MEMORIAM 

SITA 

(1988-2004) 

 

Vlak nadat onze ruim 16-jarige Dalmatiër in augustus 1988 overleed, 

kwamen wij bij toeval in contact met Grote Münsterlander-fokker Groote 

Punt uit Rossum. Wij waren meteen verkocht en verknocht aan het ras en op 

2 september 1988 werd onze Sita geboren (Amphiaraus v.d. Apfellinde X 

Holly von der Vechte). We hadden geen betere keuze kunnen maken!! 

Sita toonde zich een echte kameraad tijdens de lange, dagelijkse 

wandelingen. Wildvreemde mensen (vooral in Frankrijk) kwamen spontaan 

op haar af om haar aan te halen. Ook al gebruikten wij Sita niet voor de 

jacht, haar karakter was daar overduidelijk op gericht: ze stond echter 

zodanig onder appèl, dat dat nooit problemen opleverde. 

Sita was een ideale camping-hond: heel vriendelijk voor mede-kampeerders 

en nooit overlast veroorzakend. Ze was een vredestichtster: tijdens de eerste 

wandeling in het bos waren er altijd veel honden die met elkaar optrokken; 

als andere honden in de groep dan ruzie maakten blafte ze even kort en er 

werd weer gespeeld. 

Uiteraard ging het de laatste tijd allemaal wat rustiger aan. Helaas kwam het 

onvermijdelijke moment toch heel plotseling op 9 april j.l., Goede Vrijdag. 

In de loop van de ochtend werd ze erg onrustig. Ze wilde gaan liggen, maar 

kon dat niet terwijl ze stond te wankelen op haar poten. Meteen naar de 

dierenarts, die niets anders kon doen dan advisren haar te laten inslapen. 

Natuurlijk zijn wij nu heel verdrietig, maar we gaan zeker weer op zoek 

naar een Grote Münsterlander! 

  

 

Hans en Trees Hoogma 

Oldenzaal. 
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Gezondheidsuitslagen WKHS 2003 

 
NHSB Geb.datum Naam GM Onderz.datum Onderzoek Uitslag 

2321658 10-11-2000 Lex 14-03-2003 Oog Geen afwijkingen 

2151371 16-08-1997 Flora v.’t 

Exelse Veld 

15-03-2003 Oog Geen afwijkingen 

2321658 10-11-2000 Lex 06-01-2003 HD B1,B2 NW40 

Botafw. 1,  
Onvoldoende aansl. 

2385265 04-01-2002 Free Bandit v/h 

Meekenesch 

07-02-2003 HD B1,B2 NW35 

Botafw. 1, 

Onvoldoende aansl. 

2385265 04-01-2002 Free Bandit v/h 
Meekenesch 

07-02-2003 Oog Geen afwijkingen 

2385270 25-02-2002 Brenna v.’t 

Exelse Veld 

17-03-2003 HD B1,B2 NW38 

Botafw. 1, 

Onvoldoende aansl. 

2136449 25-05-1997 Ayron v/h 
Meekenesch 

01-11-2003 Oog Geen afwijkingen 

2343585 26-04-2001 Boogy v.’t 

Burchtbos 

24-01-2003 HD A1,A2 NW40 

Botafw. 0 

2177944 11-03-1998 Falco v.’t 

Patriez’n Laand 

20-08-2003 Oog Geen afwijkingen 

2385269 25-02-2002 Cora v.’t 

Exelse Veld 

29-09-2003 Oog Geen afwijkingen 

2385270 25-02-2002 Brenna v.’t 

Exelse Veld 

26-11-2003 Oog Geen afwijkingen 

2372910 21-09-2001 Luna v.’t 

Exelse Veld 

11-12-2003 Oog Geen afwijkingen 

2248744 23-06-1999 Gino v.’t 

Patriez’n Laand 

11-12-2003 Oog Geen afwijkingen 

2385269 25-02-2002 Cora v.’t 
Exelse Veld 

15-07-2003 HD A1,A2 NW 32 
Botafw. 0, 

Onvoldoende aansl. 
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Onze hond Dorka 
 
Aan de redactie van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

Omdat ik  erg geniet van de stukjes in ons clubblad  waarin ervaringen met GM’s 

worden beschreven, hier onze ervaringen met onze Dorka-draak zoals we hem 

meestal noemen. 
 

Dorka is een reu, heeft 6 broertjes en is geboren eind oktober 2001.  

Tijdens de kraamtijd hebben wij veel gelezen over het op voeden van een 

(jacht)hond en met veel ervaren opvoeders gesproken. Onze eigen ervaring met het 

opvoeden van honden, bouviers, lag al meer dan 15 jaar achter ons. We bezochten 

Dorka meerdere malen tijdens de kraamtijd. Door de eigenares en haar gezin werd 

op een rustige manier aandacht aan de honden besteed, speelgelegenheid geboden 

maar ook voldoende rust geboden. De hondjes hadden buiten de directe omgeving 

van het nest voldoende mogelijkheid om hun behoefte te doen. 

We zagen een zelfverzekerd hondje, dat vrolijk met de staart omhoog naar mensen 

toekwam, zich gemakkelijk op liet pakken en vasthouden. Het was  onze 

verwachting dat met een duidelijke begeleiding  Dorka op te voeden zou zijn tot 

een prettige kameraad en waarschijnlijk voor de jachtsport  geschikt zou blijken.  

Helaas waren we er nooit geweest als de honden eten kregen. Later hoorden we dat 

Dorka apart eten en drinken kreeg omdat hij anders niets overliet voor zijn broers. 
 

Thuis met Dorka 

Wij wonen op het platteland met buren op een afstand van 500 meter. Dorka mocht 

op eigen erf vrij zijn. Hij heeft een tuin van ongeveer 3000 m2 tot zijn beschikking. 

Hij heeft geleerd om op een vaste plek te poepen.  

Hij heeft ook geleerd om niet in de vijvers te springen, niet te graven, niet in de 

moestuin te komen of planten te vernielen. Kortom geen problemen, ook 

binnenshuis niet, behalve het plassen maar daarover later meer. 
 

Kippen en ander gedierte 

Ons pluimvee trok voortdurend zijn aandacht. Zodra hij maar een kans zag zocht hij 

het op en jaagde erachteraan. Het advies van de trainer (Martin Gaus Hondenschool 

in Goes) was om hem weg te houden bij de kippen, voorkomen dat hij in de fout 

ging. Wij konden Dorka niet leren dat pluimvee taboe voor hem is. Niet met de 

methode van positieve aandacht, niet met straf en niet met negeren. Het gevolg is 

dat wij ongeveer 15 maal kippensoep aten en er een zodanige afrastering voor de 

kippen is dat ze niet meer uit hun weiland konden. Tot Dorka enkele maanden 

geleden ontdekte dat hij over de afrastering heen kon springen, stond er geen 

kippensoep en zelfs gebraden gans en eend op ons menu. Pluimvee wegdoen had 

geen zin. Het was namelijk ook al voorgekomen dat hij van huis weg liep en kippen  
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op het dorp aan het stropen was en nu hij over de afrastering van pluimvee kon 

springen kon hij overal heen waar hij maar wilde.  

We hadden een oude poes. Voor Dorka was het al snel duidelijk dat hij die het 

beste met rust kon laten. 

Toen hij 6 maanden oud was kwam er een jonge poes. In de eerste week plaste 

Dorka vele malen tegen de poes aan. Dit hield vanzelf op. Met veel positieve 

aandacht voor Dorka, wanneer de poes in de buurt was accepteerde hij de poes 

binnen enkele weken. Hij liet zelfs toe dat poes samen met hem uit zijn bak at.  

Inmiddels zijn er nog 2 jonge poezen bij gekomen en ook dit geeft geen problemen.  

In onze tuin komen in de zomer veel egels. Aanvankelijk jaagde hij deze alleen 

maar schrik aan.  

Later pakte hij ze in de bek en was niet bereid los te laten. Een emmer water hielp. 

Aan het eind van afgelopen zomer bracht hij de egels bij me en liet ze ook los. 

Helaas echter waren ze dan doodgebeten.  
 

Zindelijkheid 

Dorka sliep de eerste tijd s’nachts en overdag in een kinderbox. Hij liet nooit 

merken dat hij er uit wilde. Het gebeurde heel vaak dat hij in de box had geplast, 

ook al had hij er niet langer dan een half uur ingezeten en had hij tevoren geplast. 

Totdat Dorka ruim 1 jaar oud was plaste hij vrijwel dagelijks meerdere malen in 

huis, hoe vaak we hem ook uit lieten. (Minder drinken geven zorgde er alleen voor 

dat de hoeveelheid kleiner werd.) Dit viel op geen enkele manier te corrigeren 

terwijl ook negeren niet hielp. Hij liet zijn plas gewoon lopen. Dit deed en doet hij 

overigens ook buiten, al lopend plassen. De dierenarts kon hiervoor geen oorzaak 

vinden. Toen Dorka te groot was geworden voor de box, was het inmiddels 

voorjaar. Zijn eigen plek werd een buitenhok met ruime kennel. Hij plaste niet in 

zijn slaaphok maar wel in de kennel. Poepen was geen probleem, hij leerde al snel 

dat dit op een vaste plek of op een commando moest. Na ruim een jaar begon hij 

steeds vaker zijn poot op te lichten bij het plassen. Jammer genoeg begon hij ook in 

huis te markeren. Hij kwam zelf als hij vrij buiten was naar binnen om tegen een 

stoelpoot te plassen. In de auto, waar hij op commando gemakkelijk in gaat, plaste 

hij als hij buiten een hond zag. Door hem in huis constant onder appel te houden 

werd dit probleem hanteerbaar. Als hij echter maar even binnen was zonder onder 

appel deed hij dit weer. Diverse “ hondenmensen” adviseerden Dorka te laten 

castreren, hij was toen 1 ½ jaar oud. Omdat ik het voortdurend dweilen meer dan 

zat was en ik op dat moment niet verwachtte dat hij ooit aan wedstrijden mee zou 

kunnen doen (daarover meer in het stukje over gedrag) heb ik het advies opgevolgd. 

Ongeveer 3 maanden na de castratie nam het markeren binnen duidelijk af en het is 

nu geheel verdwenen. Nadat de plasproblemen voorbij waren durfden we Dorka 

mee nemen naar vrienden, een restaurant en zelfs in een hotel op onze kamer te 

laten overnachten. Zijn hele gedrag was en is dan onberispelijk. 
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Gezondheid 

Bij de castratie stelde de dierenarts vast dat Dorka HD heeft in de linker heup. Om 

duidelijk te krijgen hoe erg het was werden foto’s gemaakt. Duidelijk HD aan beide 

heupen, de linker het ergst. Een operatie werd afgeraden omdat dit een lange 

revalidatietijd zou vergen en zeker voor een zeer actieve hond als Dorka zeer 

frustrerend zou zijn. Ook werd gezegd dat hij eigenlijk al te oud was om de operatie 

succesvol te maken.  

We volgen het advies van de dierenarts op n.l. elke dag fietsen, lange afstanden 

zwemmen als het water niet te koud is, voedingssupplement artrose gelatinaat 

geven, geen gekke balspelletjes meer en geen trappen lopen. Tot op heden hebben 

we nog op geen enkele manier gemerkt dat Dorka last ondervindt van de HD 
 

Gehoorzaamheid 

Tussen de 14 en 17e week gehoorzaamheid training gevolgd bij M.Gaus 

Hondenschool in Goes. 

Dorka werd beoordeeld als een doorsnee hond met als aandachtspunt dat hij 

gevoelig was. Na 7 lessen ben ik gestopt. Vanaf de eerste tot de laatste les is de 

aandacht van Dorka gericht geweest op andere honden. Zowel op jonge als op veel 

oudere en grotere honden. Dorka vertoonde in mijn ogen op alle fronten uiterst 

dominant gedrag. Echter de trainer betitelde dit als speels gedrag wat over zou gaan 

als ik het maar negeerde. Daar ik het gevoel had dat deze vorm van trainen voor 

Dorka niet geschikt was ben ik gestopt. Met veel geduld, positieve aandacht maar 

ook eerlijke correcties leerde Dorka de commando’s die nodig waren om hem te 

kunnen hanteren. Hij volgde de commando’s goed zolang er maar geen andere 

honden in de buurt waren en hij maar geen wildluchtje in de neus had.  

Toen Dorka 9 maanden was ben ik met hem naar een jachthondentraining gegaan. 

Deze vertelde na een eerste observatie dat Dorka een uiterst dominante hond was en 

dat het hem verbaasde hoeveel ik hem al had kunnen leren. Ook vertelde hij dat 

honden ADHD kunnen hebben net zo als mensen. Met heel veel geduld, 

vasthoudendheid en tijd leerde hij apporteren, zoeken, markeren enz. Alleen……… 

Hij voerde de opdrachten alleen uit als hij geen zin had om met een andere hond te 

dollen, een wildspoortje te gaan volgen of gewoon lekker eigengereid de omgeving 

te gaan verkennen en dat gebeurde erg vaak. 

Omdat Dorka zich steeds meer ging verzetten tegen het moeten uitvoeren van 

opdrachten en ik hem erg vaak moest corrigeren of onder druk zetten ben ik op 

advies van de trainer gestopt toen hij ruim 1 ½ jaar oud was.  

Vanaf die tijd heb ik me vooral toegelegd om hem te leren andere honden met rust 

te laten, te komen als ik hem roep en niet op eigen initiatief de benen te nemen. 

Ruim een ½ jaar werd Dorka niet meer los gelaten, hem wat vrijheid gunnen 

betekende vast blijven zitten aan een touw van 30 meter. Ondanks alle 

inspanningen lukte het niet om Dorka het weglopen, kippen roven en komen op 

bevel af of aan te leren als hij los van de lijn was 
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Inmiddels is het januari 2004 

Geheel wanhopig heb ik 1 ½ maand geleden mijn toevlucht gezocht in een 

elektronische correctieband. Aanvankelijk trok hij zich niets aan van de elektrische 

prikkeling, ging gewoon door met wat hij bezig was. Na 6 tot 8 maal de band 

gebruikt te hebben reageerde hij door naar mij toe te komen. Ik heb de band alleen 

gebruikt als hij niet terug kwam op mijn commando en als hij probeerde over een 

afrastering heen te springen. 

Dorka kan nu los van de lijn met mij mee op een wandeling in de polder, de 

boomgaarden, bos en strand. Hij loopt vaak meer dan honderd meter bij me 

vandaan maar houdt me wel in de gaten. Dat blijkt dat wanneer ik een andere 

richting uitloop, hij heel snel naar me toe komt lopen. Ook reageert hij vlot op 

diverse commando’s. Andere honden houdt hij nog steeds goed in de gaten maar 

gaat er uit zichzelf niet meer achteraan. Dorka gaat niet achter wild aan, hij blijft 

voorstaan tot ik bij hem ben. Waarna hij keurig met me meeloopt als ik hem laat 

volgen..  Over de omheining van onze tuin springen doet hij niet meer maar ik durf 

hem nog niet zonder toezicht vrij in de tuin te laten. 

Sinds enkele weken heb ik wat apporteren betreft weer de draad opgepakt.  

Apporteren, zoeken, apport over en uit water en markeren kan hij maar soms heeft 

hij last van het wat ik noem Center Park syndroom. ”Oké, ik ben een jachthond en 

weet wat er van me verwacht wordt,  maar……. nu even niet.”  

De laatste weken lijkt het er op dat hij zich er bij gaat neerleggen dat, hoe vaak hij 

het ook  (nog steeds) probeert, hij niet de baas wordt. Ik hoop in het voorjaar nog 1 

maal met een jachttraining te beginnen. Als het niet lukt stop ik geheel met deze 

sport met Dorka. Omdat wij de jachtsport met de hond heel erg leuk vinden zullen 
we dan zeer waarschijnlijk op zoek gaan naar een hond erbij. Een GM?????? Ik 

weet het niet. Wat ik wel weet is dat nog eens zo’n uitdaging als met Dorka me te 

groot zal zijn.  

Ondanks alles is Dorka voor ons de allerliefste hond van heel de wereld. 

 

Fam. de Putter 

Baarland 

 

In reactie op de brief van de familie de Putter, het volgende:  

 

Een Grote Münsterlander en de methode van positieve 

aandacht  

 

Als fokker krijg je nog al eens te maken met problemen met opvoeding en daaraan 

gekoppeld ongewenst gedrag van honden. Let wel, ik heb niets tegen de methode 

welke door Martin Gaus (belonen met positieve aandacht) wordt gepropageerd. 

Mits! Men dit heel consequent doet, vanaf de eerste dag dat de pup in huis komt. 
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Een tweede voorwaarde is dat men de hond nooit de kans mag geven om door u 

ongewenste dingen te doen. Bedenk dat dit bijna onmogelijk is voor een jachthond 

die in zijn genen het veroveren van wild heeft. Ik heb het als trainer van 

jachthonden en uit de contacten met jachthonden eigenaren ervaren dat het vooral 

bij passie volle en soms wat dominant aangelegde honden problemen kan geven die 

later alleen met zware middelen gecorrigeerd kunnen worden. 

 

De eerste tijd ging het met Dorka, zoals bijna altijd, met veel positief gezinsplezier 

gepaard. Alleen het binnen plassen kon men er niet uit krijgen. 

Veel van dit soort probleem geluiden hebben steeds dezelfde voorgeschiedenis. Op 

het moment dat de hond begint te puberen moet er appèl op gezet worden anders 

wordt er geen rangorde vastgesteld. Denk nooit laat maar, dat gaat later wel over, 

want voor je het weet ben je te laat. Deze vorm van rangorde bepalen op die 

leeftijd, en het niet accepteren van ongewenst gedrag is een absoluut vereiste, om 

een fijne sociale hond te krijgen. 

Bedenk wel: een hond is een roedeldier dat in een groep steeds probeert leider te 

worden. Deze leider moet u echter zijn. Een hond kent immers geen democratie, hij 

volgt u of u volgt hem een tussenweg is er niet.  

Ik weet dat ik sommige voorstanders van de zachte methode van positieve aandacht 

hiermee tegen de haren in strijk. Ik ben alleen maar blij wanneer U met deze 

methode resultaat heeft gehad en dat het de aller gehoorzaamste en liefste hond van 

de wereld geworden is. 

 

Gerrit Klokman 

Oliebollenwandeling 
 

Op zondag 28 december was het weer zover: tijd voor de inmiddels traditionele 

Oliebollenwandeling van de NGMV. De weersvoorspellingen beloofden niet veel 

goeds, maar omdat wij voor de oliebollen moesten zorgen, zat er voor ons niets 

anders op dan onze honden, inclusief een lading oliebollen en een thermoskan 

warme koffie, in de auto te laden en op weg te gaan. Onderweg waren de 

weersomstandigheden bar en boos, maar toen we op de parkeerplaats bij het 

Roggebotzand aankwamen, was het toch wat opgeklaard en het bleef bij af en toe 

wat lichte motregen. Er was verder nog niemand, en we waren al bang dat we alle 

oliebollen alleen moesten opeten. Maar nee, daar kwam nog een auto: Elly Bartnig 

met Caja en Lieke. Hoera, een familiereünietje voor onze Rex en Layka (Lieke en 

Layka zijn pups uit het tweede nest van Caja en Rex), dus iedereen was blij. Even 

later kwam ook de familie Brijs met Dunja, zodat we uiteindelijk met vier 

volwassenen, twee kinderen en vijf Grote Münsterlanders aan de wandeling konden 

beginnen. Een magere opkomst, maar gezien de weersvoorspelling konden we ook 

niet meer verwachten. 
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Het Roggebotzand 

was een nieuwe 

locatie voor een 

clubwandeling. Het 

was een prachtig 

terrein en afgezien 

van het eerste en 

laatste stukje van de 

route, dat tamelijk 

dicht langs de weg 

liep, konden de 

honden overal 

loslopen en naar 

hartelust rennen, 

ravotten en snuffelen. 

Ook voor ons mensen 

was er voldoende te 

zien, want dit is het 

oudste bos van 

Flevoland, met loof- 

en naaldbomen, een 

gedachtenisbos en de 

Roggebottocht die er met zijn rietkragen midden doorheen loopt (wat vanwege de 

aanwezige eenden voor de honden natuurlijk ook reuze interessant was). Ook 
hebben we nog een sprong reeën gezien. Gelukkig stond de wind toen van ons af, 

zodat we de honden konden aanlijnen voordat zij ze in de gaten kregen. 

Toen we ongeveer op de helft van onze wandeling waren, begon het jammer 

genoeg harder te regenen. Omdat het daardoor kouder werd en vooral de kinderen 

liepen te soppen in hun schoenen, hebben we toen het laatste stuk van de route maar 

iets ingekort. Snel de honden wat drooggewreven en in de auto geladen. Vlakbij de 

parkeerplaats was een soort schuilhut met infoborden over het terrein. Hier hebben 

we ons op de oliebollen en de warme koffie en thee gestort. Nu was de lage 

opkomst een voordeel: véél oliebollen per persoon, en nog genoeg over om 

iedereen een zak vol mee te geven voor thuis. 

Al met al was het toch een geslaagde wandeling en degenen die er niet waren 

hebben echt iets gemist. En op het Roggebotzand komen we zeker nog wel eens 

terug… 

 

Marcel Scholten & Annemarie Hilferink 
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De Aanlegproef 

 
Gelukkig hij ging door. Even werd het weer spannend, vogelpest in China, 

Indonesië en Maleisië. Maar het viel mee voor ons. De vrijdag voor de proef was 

het echter heel slecht weer. Het regende pijpenstelen en we hielden alweer ons hart 

vast. Van te voren hebben we een paar avonden gestoeid met de computer om het 

rekenprogramma van de jachthondenproeven om te bouwen, om zo de aanlegproef-

diploma’s met punten en al af te kunnen drukken. Dit scheelde op de dag zelf een 

gigantische hoop schrijfwerk. De zaterdag begon druilerig en voor een zaterdag 

natuurlijk veel te vroeg. De organisatie onder leiding van Gerrit Klokman had de 

wijze beslissing genomen niet al te lang te zoeken naar een geschikt veld en dat 

genomen wat voorhanden was. Alles bij de hand en gelukkig niet zover rijden.  

Omdat het iets harder begon te regenen, werd er zo snel mogelijk met de proeven 

begonnen. Dit heeft altijd de nodige voeten in aarde, waardoor het geheel op een 

zenuwachtige mierenhoop begint te lijken. Hoe goed je het ook probeert voor te 

bereiden, door die eerste paar minuten moet je gewoon heen en dan begint alles op 

z’n plaats te vallen. De hemelgeesten waren ons plotseling goed gezind. De regen 

stopte en het weer begon zelfs “prettig” te worden voor dit soort werk. Door het 

grote aantal deelnemers, was het toch wel weer wachten geblazen bij sommige 

onderdelen. Vooral bij het veldwerk van de jongste groep, die toch alle aandacht 
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verdient, duurde het wat langer. Voor George van Straaten met z’n ploeg betekende 

dit ook  nog doorwerken in de middag toen het weer begon te regenen. Gelukkig 

deden ze hun werk met veel genoegen en tijdens het tekenen van de diploma’s liet 

George dan ook geen onvertogen woord horen. 

De ploeg waarin de “oudere” honden meeliepen, had voor de regen klaar kunnen 

zijn. Echter niet alle deelnemers hadden begrepen dat meelopen op je eigen plaats 

de proeven veel sneller doet verlopen. Hierdoor stonden enkele keurmeesters die dit 

belangeloos doen onnodig in de regen te wachten.  De door vele handen verzorgde 

hapjes en drankjes vlogen er door in de periode na de proeven. Gelukkig zaten we 

droog en gezellig op de deel van de boerderij, waar er flink kon worden nageboomd 

over de dag. Voor 

velen was dit een 

eerste kennismaking 

met de jacht en vooral 

die aspecten waar men 

normaal gesproken 

nooit mee te maken 

krijgt. Namelijk het 

werken met je hond in 

het veld. Ook nu 

waren er weer 

duidelijk honden 

aanwezig die een zeer 

goede aanleg voor 
veldwerk tentoon 

spreidden. Helaas tref 

je dan maar weinig 

voorjagers, die als ze 

het al willen, er dan 

ook nog eens 

daadwerkelijk iets mee 

kunnen gaan doen. 

Wanneer je geen eigen 

jachtvelden hebt of 

terecht kunt bij iemand 

anders, is dit helaas in 

Nederland een onmo-

gelijke zaak geworden. 

Gelukkig heeft Siemon de Ruiter nog enkele aanmeldingen gekregen van mensen 

die het toch willen proberen. Verder waren er genoeg deelnemers die verder gaan 

met de jachttraining bij de KNJV. Bij enkele was dit aan de resultaten ook wel 

zichtbaar. We wensen hen allen veel plezier en bergen diploma’s in de toekomst.
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Akino en Amy van de Haenenpoel van fokker H.W. Rodenburg 

 

 
 

Cora, Jottem en Brenna van’t Exelseveld van fokker H.G.Klokman
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Angel en Anoeska van’t Gina Florashof  van fokker K.H. Lukens 
 

 
Gharon, Goran, Guilius Caesar, Lucas, Gusto en Galeskha van’t Proostmeer 

van fokker K. Poort 
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Guido, Gabi, Guus en Gabel van’t Meekenesch van fokker A.F.M. 

Nieuwenhuis 

 
 

Hunters Birco, HM Sara, Hadja, Hunters Cora, Hilke van’t Meekenesch van 

fokker A.F.M. Nieuwenhuis 
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Britt, Youri, Bonnie, Floortje, van’t Exelseveld van fokker H.G. Klokman 

 

 
Bindi, Besca, Bo, Benji en Baron van de Kinkenpolder van fokker  

A. Hagesteijn- van Delft 
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Diesel, Lieke, Layka, Taschja en Glendor van’t Burchtbos van fokker  

E. Bartnig-Wildeman  

 
Las, Lida en Aida van’t Exelseveld van fokker H.G. Klokman. 



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
27

7 

 
Noa, Noah en Funga van de Achterstesteeg van fokker H.A.L. van de Rijt. 

 
Omdat er eigenlijk twee verschillende groepen waren, acht van vorig jaar en 

42 van dit jaar, zijn er prijzen uitgereikt in twee categorieën. 

 

Honden van de groep 2003:  

 1  Brenna van’t Exelseveld   147 pt 

 2  Anoeska van’t Gina Florashof 134 pt 

 3  Amy van de Hanenpoel 132 pt 

 

Honden van de groep 2004: 

 1  Lucas vant Proostmeer 156 pt 

 2  Hilke van’t Meekenesch 154 pt 

 3  Gulius Caesar v.’t Proostmeer 140 pt 
 

Van de keurmeesters en dan vooral van diegene die van buiten onze vereniging 

waren aangetrokken kwam nog een opmerking die we zeker niet zomaar voorbij 

mogen laten gaan. Enkele honden waren niet of nauwelijks benaderbaar. Zeker 

wanneer de eigenaren van deze honden aan shows willen deelnemen en met de 

clubmatch in het vooruitzicht, is enige ringtraining zeker niet verspild.
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Aanlegproef 

  

2004 

  

 

   Aanlegproef 

 

op 20-mrt-04  
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:Akino v/d Haenenpoel 1 8 7 8 10 8,5 7 10 7,5 ns 131 U 

:Amy v/d Haenenpoel 2 7,5 8 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 ns 132 U 

:Cora v.’t Exelseveld 3 9 10 9 10 5,5 5,5 6,5 6 ns 121 ZG 

:Jottem v.’t Exelseveld 4 8 8 7 9 8 7,5 8,5 7,5 ns 128 U 

:Brenna v.’t Exelseveld 5 8 10 8 10 9 8,5 9,5 9 ns 147 U 

:Angel v.’t Gina Florashof 6 7 7 7 8 5 5 6 6,5 sg 101 G 

:Anoeska v.’t Gina 

Florashof 
7 9 10 9 9 7 6,5 8,5 9 ns 134 U 

:Ariska v/d Kinkenpolder 8 10 9 8 8 6 6 6 6 ns 115 ZG 

:Gharon v.’t Proostmeer 9 7 9 8 7 9,5 9 6 7,5 ns 127 U 

:Goran v.’t Proostmeer 10 6 7 7 8 9 9 8 8 ns 127 U 

:Gulius Caesar v.’t 

Proostmeer 
11 8 7 8 8 9,5 9,5 10 9 ns 140 U 

:Lucas v.’t Proostmeer 12 10 10 8 10 9,5 9,5 10 10 ns 156 U 

:Geena v.’t Proostmeer 13 x x x x x x x x x 0 Af 

:Gusto v.’t Proostmeer 14 9 7 8 10 9 8,5 9,5 8,5 sg 138 U 

:Galeskha v.’t Proostmeer 15 7 8 7 9 6 6 8 6,5 ss 117 ZG 
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:Guido v/h Meekenesch 16 8 8 8 9 6 6 6 9,5 ns 116 ZG 

:Gabi v/h Meekenesch 17 8 7 8 10 9 8,5 7,5 10 ns 133 U 

:Guus v/h Meekenesch 18 8 8 7 10 7 6 9 9,5 ns 127 U 

:Gabel v/h Meekenesch 19 9 9 8 10 9 6,5 9,5 9,5 ns 137 U 

:Hunter’s Birco v/h 

Meekenesch 
20 9 8 8 10 8,5 8,5 6 9 ns 131 U 

:H.M. Sara v/h Meekenesch 21 9 7 8 6 9 9,5 9,5 10 ns 136 U 

:Hadja v/h Meekenesch 22 9 9 8 9 8,5 8,5 6 9,5 ns 132 U 

:Hunter’s Cora v/h 

Meekenesch 
23 10 9 8 10 9 9 6,5 9,5 ns 139 U 

:Hilke v/h Meekenesch 24 10 10 8 10 9 9,5 10 8,5 ns 154 U 

:Britt v.’t Exelseveld 25 9 8 6 6 7,5 7 6,5 8 ns 114 ZG 

:Yoeri v.’t Exelseveld 26 9 7 6 6 8 6,5 7 8 ns 111 ZG 

:Bonnie v.’t Exelseveld 27 9 8 7 6 6,5 7 5 7 ns 109 G 

:Floortje v.’t Exelseveld 28 9 8 7 9 9 9 9 9 ns 139 U 

:Bindi v/d Kinkenpolder 29 9 10 7 9 7 7 7 7 ns 127 U 

:Besca v/d Kinkenpolder 30 10 9 7 6 7 5,5 5,5 8 ns 110 ZG 

:Bo v/d Kinkenpolder 31 7 6 6 6 8 6,5 6,5 8 ss 105 G 

:Benji v/d Kinkenpolder 32 6 6 6 6 0 0 0 0 ns 42 0 

:Baron v/d Kinkenpolder 33 10 10 10 6 6 5 6 7 ns 113 ZG 

:Diesel v.’t Burchtbos 34 8 6 8 6 6 5 5,5 6,5 ns 95 G 

:Lieke v.’t Burchtbos 35 9 10 9 8 7 7,5 9 8 ns 136 U 

:Layka v.’t Burchtbos 36 10 10 9 9 7 6,5 6,5 8 ns 128 U 

:Taschja v.’t Burchtbos 37 10 8 6 8 8 8 8,5 8,5 ns 130 U 

:Sieta v.’t Burchtbos 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afg 
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:Glendor v.’t Burchtbos 39 10 8 7 6 8 8 8 8 ns 125 U 

:Bjorka v.'t Exelseveld 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afg 

:Las v.'t Exelseveld 41 10 9 9 9 7 7 7 7 ns 127 U 

:Lida v.'t Exelseveld 42 10 8 8 7 8 8,5 7,5 8,5 ns 129 U 

:Aida v.'t Exelseveld 43 10 10 10 6 7 7 6,5 7 ns 124 ZG 

:Stitch v.’t Exelseveld 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afg 

:Noa v/d Achterstesteeg 45 10 9 9 8 6,5 8 6 6 ns 125 U 

:Noah v/d Achterstesteeg 46 10 9 9 7 6 6,5 7,5 6,6 ns 121 ZG 

:Fungha v/d Achterstesteeg 47 10 9 9 8 8 9 6,5 8,5 ns 134 U 

:Boeddha v/d Achterstesteeg 48 9 9 8 6 8,5 8,5 8,5 8,5 ns 133 U 

Elsa v.'t Exelseveld 49       6 5,5 5,5 6 6 ns 63,5 0 

Sobat v.'t Exelseveld 50 9 9 8 6 6 5 6 6 ns  106 G 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 

2003 te Maarsbergen 
 
Bestuur: W. Wellens (voorzitter), R. Bakker, A. Hilferink, G. Klokman, F. Steggink 

(notulen). 

 

Aanwezigheid volgens presentielijst: 24 leden. 

Afwezig met bericht van verhindering: H. Dijkman, Y. Straatman, E. Bartnig, Th. 

van Delft, C. Vermeer, Fam. van Kuijk, Fam. Blok. 

 

1.Opening
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De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 

14.10 uur. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Het bericht is binnengekomen dat Conny Vermeer een hartinfarct heeft gehad. Wij 

wensen haar beterschap. Voor haar is een kaart aangeschaft, welke door de 

aanwezige leden is ondertekend. 

 

3. Verslag B.A.L.V. d.d. 3 november 2002 

George van Straaten meldt dat de opmerking die hij heeft gemaakt over de 

gebitscontrole specifiek betrekking had op de Clubmatch in 2002. Er heeft namelijk 

in de ring geen gebitscontrole plaatsgevonden, zelfs ondanks het feit dat de 

keurmeester Duits was. Wel zijn de gebitten van een aantal honden vooraf bekeken, 

maar hiervan is geen aantekening gemaakt. Keurmeesters zullen in de toekomst 

hierop speciaal worden geïnstrueerd. 

Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn, wordt het verslag 

vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretariaat 2002 

Wilma Rodenburg vraagt zich af waarom in het jaarverslag, onder het kopje 

“Speciale zaken” de Nimrod wordt vermeld. Als de Nimrod hier genoemd wordt, 

zouden ook andere proeven genoemd mogen worden, zoals de Continentaal II-

bokaal of de Grote Prijs Jan Coldewey, welke in 2002 is gehouden. Gerrit legt uit 

dat, alhoewel de N.G.M.V. de Nimrod niet organiseert, de vereniging wel wordt 
afgevaardigd door het lid met het hoogste aantal KNJV A-diploma’s en/of MAP-A 

certificaten. Dus bij de Nimrod wordt de vereniging vertegenwoordigd. Het 

afgelopen jaar heeft deze afgevaardigde, Rini van Kuijk met Birka van de 

Heidepolder, het Nimrod AA-diploma gehaald, vandaar dat het vermeld wordt. 

André Nieuwenhuis merkt op dat de Continentaal II-bokaal slechts één keer per vijf 

jaar wordt gehouden en dat de deelnemers namens het ras afgevaardigd worden en 

zodoende ook vermeld dienen te worden. 

Wilma vindt het jammer dat aan externe activiteiten geen aandacht wordt besteed. 

Gerco Hagesteijn mist een overzicht met prestaties op niet-verenigingsactiviteiten. 

Annemarie zegt toe dat een overzicht van prestaties, indien beschikbaar, in het 

eerstvolgende clubblad zal worden vermeld. 

Wim merkt op dat het bestuur tijdens de opstelling van de verslagen hier wel notie 

van dient te hebben. Vermelding in het jaarverslag of GHC-verslag is prima, maar 

we kunnen niet alle activiteiten van individuele leden nagaan. Het zal voor de 

toekomst worden meegenomen. 
 

5.Verslag kascontrolecommissie 
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Joost Hagesteijn begint direct met het goede nieuws: de kascontrolecommissie gaat 

akkoord met de gevoerde boekhouding en adviseert goedkeuring aan de 

vergadering. 

Verder zet hij uiteen dat, door verschillende omstandigheden, er slechts één week 

de tijd was voor de controle. Hij concludeert dat de adviezen van vorig jaar zijn 

overgenomen (onder andere met betrekking tot de wijze van contributie-inning). 

Het Fokjaarboek bleek een dure post te zijn. 

Over het Jubileumfonds merkt Joost op dat het verstandiger is om het geld ergens 

apart neer te zetten, zodat het direct beschikbaar is indien nodig. 

Maria Nieuwenhuis vindt dat het jammer is dat we op dit moment aan het interen 

zijn. 

De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde 

financiële beleid van 2002. 

 

6. Jaarrekening 2002 

Annemarie geeft een toelichting op de exploitatie. 

 De aanlegproef bracht beduidend meer op en kostte beduidend meer dan 

begroot, omdat er twee lichtingen waren.  

 De Clubmatch had een positief saldo, wat mede door de locatie in Barchem 

komt. 

 Er waren toch kosten voor de KNJV-proef te Haaften. Deze kosten zijn te 

wijten aan de bekers. 

 De familiedag en jonge hondendag brachten beide minder dan begroot op. Dit 

komt door de tegenvallende deelname.  Voor de familiedag was het tropische 

weer de reden en voor de jonge hondendag de ophoging van de minimum 

leeftijdsgrens van 7 tot 9 maanden. De kosten voor het Nieuwe Lido zijn ook 

hoger geworden. 

 Er wareni n 2002 minder nieuwe leden dan begroot. Hierdoor is er minder 

entreegeld ontvangen. Tot nog toe is dit jaar de aanwas redelijk hoog, wat 

hoopvol stemt. 

 De uitgave van het Fokjaarboek is pas in 2002 besloten en stond daarom niet 

op de begroting. In de toekomst is het Fokjaarboek niet meer gratis, maar moet 

kostendekkend zijn. 

 In het begin van dit jaar is redelijk veel contributie nagekomen. Dit is nog niet 

in de exploitatie over 2002 meegenomen. 

 

Joost Hagesteijn vindt dat de begroting voor de contributie in 2003 wel erg positief 

is opgesteld. Dit wordt later behandeld. 

Wilma Rodenburg: Waardoor is het Eigen Vermogen met 650 euro gezakt? Door 

het Fokjaarboek? Annemarie meldt dat dit bedrag vooral te wijten is aan debiteuren 

niet-inbaar. Dit zijn nog de naweeën van de interim-periode 

.
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Wilma: Het tegoed op de spaarrekening is erg afgenomen. Annemarie vertelt dat 

we veel zaken van de spaarrekening hebben moeten betalen. (Zo werd begin 2002 

nog een stapel nagekomen facturen betaald.) 

Wilma is bang dat, als het zo door gaat, de vereniging over een paar jaar failliet is. 

Hopelijk kunnen we lering trekken uit de zaken die op dit moment spelen. Joost 

Hagesteijn meldt dat we goed op onze financiën moeten letten. Niet alleen het 

bestuur, maar de hele vereniging. 

 

7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

Joost Hagesteijn verlaat de kascontrolecommissie, omdat de periode van twee jaar 

er op zit. Maria Nieuwenhuis is zittend lid. Alette van de Wouden schuift vanaf de 

reserve-positie door. Er wordt een nieuw reserve-lid gevonden, namelijk Tiny 

Poort. 

Wim bedankt Joost voor zijn inzet in de kascontrolecommissie. 

 

8. Begroting 2003 

Bij de behandeling van de begroting 2003 ontspon zich een discussie over hoe de 

zwakke financiële positie van de vereniging gezonder zou kunnen worden gemaakt. 

Wim vertelt dat onze vereniging niet op zichzelf met dit probleem te maken heeft, 

maar de hele kynologische sector. Sponsors trekken zich massaal terug dankzij de 

economische malaise waarmee we te maken hebben. Wilma Rodenburg vraagt zich 

af of er een persoon in de vereniging is welke zich specifiek op PR-zaken richt. 

(Momenteel neemt René Bakker deze functie waar, maar hij is tevens 

verantwoordelijk voor het clubblad.) Een dergelijk persoon zou zich kunnen bezig 
houden met het benaderen van sponsors. Dit zal een lastige taak zijn. 

Een andere mogeljike oplossing die werd genoemd is het verhogen van de 

inschrijfgelden voor diverse activiteiten. Dit werd al gauw afgewezen, want vooral 

activiteiten zoals de aanlegproef en de jonge hondendag dienen een lage 

instapdrempel te hebben, ook financieel. Deze activiteiten zijn juist bij uitstek voor 

potentiële nieuwe leden bedoeld, die kort geleden een Grote Münsterlander hebben 

aangeschaft. Alette van de Wouden vindt dat de activiteiten wel altijd 

kostendekkend dienen te zijn. 

Een derde oplossing is het zoeken naar steunleden. Dit zijn leden die geen Grote 

Münsterlander hebben, maar wel lid zijn, vanwege liefde voor het ras. Ook het 

werven van extra gezinsleden past in deze categorie. 

Verder moeten we zo adequaat mogelijk reageren op veranderingen in het 

ledenbestand. Momenteel krijgen leden die niet betalen na verloop van tijd geen 

clubblad meer. Ook zal een oproep tot machtigingen weer in het clubblad 

verschijnen. Meer dan de helft van de leden heeft al een machtiging gegeven, maar 

het streven is dat dit nog vaker gebeurt. Vaak wordt “vergeten” om op tijd de 

contributie te betalen. 
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Wat betreft de opmerking van Joost Hagesteijn tijdens de behandeling van de 

exploitatie: de post contributie wordt naar beneden bijgesteld naar 6000 euro. 

Verder wordt, vanwege de verwachte verminderde deelname, de zowel de 

inkomsten alsook de uitgaven van de aanlegproef verlaagd. Netto zal dit nagenoeg 

geen effect hebben. Het verwachte positieve resultaat over het boekjaar 2003 zal 

helaas worden omgezet in een negatief resultaat. 

Annemarie is van plan om ieder kwartaal de overige bestuursleden van een 

tussenbalans te voorzien. Hierdoor kan sneller ingegrepen worden in mogelijke 

ongunstige veranderingen in de exploitatie. 

Maria Nieuwenhuis vindt dat de kosten van het lidmaatschap op een duidelijke plek 

in het clubblad dienen te komen, voorin bij de inhoudsopgave en adressen. Een 

aantal jaren geleden is juist besloten om deze te vermelden op de één na laatste 

pagina van het clubblad, in overeenstemming met andere bladen en tijdschriften. Er 

wordt besloten om een herinnering tot contributiebetaling op te nemen, inclusief 

een verwijzing naar de tarieven. 

Tenslotte wordt de begroting voor 2003 door de vergadering vastgesteld. 

 

9. Commissieverslagen 

 

Fokbegeleidingscommissie en pupbemiddeling 

 Carla Konings vraagt of het puppytientje voor bemiddeling via een machtiging 

wordt ingehouden. Dit is inderdaad het geval en Annemarie verzendt ook altijd 

een factuur. 

 George van Straaten merkt op dat op blz. 2 “twee keer Zeer Goed” staat 

vermeld bij de eisen. Wilma Rodenburg vertelt dat dit een verslag is en dat de 

correcte vermelding in het Fokreglement staat vermeld. 

 André Nieuwenhuis vraagt of er nog clubfokkers zijn. Er is er nog één, 

namelijk Koos Poort. Dit wordt reeds enige tijd niet meer in het clubblad 

vermeld. Het is nog niet duidelijk wat de status van deze titel is. Annemarie 

vertelt dat dit zou worden bekeken als het Centraal Fokbeleid van de Raad van 

Beher in werking zou treden. André vindt dat de titel niks extra’s toevoegt. Als 

je volgens de regels van de vereniging fokt, ben je eigenlijk automatisch 

“clubfokker”. Alle aanwezigen waren het hiermee eens en besloten wordt om 

de titel Clubfokker af te schaffen. 

Wim bedankt de fokbegeleidingscommissie en pupbemiddeling voor de bewezen 

diensten. 

 

Gebruikshondencommissie 

Gerrit begint met toelichting van een aantal punten in het verslag: 

 Van de jachthondenproef in Haaften is nog geen uitslag in het clubblad 

gepubliceerd. Van de Club de Épagneul Français is nog geen recapitulatiestaat 
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 ontvangen. Het aantal aanwezige Grote Münsterlanders was laag, omdat de 

datum naar een voor ons ongunstiger tijdstip is verzet. 

Gerco Hagesteijn haakt hierop in door te vragen of er nog een officiële brief 

namens de vereniging aan de CdEF wordt verstuurd. Gerrit zegt toe dat hij 

eerst zal kijken of hij op een andere manier, via contacten, de uitslagen kan 

achterhalen. Als dit niet lukt, zal een bestuursbrief worden verzonden. 

 Op de aanlegproef wordt de schottest veranderd. Deze is nu namelijk 

gereglementeerd. Dit jaar zal de schottest in combinatie met een andere proef 

(verwaaiing konijn) worden gehouden, mede door de ongunstige locatie, naast 

de loods, van de schottest van vorig jaar. (Dat kwam ook omdat alle proeven 

dubbel gehouden werden.) 

 De in de zomer georganiseerde veldwerkcursus is goed verlopen. Dit jaar zal er 

weer één worden georganiseerd. 

 Ook de najaarsveldwedstrijden zijn goed verlopen.   

George van Straaten merkt op dat er pointers vermeld zijn bij de uitslagen. 

Hierdoor wordt onrecht aan de Grote Münsterlander gedaan, vanwege de 

verschillende manier van werken. Gerrit vertelt dat het deelnemersveld wel 

volgekregen moet worden. Er zijn weinig actieve veldwerkhonden in de C-

categorie. Gerrit zal dit in de gebruikshondencommissie op tafel leggen. 

Marcel Scholten voert als één van de redenen aand at er weinig geschikte en 

beschikbare velden zijn. Deze zijn voornamelijk te vinden in Groningen en 

Zeeland. De reisafstand is hierdoor een bezwaar voor veel mensen. 

Wim meldt dat we moeten streven naar wedstrijden waarin Grote 

Münsterlanders goed naar voren komen. 

 

Redactiecommissie 

 René vertelt dat de redactiecommissie zich al met de drukkosten heeft 

beziggehouden en moest concluderen dat andere drukkers niet goedkoper zijn. 

 In aanvulling op de begroting: een andere besparing is mogelijk het wijzigen 

van de lay-out van het clubblad. (Kleiner lettertype, minder witruimte.) 

Hierdoor zou het gewicht, en daarmee de portokosten, kunnen afnemen. Wel 

dient de leesbaarheid zo goed mogelijk te blijven. 

 

Er waren verder geen op- en aanmerkingen op het verslag. 

Wim bedankt de redactie- en gebruikshondencommissie voor hun medewerking. 

 

10. Bestuursverkiezingen 

Er zijn bij het secretariaat geen aanmeldingen van tegenkandidaten voor de functie 

van voorzitter en bestuurslid GHC binnengekomen. 

Wim vertelt dat in zijn bestuursperiode de liefde voor het ras alleen maar is 

toegenomen. 

Gerrit en Wim worden beide unaniem door de vergadering herkozen. 
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11. Rondvraag en sluiting 

 Tiny Poort vraagt wat de huidige richtprijs is voor pups. Deze ligt tussen de 

500 en 600 euro, afhankelijk van de kwaliteiten van de ouderdieren. In principe 

is de fokker geheel vrij om de prijs voor zijn pups te bepalen. Het is namelijk 

een overeenkomst tussen koper en verkoper. 

 George van Straaten meldt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de 

Capreolus-beker. Gerrit heeft dit niet in de oude clubbladen kunnen 

achterhalen. In 1999 is deze beker aan Wim Mein overhandigd. Wim heeft, na 

zijn aftreden, al zijn spullen overgedragen. De beker is een prijs voor een 

vereniging. In dit geval wijzelf dus. Waarschijnlijk is mede vanwege de 

bestuurscrisis de beker zoekgeraakt. George vraagt zich af of Egbert Bekkering 

deze beker wellicht in zijn bezit heeft. Gerrit meldt dat hij alles aangaande de 

gebruikshondencommissie van Egbert overgedragen heeft gekregen. Verder 

meldt Gerrit dat zowel de Épagneul Français- alsook de Vizsla-vereniging geen 

behoefte hebben aan deze wisselprijs. Het bestuur is voorstander van 

afschaffing van deze prijs. Niemand maakt hiertegen bezwaar. 

 George heeft van de schrijfster van het artikel over de Grote Münsterlander in 

de Hondenwereld en Onze Hond zijn exemplaren van het fokreglement en de 

rasstandaard niet teruggekregen. Het bestuur zal ervoor zorgen dat George dit 

weer terugkrijgt. Gerrit meldt dat foto’s nog tot augustus worden 

vastgehouden, ten behoeve van de publicatie in Onze Hond. Dit blijken de 

locatiefoto’s te zijn, welke eigendom van de fotografe zijn. 

 Carla Konings vertelt dat ze nog steeds vaak pas heel laat dekberichten 

binnenkrijgt. Frankt meldt dat het secretariaat ze helemaal niet binnenkrijgt. 

Carla hoopt dat alle beschikbare informatie zo spoedig mogelijk na de dekking 

aan haar wordt toegestuurd, zodat ze aspirant-pupkopers kan inlichten over de 

verwachte nesten. 

 

Verenigingsbokalen 

Vanwege een communicatiefout is het nog niet mogelijk om de Jeugdbokaal uit te 

reiken. Dit zal op het eerstvolgende clubevenement plaatsvinden, de aanlegproef. 

Voor de Martien Petersbokaal zijn zes inzendingen. Drie ervan hebben allen 13½ 

punt. Vanwege het hoogste aantal punten in categorie 4, Werkprestaties, wordt de 

bokaal uitgereikt aan Birka van het Meekenesch, van Maria en André Nieuwenhuis. 

De veldwerktrofee wordt wederom uitgereikt aan Anieck van het Meekenesch, van 

Wilma Rodenburg, uitgereikt. Zij was de enige inzender en heeft met Anieck 33 

punten behaald. Ze hoopt volgend jaar toch op meer concurrentie. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur en bedankt de leden voor hun 

aanwezigheid en constructieve bijdrage. 
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FINANCIËEL OVERZICHT 2003 

 EN BEGROTING 2004 
 

 BEGROTING 2003 

Omschrijving Uitgaven Inkomsten 

   

Aanlegproef € 800,00 € 925,00 

Clubmatch € 1.350,00 € 1.650,00 

Jachthondenproeven € 1.500,00 € 1.800,00 

Veldwerk € 1.250,00 € 1.250,00 

Wandelingen € 40,00 --- 

Familiedag € 500,00 € 500,00 

Jonge Hondendag € 800,00 € 900,00 

Vergaderingen € 750,00 --- 

Secretariaat / bestuurskosten € 1.150,00 --- 

Entreegeld nieuwe leden --- € 150,00 

Diversen / onvoorzien € 475,00 --- 

Fokbegeleiding en pupbemiddeling € 1.000,00 € 100,00 

Gebruikshondencommissie € 150,00 --- 

Renten / bankkosten € 75,00 € 50,00 

Clubblad € 2.450,00 € 600,00 

Public relations € 500,00 --- 

Brochures € 230,00 --- 

Jubileumkosten --- --- 

Clubwinkel netto winst --- € 200,00 

Afschrijving winkelvoorraad € 150,00 --- 

Contributie ontvangen --- € 6.000,00 

Notariskosten € 85,00 --- 

Donaties en giften algemeen --- € 50,00 

Verzekeringen € 380,00 --- 

Overige algemene kosten € 475,00 --- 

Afrondingsverschillen ƒ - € --- --- 

   

Negatief resultaat boekjaar --- --- 

Positief resultaat boekjaar € 65,00 --- 

   

TOTAAL € 14.175,00 € 14.175,00 
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EXPLOITATIE 2003 BEGROTING 2004 

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 
    

€ 175,48  --- € 1.000,00  € 1.125,00  

€ 1.415,09  € 1.435,25  € 1.450,00  € 1.500,00  

€ 1.688,51  € 2.240,75  * € 2.250,00  * € 2.250,00  

€ 2.010,36  € 2.495,60  € 1.500,00  € 1.800,00  

€ 30,00  --- € 40,00  --- 

--- --- € 500,00  € 500,00  

€ 798,14  € 653,50  € 800,00  € 800,00  

€ 497,30  --- € 750,00  --- 

€ 954,70  --- € 1.000,00  --- 

--- € 210,00  --- € 180,00  

€ 48,10  --- € 450,00  --- 

€ 480,80  € 265,00  € 750,00  € 200,00  

€ 79,25  --- € 150,00  --- 

€ 60,10  € 53,71  € 75,00  € 50,00  

€ 2.820,36  € 805,00  € 2.800,00  € 750,00  

€ 327,75  --- € 500,00  --- 

--- --- € 230,00  --- 

--- --- --- --- 

--- € 143,61  --- € 200,00  

€ 302,04  --- € 200,00  --- 

--- € 5.917,50  --- € 6.000,00  

--- --- --- --- 

--- € 20,00  --- € 50,00  

€ 394,48  --- € 400,00  --- 

€ 462,49  --- € 475,00  --- 

--- € 0,05  --- --- 

    

--- --- --- --- 

€ 1.695,02  --- € 85,00  --- 

    

€ 14.239,97  € 14.239,97  € 15.405,00  € 15.405,00  

 

* De post Jachthondenproeven is voor 2004 op een hoger bedrag begroot omdat we 

dit jaar geen KNJV-proef, maar een MAP-proef organiseren. Hieraan zijn hogere 

kosten verbonden en waarschijnlijk geen winst. 
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BALANS PER 31-12-2002 

 

Grootboekrekening Debet Credit  
   

Eigen vermogen  € 2.907,69  

Jubileumfonds  € 2.406,71  

Gezondheidsfonds € 48,74   

Bokalen en erespelden € 27,68   

Clubwinkel kas € 90,40   

Inventaris en inrichting € 8,51   

Computers € 11,34   

Kas € 295,29   

ABN AMRO Bank € 2.192,64   

ABN AMRO spaarrekening € 200,07   

Postbank € 142,49   

Postbank spaarrekening € 8,84   

Kruisposten € 0,00   

Kruisposten Kas € 0,00   

Kruisposten overboekingen € 0,00   

Kruisposten Clubwinkel € 0,00   

Debiteuren € 1.171,79   

Debiteuren niet inbaar € 609,27   

Crediteuren  € 1.415,84  

Vooruit ontvangen bedragen   

Voorraad goederen clubwinkel € 711,07   

Negatief resultaat 2002 ** € 1.212,11   

Positief resultaat 2003   

   

TOTAAL € 6.730,24  € 6.730,24  

 

** In 2003 is een bedrag van € 1.522,38 aan achterstallige bedragen over 

2002 alsnog binnengekomen. Achteraf zou je dus kunnen concluderen dat 

het boekjaar 2002 alsnog een positief resultaat van € 310,27 heeft 

opgeleverd. 
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BALANS PER 31-12-2003 

 

Grootboekrekening Debet Credit  
   

Eigen vermogen  € 2.852,09  

Jubileumfonds  € 2.406,71  

Gezondheidsfonds € 38,74   

Bokalen en erespelden € 27,68   

Clubwinkel kas € 376,25   

Inventaris en inrichting € 8,51   

Computers € 11,34   

Kas € 38,36   

ABN AMRO Bank € 473,34   

ABN AMRO spaarrekening € 6.495,83   

Postbank € 39,25   

Postbank spaarrekening € 414,96   

Kruisposten € 0,00   

Kruisposten Kas € 0,00   

Kruisposten overboekingen € 0,00   

Kruisposten Clubwinkel € 0,00   

Debiteuren € 1.390,65   

Debiteuren niet inbaar   

Crediteuren  € 2.499,71  

Vooruit ontvangen bedragen  € 530,00  

Voorraad goederen clubwinkel € 668,62   

Negatief resultaat 2002   

Positief resultaat 2003  € 1.695,02  

   

TOTAAL € 9.983,53  € 9.983,53  
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Vermogensbeheerder ING Investment Management: 

 

Kwaliteit medewerkers het belangrijkst  
 

ING Investment Management is de vermogensbeheerder van ING Groep. De Groep 

behoort, met een vermogen onder beheer van EUR 463 miljard (ultimo 2003), tot 

de grootste beheerders ter wereld. Cliënten van ING Investment Management zijn 

pensioenfondsen, beleggingsfondsen (van onder meer ING Bank en Postbank) en  

verzekeringsmaatschappijen (zoals Nationale-Nederlanden). 

Particuliere cliënten die beleggen in een of meerdere beleggingsfondsen van ING 

Bank of Postbank hebben dus indirect te maken met ING Investment Management, 

die immers het feitelijke beheer van de ingelegde gelden voor zijn rekening neemt. 
 

Om tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen van financiële markten en 

van cliënten, moedigt ING Investment Management haar medewerkers aan steeds 

weer vernieuwende ideeën aan te dragen. Nieuwe producten, wijzigingen in 

rapportagesystemen, verbeteringen van technologische infrastructuren en het 

opzetten van grensoverschrijdende teams van beleggingsexperts: stuk voor stuk 

voorbeelden van initiatieven, geboren in een organisatie die met succes in de 

markten opereert. Dit innovatieve klimaat wordt gedreven door de wens om 
cliënten optimale keuzemogelijkheden te bieden. 
 

Zo beheert ING Investment Management een groot aantal wereldwijd beleggende 

beleggingsfondsen. Het betreft steeds evenwichtig samengestelde portefeuilles, 

gebaseerd op zorgvuldige research. Een goed voorbeeld is het ING Hoog Dividend 

Aandelenfonds dat al meerdere malen in de prijzen viel. Maar ook andere fondsen, 

zoals het ING Emerging Market Debtfonds of het ING Small Capsfonds, presteren 

al vele jaren boven verwachting. 
 

De kwaliteit van de medewerkers van ING Investment Management is het 

belangrijkste dat de cliënt geboden kan worden. Door overal ter wereld het juiste 

klimaat te scheppen, is het mogelijk te blijven groeien en experts te behouden. ING 

Investment Management biedt dan ook een werkomgeving waarin medewerkers het 

beste uit zichzelf kunnen halen. Teamgeest wordt ondersteund en de medewerkers 

profiteren daarvan. Dat geldt uiteindelijk ook voor de cliënten van ING Investment 

Management.  
(Dit was de vierde en laatste aflevering van een serie artikelen over professioneel 

vermogensbeheer bij ING Investment Management)
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(advertentie) 

 

 

Dekreu 

Kamp. Arex van  ’t  Bruggenbosch CW’01 

 NHSB 2065277  Geboren 23-05-1996 

 V: Seppo vom Hochholz  M: Akim v.d. Meastershoeve 

 HD-Tc (Norbergwaarde 40)  PRA/Cataract vrij 

 Aanlegproef Zeer Goed  VJP 64 punten 

 Exterieur Uitmuntend  Nederlands Kampioen 

 KNJV B-diploma’s 76 punten  MAP B-diploma’s 450 punten 

 

Info: M. Scholten & A. Hilferink 

 Jan Steenstraat 34  Tel. 0544-465922 

 7141 XG  GROENLO  E-mail m.scholten4@chello.nl 

mailto:m.scholten4@chello.nl
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Onze GM’s werklijn hebben de VJP,HZP, 

vW HZP,VGP1,Btr,HN en KNJV-A dipl. Veldwerk kwalificaties 

in hun bloedlijn zitten 

Ook op exterieur blijken ze prima te scoren (goldmedaile) 

Onze fokteven zijn PRA/Cat. vrij 

Onze kennel fokt Grote Münsterlanders die uitblinken in 

jachtaanleg en exterieur Tevens wordt er door ons gelet op 

het goede karakter 

Onze fokteven zijn NGMV en VGM fokgerechtigd 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met : 

André en Maria Nieuwenhuis, Heelweg 7 

7134 PB Vragender 

Tel/Fax: 0544-375257 of email 

a.nieuwenhuis@comveeweb.nl 

mailto:a.nieuwenhuis@comveeweb.nl
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Jaarverslag gebruikshondencommissie 2003 
 

De gebruikshonden commissie is afgelopen jaar 3 maal bijeen geweest. Veelal om 

evenementen als Aanlegproef, Veldwerkwedstrijden en KNJV proef voor te 

bereiden. 

We zijn als wedstrijd organiserende vereniging vertegenwoordigd in de Jacht en 

Wedstrijd Raad JWR van de ORWEJA. Deze vergaderde 2 keer. Onze vereniging 

werd vertegenwoordigd door Gerrit Klokman. 

Een onderdeel van de ORWEJA is de zogenaamde Continentaal 2 C groep. Deze 

vergaderde 1 keer. De Continentaal 2 C groep organiseert o.a. de veldwedstrijd 

waaraan de twee hoogst gekwalificeerde van elk ras aan deel mogen nemen. Op 

deze wedstrijd welke dit jaar werd gehouden te Vogelwaarde in Zeeuws 

Vlaanderen  vertegenwoordigden Bertus te Paske met Cita van het Meekenesch en 

Wilma Rodenburg met Anieck van het Meekenesch ons ras. Wilma behaalde een 

eervolle 2e plaats en de kwalificatie ZG. 

Verder werden er 2 voorjaar veldwedstrijden georganiseerd, één jeugdwedstrijd te 

Winschoten met 6 deelnemers en één novice met 12 deelnemers in Hoofdplaat. 

In het najaar werden wederom veldwedstrijden voor jeugd en openklasse 

georganiseerd in Wedde en in Hoofdplaat. De veldwedstrijd in Wedde had 18 

deelnemers en in Hoofdplaat 24.  

De aanlegproef is in 2003 niet doorgegaan vanwege de vogelpestsituatie. Een 

poging om in het najaar alsnog een aanlegproef te organiseren mislukte vanwege te 

weinig belangstelling. 

De KNJV proef die elk jaar plaats vindt bij Haaften op de Crobse Waard wordt 

afwisselend door de NGMV, Viszla en de Epagneul Français Vereniging 

georganiseerd. In 2003 waren wij aan de beurt voor organisatie van deze proef. 

Er waren 48 deelnemers, waaronder 16 GM. De resultaten die deze Grote 

Münsterlanders behaalden: 5x geen diploma, 4x C diploma, 6x B diploma en 1 A 

diploma. 

Lessy van ’t Exelseveld van Gerrit Klokman won als enige hond met een A 

diploma de wissel prijs Het Zwijn. 

Er zijn veel meer GM die dit jaar een B of een C diploma hebben behaald, maar 

omdat niet alle diploma’s bij ons gemeld zijn, hebben we daar geen zicht op. Voor 

zover wij weten hebben dit jaar 6 honden een A diploma behaald. Het resulteerde in 

een NIMROD uitnodiging voor André Nieuwenhuis met Clemy van het 

Meekenesch. Hij behaalde daarbij prachtige punten en zou indien het allerlaatste 

apport binnengekomen was zeker bij de prijswinnaars gestaan hebben. Helaas, maar 

zeker een best resultaat. 

Daar we niet van ieder weten wie er aan een VJP en HZP hebben deelgenomen 

noemen we geen getallen en namen. Dat deze proeven vooral bij jagende leden 

populair zijn komt o.a. door de meer jachtpraktische benadering in Duitsland.
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Aan de VGP, een tweedaagse meesterproef met verschillende onderdelen op 

jachtgeschiktheid, hebben dit jaar 4 honden deelgenomen. 3 behaalden dit 

certificaat. 
 

Terugblik en toekomst. 

Als we terugkijken moeten we constateren dat de deelname bij het veldwerk helaas 

beperkt is, dit heeft als oorzaak dat de mogelijkheden om de honden te trainen 

schaars zijn. Waardoor maar weinigen de hond voldoende onder wild kunnen 

brengen om bij veldwedstrijden te kunnen scoren. Bij beperkt resultaat is de animo 

dan snel verdwenen. 

Dit is jammer daar op de pas gehouden aanlegproef bij een redelijk aantal honden 

bleek dat de aanleg voor veldwerk er zeker nog is. Dit voorjaar is het veld in 

Winschoten niet meer beschikbaar, wel is er weer een jeugdwedstrijd te Hoofdplaat 

op 24 april. 

KNJV werk is op dit moment meer in trek. Hier zijn de trainingsmogelijkheden 

minder beperkt. De KNJV proeven, thans gevolgd door MAP wedstrijden, zijn zeer 

populair. De komende KNJV proef is op 21 augustus wederom te Haaften. Dit jaar 

organiseert de Viszla vereniging de proef.   

De NGMV organiseert dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Duitse 

Staande Korthaar vereniging een MAP proef. De locatie is te Haarlo in Gelderland. 

De proef is gepland op 2 oktober. Leden van de NGMV en DSK krijgen voorrang 

bij inschrijving. Als er plaats overblijft kunnen andere staande honden zich 

aanmelden.  

2003 was al met al een succesvol jaar, dankzij de beschikbaarstelling van vele 

velden, en de geweldige belangeloze medewerking van allen waardoor de 

verschillende activiteiten goed verlopen zijn.  

 

Namens allen, Gerrit Klokman 

   

    

  Jaarverslag Redactie Commissie 
 
Het jaar 2003 was voor de redactiecommissie een gevuld jaar. De belangrijkste 

taak, het vullen van het clubblad, is toch altijd afhankelijk van de ingestuurde kopij, 

de verslagen van de commissies en de door de vereniging georganiseerde 

evenementen. Doordat de redactieleden zelf het afgelopen jaar niet veel meer aan 

door de club georganiseerde evenementen deel hebben genomen, waren we voor 

verslagen afhankelijk van andere leden. Gelukkig hebben enkele leden hier 

prachtige stukjes over geschreven. Doordat helaas dit jaar weer geen aanlegproef 

kon worden georganiseerd, viel er een belangrijk stuk weg in de “lente” uitgave. 

Ook voor het komende jaar rekenen we natuurlijk weer op uw bijdragen.  
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Voor de leden van onze vereniging zijn de verslagen en sfeer impressies van 

evenementen leuk om te lezen. Hetzij omdat ze hebben deelgenomen aan 

bijvoorbeeld aanlegproef, voor - en najaarsveldwerkwedstrijden, de clubmatch, 

KNJV proef en de jongehondendag, of voor de gezelligheid geweest zijn, of omdat 

ze de prestaties van ons ras en de verschillende bloedlijnen willen volgen. De 

familiedag en de oliebollenwandeling die puur voor de gezelligheid worden 

georganiseerd, worden helaas nog niet zo goed bezocht, maar ook de verslagen 

hiervan worden om dezelfde reden gewaardeerd. 

Zoals tijdens de vorige ALV is besloten, is er afgelopen jaar ook aandacht besteed 

aan andere zaken. Zo waren er rapportages in de gezondheids sfeer en de verhalen 

van Cindy de Wolf over haar ervaringen bij de apporteer- en werkproeven.  

Een paar leden hebben ons weer geholpen met het verkrijgen van adverteerders. Zo 

konden we dit jaar vier keer een hele pagina vullen met de ING. De “contributie 

pagina” kreeg op verzoek een plaats voorin en de adressen e.d. van bestuurs- en 

commissieleden kwamen achterin. Het tijdstip van uitkomen, blijkt nog steeds niet 

helemaal goed te plannen. Gelukkig zijn daar nu hoofdzakelijk oorzaken van buiten 

onze vereniging schuld aan. Hier wordt aan gewerkt, maar zal gezien de aard van 

de drukkerij waar we nu gebruik van maken (zo goedkoop mogelijk met deze 

kwaliteit), altijd enige onzekerheid over blijven. 

Er blijkt af en toe nog wel verwarring te heersen over vermeldingen van resultaten 

behaald op shows en proeven / wedstrijden. Resultaten worden altijd vermeld 

(calamiteiten daargelaten) wanneer deze op een officiëel door de RvB erkend 

evenement zijn behaald en een kopie van het resultaat op papier of digitaal aan de 

redactie ter beschikking is gesteld. De uitslagen van shows worden alsnog altijd 
vermeld wanneer deze vanaf de RvB binnenkomen op het secretariaat. Dit duurt de 

laatste jaren echter nogal enige tijd (soms meerdere maanden). Alle resultaten 

worden daarna ter beschikking gesteld van de FCB, die al deze gegevens opslaat in 

de database van de vereniging. 

Veranderingen voor de toekomst: Een vaste indeling voor de bekende rubrieken en 

een andere opmaak / lettertype.  

De redactie 

 

Jaarverslag Secretariaat N.G.M.V. 2003 
 
Utrecht, 22 februari 2004 

 

Het afgelopen jaar was een vrij rustig verenigingsjaar. Er deden zich geen 

bijzondere gebeurtenissen voor. Helaas heeft wel wederom een dierziekte, de 

vogelpest, ons parten gespeeld, namelijk bij de aanlegproef. Laten we hopen dat we 

hier de komende jaren van verschoond blijven. 

Ledenaantal
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Op 1 januari 2003 hadden we 267 leden, te weten 2 ereleden, 198 hoofdleden en 67 

gezinsleden. 

Op 31 december 2003 bedraagt het aantal leden 283. Dit zijn 2 ereleden, 209 

hoofdleden en 72 gezinsleden. Er hebben zich in totaal 49 leden (31 hoofdleden en 

18 gezinsleden) aangemeld en er zijn 33 leden (20 hoofdleden en 13 gezinsleden) 

uitgeschreven. 

Momenteel zitten we weer op het aantal van 290 leden. Dit zijn 2 ereleden, 214 

hoofdleden en 74 gezinsleden. De vereniging kent dus een gezonde groei. 
 

Vergaderingen 

Er is het afgelopen jaar één Algemene Ledenvergadering gehouden en geen 

Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen. Er is twee Fokkersvergaderingen 

georganiseerd, waarvan één clinic bij Dierenkliniek Ermelo. 

Verder zijn het afgelopen jaar zeven bestuursvergaderingen gehouden. 
 

Bestuurssamenstelling 

Er zijn het afgelopen jaar geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het 

bestuur. Wim (Voorzitter) en Gerrit (Gebruikshondencommissie) waren volgens 

rooster aftredend, maar zij zijn beide weer herkozen. 
 

Activiteiten 

Er zijn het afgelopen jaar diverse activiteiten ondernomen. Voor de activiteiten 

onder de auspiciën van de Gebruikshonden- en Fokbegeleidingscommissie wordt 

verwezen naar de respectievelijke verslagen. 
 

Kampioenschapsclubmatch 

Het afgelopen jaar werd een kampioenschapsclubmatch georganiseerd. Deze werd 

wederom in Barchem, bij Camping-Manege “De Heksenlaak” gehouden. Hiervoor 

waren 42 inschrijvingen, te weten 16 reuen en 26 teven. De keuringen werden 

verricht door de heer Hans Hoefsloot. De clubmatch is goed verlopen. Vanwege de 

goede ervaringen is besloten om dit jaar de clubmatch op dezelfde locatie te 

houden. 
 

Familiedag 

Er is het afgelopen jaar geen familiedag georganiseerd. Er zijn wel twee 

clubwandelingen georganiseerd, namelijk op de hei bij Hilversum en in de buurt 

van Biddinghuizen. 
 

Speciale zaken 

Fokreglement / Centraal Fokbeleid 

In 2003 is er een nieuw bestuur bij de Raad van Beheer aangetreden. Zij hebben 

besloten om het Centraal Fokbeleid (CFB) niet voort te zetten. De redenen hiervoor 

zijn de hoge kosten, de onuitvoerbaarheid en het feit dat het niet overeenkomt met 
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Europese regelgeving. In november heeft het bestuur een voorstel gedaan voor een 

nieuw reglement (Basisreglement Stamboomcertificaten, BRS), waarin ondermeer 

de verenigingen veel meer verantwoordelijkheid krijgen en wordt tegemoet 

gekomen aan de bezwaren tegen het CFB. Momenteel wordt dit BRS nader 

uitgewerkt. 
 

Kampioenen 

In 2003 is aan vier Grote Münsterlanders de kampioenstitel toegekend. Dit zijn 

Caesar van Henk van Arkel, Lessy van ’t Exelseveld van Gerrit Klokman, Cita van 

het Meekenesch van Bertus te Paske en Seppo van ’t Exelseveld van Tonny te 

Boome. Door een noodlottig ongeval heeft Bertus ondertussen helaas afscheid 

moeten nemen van zijn hond. In ieder geval willen wij bij deze toch Henk, Gerrit 

en Tonny feliciteren met het behaalde resultaat. 
 

Nimrod 

In 2003 werd de Nimrod in het Zeeuwse Goes gehouden. De vertegenwoordiger 

van ons ras was André Nieuwenhuis met Clemy van het Meekenesch. Hij heeft 

helaas niet het felbegeerde AA-diploma gehaald. 
 

Vooruitblik 2004 

Zoals gezegd zal dit jaar het BRS nader gestalte krijgen. De leden zullen tijdig 

worden geïnformeerd, mochten er zich bijzondere ontwikkelingen voordoen. 

In 2004 zal de clubmatch wederom in Barchem bij de Heksenlaak worden 

gehouden. De datum is zaterdag 19 juni. Er is nog geen keurmeester bereid 

gevonden de keuring voor zijn rekening te nemen. 

Zoals altijd bestaat bij evenementen behoefte aan medewerking door leden. Actieve 

leden zijn van zeer groot belang om de vereniging draaiende te houden. Het bestuur 

wil u daarom hierbij oproepen om niet alleen als deelnemer, maar ook als 

organisator een steentje bij te dragen aan evenementen, zodat deze ook in de 

toekomst goed zullen verlopen. 

Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enigerlei wijze voor de 

vereniging heeft ingezet. 

Wij wensen iedereen een succesvol jaar met uw hond(en) toe. 
 

Namens het bestuur van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging, 

Frank Steggink, secretaris 
 

 

Jaarverslag Fokbegeleidingscommissie en Pupbemiddeling 2003  
 

Algemeen  

De voornaamste taken van de FBC zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren van 
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het bestuur inzake fokaangelegenheden. Daarnaast Iet de commissie op het naleven 

van het fokreglement.  

In het jaar 2003 bestond de commissie uit:  

1. Yvonne Straatman (bestuursafgevaardigde)  

2. Carla Konings (lid en Commissaris Pupbemiddeling)  

3. Maria Nieuwenhuis (lid)  

4. Wilma Rodenburg (secretaris)  

De commissie is in 2003 voor vergaderingen in totaal vier maal bijéén geweest. .  
 

Fokkersvergadering 2003  
 

In 2003 zijn 2 fokkersvergaderingen gehouden.  

Eerste fokkersvergadering, t.w. op 13 april, in de "Dierenkliniek Ermelo" te 

Ermelo. Er waren een twintigtal belangstellende aanwezig. De clinic werd verzorgd 

door mevrouw M.E. Carrière-Bothof. Onderwerp van gesprek was alles rondom 

dracht en geboorte bij de teef. Een duidelijke fokkersaangelegenheid. De reactie 

van de aanwezigen was zeer positief en volgend jaar proberen we als FBC een 

vervolg te organiseren. U kan het uitgebreide verslag in ons clubblad "De Grote 

Münsterlander" jaargang 29 nummer 2 / zomer 2003 lezen.  

Tweede fokkersvergadering is gehouden op 21 november 2003, deze avond stond 

in het teken van "gedrag van GM" Met een vijftientalIeden hebben we hier van 

gedachten gewisseld. Na ampele discussie is door de FBC besloten in een volgende 

vergadering een gedragsdeskundige uit te nodigen. Feiten en emoties lopen te vaak 

door elkaar heen. Tevens blijkt er een duidelijk meningsverschil te zijn tussen 

'professionele-' en 'hobby' fokkers. In 2004 zullen we hierop terugkomen.  
 

Jonge Hondendag 2003  

De opzet van de Jong Hondendag was gelijk aan voorgaande jaren. Als keurmeester 

aanwezig was mevrouw Loch-Romans. Het aantal deelnemende en beoordeelde 

jonge honden was totaal 25. Van 5 nesten waren de moederdieren en van 2 nesten 

de vaderdieren aanwezig.  

Tijdens de beoordelingen heeft Hondenadviesbureau KynoQuest van José 

Hellenthal en Let Stevens (gedragstherapeuten) een clinic gehouden. 's Middag is er 

dan een wandeling georganiseerd door Rini van Kuijk en Theo van Delft.  

Doelstellingen van deze dag zijn:  

1. Het inventariseren van fokkerijgegevens.  

2. De "nieuwe" eigenaren kennis te laten maken met zowel de vereniging als de 
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mogelijkheden van hun hond.  

Fokadviezen e.d.  

Er is één dispensatie aangevraagd in 2003 voor pupbemiddeling, daar er reeds een 

dekking had plaatsgevonden met een Duitse dekreu die niet volgens de regels van 

ons fokreglement voldoet, dit is geweigerd.  
 

Nieuw aangemelde en akkoord bevonden fokdieren in 2003:  

Esra van het Meekenesch  

Arko vom Bregenbeck  

Lex  

Seppo van 't Exelseveld  
 

Gefokt buiten de vereniging Er zijn geen gegevens bekend.  
 

Gebruikte reuen in 2003  
 

De volgende reuen zijn in 2003 voor de fok ingezet met vermelding van het aantal 

nesten waarvan pups geboren zijn. Naam dekreu Stamboeknummer Aantal geboren 

nesten  
Arex vh Bruggenbosch  NHSB 2065277  1  

Falco van 't Patriez'n Laand  NHSB 2177944  2 

vW Harras ut Seelterlound  ZGM 343/00 1  

Asso vom Hasselbusch ZGM 235/98  1  
 

Voor de 5 nesten zijn er 4 verschillende reuen gebruikt waarvan 2 afkomstig uit het 

buitenland.  
 

Gezondheid  
 

Oogafwijkingen  
 

In 2003 zijn 6 honden onderzocht op PRA/Cat en Overig oogafwijkingen, allen 

waren vrij.  

Heupdysplasie  

In 2003 zijn 4 HO-uitslagen binnengekomen. Eén GM is HO-A, 3 zijn HO-B.  
 

Pupbemiddeling I Wachtlijst en herplaatsingen Er zijn 5 nesten in 2003 

geboren.  

Begin 2003 stonden er 19 mensen op de puppylijst, in dit jaar zijn er 38 

aanmeldingen en 9 afmeldingen geweest. Er is bemiddeld voor 22 pups, 11 reuen 

en 11 teven. Voor 3 pups is niet bemiddeld maar stonden wel op de lijst.  

Voor nog eens 3 pups is niet bemiddeld, stonden wel op de lijst. Deze pupkopers 
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hebben een pup gekocht bij een fokker welke niet in aanmerking kwam voor 

pupbemiddeling.  

Per 31-12-2003 staan er nog 27 mensen op de puppylijst. . Oe gemiddelde wachttijd 

voor reuen is 3 maanden, voor teven is deze 6 maanden.  

In 2003 stonden er 5 honden op de lijst voor herplaatsing, t.w. 4 reuen en 1 teef, 4 

hiervan zijn herplaatst, maar niet via de Vereniging. Voor één reu zijn we bezig 

voor herplaatsing.  
 

Nestbezoek  

In 2003 zijn 2 nestbezoeken afgelegd door de Commissaris Pupbemiddeling.  

 

Pupbemiddeling 2004 
 

Geboortebericht. 

 

Geboren 15-01-2004. 8 pups 5 reuen 3 teven.   

Fokker: CML Konings. Kennel von das Ginsterwald. 
 

Combinatie. 

Esra  v. h. Meekenesch.   Falco van `t Patriez`n Laand. 

NHSB nr: 2339606.   NHSB nr: 2177944. 

Geboren: 15-03-2001.   Geboren: 11-03-1998. 

HD B, PRA/Cat vrij, ED vrij.  HD B, PRA/Cat vrij. 

Aanlegproef: zeer goed.   Aanlegproef: Uitmuntend. 

Exterieur: Uitmuntend.   Exterieur: Uitmuntend. 

Duitse proeven: VJP.   Duitse proeven: VJP, HZP.  

     KNJV C Diploma. 

     Veldwerk: Goed 1 Kwalificatie EV. 
 

Dekbericht 
 

Gedekt 21-03-2004. 

Fokker K Lukens. Kennel; van `t Gina Florashof. 
 

Combinatie:  

Gina Flora v. `t. Patriez`n Laand. Seppo van `t Exelseveld  

NHSB nr: 2248747   NHSB nr: 2281697 

Geboren: 23-06-1999   Geboren: 13-01-2000 

HD B, PRA/Cat vrij   HD B en PRA/Cat vrij 

Aanlegproef NGMV: Zeer goed  Aanlegproef: Uitmuntend 

Exterieur: Zeer goed   Exterieur: Uitmuntend
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KNJV C diploma  KNJV B en MAP B Diploma`s 

Duitse proeven VJP en HZP  Duitse proeven: HZP en VGP 
 

Er staat op dit moment één reu op de lijst voor herplaatsing. 

Max zit niet meer in het asiel, hij is herplaatst. 
                              

Dekreuen 
 

NHSB nr. Dekreu Geboorte dat. Eigenaar 

1917316 Arco v.'t Seijzenbrook 02-11-1993 Francotte, J.A. 

1952759 Bowy van de Heidepolder 01-08-1994 Delft, Th. van 

2065277 Arex van ‘t Bruggenbosch 23-05-1996 Scholten, M.G.J.M. & 

Hilferink, A.M.F. 

2136449 Ayron van het Meekenesch 25-05-1997 Stoop, A. 

2177944 Falco van ’t Patriez’n Laand 11-03-1998 Blok, H. 

2209261 Fred van ’t Exelse Veld 14-08-1998 Bakker, R. 

2281697 Seppo v’t Exelseveld 13-01-2000 EJM te Boome 

2321658 Lex 10-11-2000 Arkel, H.G. van 

2454861 Arko vom Bregenbeck 14-05-2001 Sonder, H 
    

 

Fokteven (01-01-2003) 
 

NHSB 

nr. 

Fokteef Geboorte 

datum 

Eigenaar 

1917320 Asja van ‘t Seijzenbrook 02-11-1993 Rijt, H.A.L. van der 

2029007 Banjer van ’t Seijzenbrook 05-10-1995 Reivers, P. 

2053158 Kim van ’t Exelse Veld 06-03-1996 Klokman, H.G. 

2151371 Flora van ’t Exelse Veld 16-08-1997 Lutke-Willink, A. 

2075878 Gilka vom Grenzland 11-04-1997 Bartnig-Wildeman,E 

2136451 Anieck van het Meekenesch 25-05-1997 Rodenburg, H.W. 

2213657 Birka van het Meekenesch 02-11-1998 Nieuwenhuis, A.F. 

2180014 Bret van ‘t Bruggenbosch 23-03-1998 Hagesteijn, G. 

2180017 Baiko v.'t Bruggenbosch 23-03-1998 Borgonjen, A.G. 

2272632 Clemy van het Meekenesch 13-12-1999 Nieuwenhuis, A.F 

2248747 Gina Flora van ’t Patriez’n laand 23-06-1999 Lukens, K.H. 

2233510 Eijke van ‘t Proostmeer 28-01-1999 Poort, K. 

2260102 Inu van de Achtersteeg 05-09-1999 Rijt, H.A.L. van der 

2281703 Lessy van ’t Exelse Veld 13-01-2000 Klokmam, H.G. 

2339606 Esra vh Meekenesch 15-03-2001 Konings, C.M.L. 
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Dekreu Arko vom Bregenbeck (ZGM267/01-

NHSB2454861) 
 
Geboren : 14-05-2001 

Moeder  : Bille vom Mühlenbach  (ZGM211/98) 

Vader  : v.W. Held vom Bimolterveld (ZGM133/96) 

HD  : HD-A 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : sg/sg en uitmuntend (kampioenschaps-clubmatch 2003: reserve 

CAC) 

Schofthoogte : 63 cm. 

 

Duitse proeven : VGP 307 pnt. 2de plaats 

    HZP 180 pnt. 

    VJP 70 pnt. 

 

Eigenaar : H.L.M. Sonder 

    Elsdijk 3 

    7625 PK Zenderen 

    074-2670443



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
54 

 

 

 

Dekreu Lex (NHSB2321658) 

 
Geboren : 10-11-2000 

Moeder  : Ceasar (NHSB1848035) 

Vader  : Palco vom Busshof (NHSB1999520 imp. Duitsland) 

HD  : HD-B1,B2 NW 40 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : uitmuntend (kampioenschaps-clubmatch 2003: CAC en BOB) 

    Uitmuntend (tentoonstelling Nijmegen 2002 CAC, CACIB, 

BOB) 

Schofthoogte : 63 cm. 

 

Aanlegproef : ZG 113½ pnt. 

Jachtproeven : KNJV-C diploma 43 pnt. 

 

Eigenaar : H.G. van Arkel 

    Boerdonksedijk 35 

    5469 PP Erp 

    0492-450035
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Fokteef Esra van het Meekenesch (NHSB2339606) 

 
Geboren : 15-03-2001 

Moeder  : Stella vom Busshof (NHSB2075565 imp. Duitsland) 

Vader  : Farro von der Iriswiese (ZGM186/93) 

HD  : HD-B1,B2 NW 26 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

ED  : vrij 

Exterieur : uitmuntend (kampioenschaps-clubmatch 2003) 

    Uitmuntend (dogshow Goes 2003 reserve CAC, resreve CACIB) 

Schofthoogte : 60 cm. 

 

Aanlegproef : ZG 123 pnt. 

Duitse proeven : VJP 63 pnt. 

Overig  : Gehoorzaamheid A diploma met 73 pnt. / Gehoorzaamheid B 

diploma met 84½ pnt. 

 

Eigenaar : C.M.L. Konings 

    Plataanstraat 34 

    4621 GW Bergen op Zoom 

    0164-255206
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Babesiose: vraag en antwoord  

 
Actuele feiten 

Sinds maart 2004 is er bij 10 honden in Nederland (regio Arnhem en Den Haag) 

Babesiose vastgesteld, waarvan er nu minstens 3 zijn overleden. Deze honden 

waren niet in het buitenland geweest en zijn dus in Nederland besmet.  

De teek die nodig is voor de overdracht van de ziekte Dermacentor reticulatus komt 

inmiddels waarschijnlijk dus ook in Nederland voor en brengt bij een steek de 

bloedparasiet Babesia Canis over.  

Behandeling van zieke dieren is mogelijk, medicijnen zijn voorradig  

Vaccinatie is mogelijk, voldoende vaccin is voor handen aldus de fabrikant.  

 

Feiten over de ziekte  

De tijd die verstrijkt tussen besmetting en ziekte bedraagt 1 dag tot 2 weken  

Dieren worden besmet door beten van besmette teken van de soorten Dermacentor 

Reticulatus of Rhipicephalus Sanguineus.  

Symptomen variëren afhankelijk van de vorm waarin de ziekte zich presenteert, van 

peracuut tot chronisch.  

Peracuut: vooral jonge pups: plotseling heel zieke pup met ernstige bloedarmoede 

en heel donkere (bruine) urine, gevolgd door zenuwsymptomen, shock en sterfte 

binnen 1-2 dagen. Geen koorts, eerder ondertemperatuur.  

Acuut : Bij dieren die nooit eerder besmet zijn geweest (Nederlandse honden die op 

vakantie, of nu zelfs in Nederland voor 't eerst besmet worden): Na enkele dagen 
van slecht eten en sloomheid volgt koorts, braken, bloedarmoede en soms 

roodbruine urine en geelzucht.  

Chronisch: Vooral in streken waar de ziekte normaal voorkomt en dieren dus al 

enige afweer hebben opgebouwd: vage klachten zoals wisselende eetlust, soms 

koorts, vermageren en lichte bloedarmoede.  

Subklinisch: na infectie met een minder agressieve vorm of na herstel van de acute 

vorm kan een hond drager blijven van de parasiet, gedurende 2 of meer jaren kan 

bij een verminderde afweer weer een milde vorm van de ziekte ontstaan.
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 Diagnose 

Is te stellen aan de symptomen, het aantonen van de parasiet in verse 

bloeduitstrijkjes of middels het aantonen van antistoffen in het bloed (alleen 1-3 

weken na besmetting).  

 

Behandeling  

Er zijn effectieve geneesmiddelen maar deze zijn officiëel niet geregistreerd voor 

gebruik bij de hond en hebben soms ook wel wat bijwerkingen. Oppassen voor 

overdosering en soms gaan niet alle parasieten dood.  

 

Preventie  

Zorg dat honden niet gebeten worden door teken. Frontline® (vooral spray) en 

tekenbanden zijn geschikt.  

 
Vaccinatie  

Is mogelijk met Pirodog®, 2 x vaccineren met 3-6 weken tussen beide vaccinaties. 

Het vaccin biedt wisselende bescherming tegen Babesia Canis (de vorm waar het in 

Nederland om gaat). Een infectie verloopt na enting minder heftig en biedt de hond 

een betere overlevingskans.  
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( advertentie) 

Dekreu Falco van het Patriez’n Laand 
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Op verzoek de data van de voor ons belangrijke CAC en 

CACIB shows in Nederland. 
 

 

Datum 

tentoonstellingen 

2004 

Plaats, evt groep, 

nationaal of 

internationaal 

Secretariaat voor info  

& opvragen inschrijfformulieren 

24 en 25 april Goes  

 

CAC-CACIB 

Dogshow Goes  

Postbus 2040  

4460 MA Goes  

Tel./Fax 0113-222279 

dogshowgoes@zeelandnet.nl 

16 mei  Deurne 

Jachthonden  

CAC 

Mw F. Lochs-Romans 

Grootgenhouterstraat 78  

6191 NV Beek  

Tel. 046-4376473 Fax 046-4398104 

mail@ricky-lochs.tmfweb.nl  

29, 30 en 31 mei  Arnhem  

 

CAC-CACIB 

K.C. Arnhem  

Postbus 30089  

6803 AB Arnhem  

Tel. 026-3213092 Fax 026-3216450 

Jaap@covergirl.tmfweb.nl  

12 en 13 juni  Hulten  

 

CAC-CACIB 

open luchtshow 

KC De Baronie  

p/a Nieuwevaart 89  

5161 AP Sprang-Capelle  

Tel. 0416-319333 Fax 0416-319311 

3 en 4 juli  Uden  

 

CAC/CACIB  

open luchtshow 

Stichting Outdoor Uden 

Postbus 728 

5400 AS Uden 

Tel. 0413-265613 Fax 0413-255149 

http://www.kcuden.net/outdooruden 

28 en 29 augustus Rotterdam  

 

CAC-CACIB 

Mw A. van Steenbergen  

Verkadestraat 15  

2613 ZK Delft  

Tel. 015-2124126 

http://www.kcuden.net/outdooruden
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25 en 26 september  Maastricht  

 
CAC-CACIB 

Mw F. Lochs-Romans  

Grootgenhouterstraat 78  
6191 NV Beek  

Tel. 046-4376473 Fax 046-4398104 

mail@ricky-lochs.tmfweb.nl 

9 en 10 oktober  Zwolle  

 

CAC-CACIB  

J.A. Koers  

Koelmansstraat 70  

7722 LZ Dalfsen  

Tel. 0529-401113 

30 en 31 oktober  Utrecht 

 

CAC-CACIB 

Utrechtse Rashonden Vereniging  

p/a Ridderstraat 6  

4111 LK Zoelmond  

Tel. 

13 en 14 november  Bleiswijk 

 

CAC-CACIB 

K.C. Dordrecht  

p/a Noordhollandlaan 22  

4926 GK Lage Zwaluwe 

Tel. 

27 en 28 november  Amsterdam  

 

CAC-CACIB 

Winner  

Hoofdstraat 248  

3972 LK Driebergen  

Tel. 0343-473710 

cyno@euronet.nl 

http://www.winnershow.nl/ 

18, 19 en 20 december  Wijchen  

 

CAC-CACIB 

Mw A. van Bussel  

Etudestraat 52  

6544 RT Nijmegen  

Tel. 024-3786722 

anitavanbussel@hetnet.nl 

http://www.mijnweb.nu/kerstshow/ 

http://www.winnershow.nl/
http://www.mijnweb.nu/kerstshow/
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Wout Kapoen BV 

zuiddijk 2  4771 PB WWW.kapoen.nl 

Zevenbergen herman@kapoen.n 

0168-328913  

http://www.kapoen.nl/
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Kennel Van het Exelseveld 
 

Deelname clubmatch 

Beste reu in 1999 Falco 

Beste reu in 2000 Fred 

Beste reu en BOB Seppo en beste teef Lessy in 2002 

 

Onze fokteven voeldoen aan alle eisen van de vereniging, hebben 

 een uitmuntend exterieur, VJP, of HZP en KNJV diploma’s. Ze hebben 

jachtervaring in de praktijk en zijn prettige huisgenoten. 
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Commissies  

 

Fokbegeleidingscommissie Redactiecommissie 
Yvonne Straatman René Bakker 
Riperwei 5 v. Suchtelenstraat 2 

8623 XR  Jutrijp 7203 DE  Zutphen 

0515-443411 0575-517583 

E-mail: F.Straatman@hetnet.nl E-mail: r.bakker17@chello.nl 

  

Commissieleden Commissieleden 

Carla Konings  Annemarie Hilferink 

vacature Alette van der Wouden 

  

Pupbemiddeling Clubwinkel 
Carla Konings  Christel Borgonjen -Debets 

Plataanstraat 34 Hackfortweg 41 
4621 GW Bergen op Zoom 7391 TT  Twello 

0164-255206 0571-277069 

E-mail: carla@konings2.fol.nl  

  

  

Gebruikshondencommissie  

Gerrit Klokman Ereleden 
Oude Lochemseweg 35  

7245 VH Laren (GLD) Mevr. A. Peters -Klabbers 

0573-421216 Dhr. G. van Straaten 

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl  

 Leden van verdienste 
Commissieleden  

Mar Blok Dhr. H. Heida 

Theo van Delft Mevr. A.M. van Straaten -Stokman 

Rini van Kuijk Dhr. S. de Ruiter 

Wilma Rodenburg  Dhr. M. Schimmel 

Siemon de Ruiter Dhr. T. Zuidema 

mailto:F.Straatman@hetnet.nl
mailto:r.bakker17@chello.nl
mailto:carla@konings2.fol.nl
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Kopij voor het volgende nummer voor 29 juni 2004 opsturen naar: 

 

Redactie “De Grote Münsterlander” 

 v. Suchtelenstraat 2, 7203 DE Zutphen 

 Tel 0575-517583 

 E-mail: r.bakker17@chello.nl 

 

Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail aanlevert, getypt of 

op diskette mag ook!  

 

 

Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV proeven en wedstrijden en 

Die van GM verenigingen, worden pas geplaatst nadat op het redactie 

adres hier een kopie van is ontvangen. Na ontvangst van de uitslagen bij het 
secretariaat van de RVB worden deze alsnog officieel geplaatst. Uitslagen 

van KC’s en andere verenigingen worden wel doorgegeven aan de 

Fokbegeleiding, maar kunnen niet worden geplaatst. 

 

 

Belangrijke adressen: Ons club Internet adres: 

K.N.J.V. www.grotemunsterlander.nl 

Postbus 1165  

3800 BD Amersfoort Fokkers op het net: 

033-4619841 http://members1.chello.nl/r.bakker17 

http://www.knjv.nl  
  

Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 

Postbus 5901 

1007 AX Amsterdam 

020-6644471 

http://kennelclub.nl 

 

 

Ontwerp omslag: Saskia Verbaarschott 

 Aloys Vermeer 

Tekeningen: Diana Demming 

 

mailto:reneans@chello.nl
http://www.knjv.nl/
http://kennelclub.nl/

	De Grote Münsterlander
	Contributies
	Lars v.d. Heygrave   25 oktober 1988  -  12 februari 2004
	Fokbegeleidingscommissie en pupbemiddeling
	Gebruikshondencommissie
	Redactiecommissie
	Verenigingsbokalen
	Babesiose: vraag en antwoord
	Actuele feiten
	Sinds maart 2004 is er bij 10 honden in Nederland (regio Arnhem en Den Haag) Babesiose vastgesteld, waarvan er nu minstens 3 zijn overleden. Deze honden waren niet in het buitenland geweest en zijn dus in Nederland besmet.
	De teek die nodig is voor de overdracht van de ziekte Dermacentor reticulatus komt inmiddels waarschijnlijk dus ook in Nederland voor en brengt bij een steek de bloedparasiet Babesia Canis over.
	Behandeling van zieke dieren is mogelijk, medicijnen zijn voorradig
	Vaccinatie is mogelijk, voldoende vaccin is voor handen aldus de fabrikant.
	Feiten over de ziekte
	De tijd die verstrijkt tussen besmetting en ziekte bedraagt 1 dag tot 2 weken
	Dieren worden besmet door beten van besmette teken van de soorten Dermacentor Reticulatus of Rhipicephalus Sanguineus.
	Symptomen variëren afhankelijk van de vorm waarin de ziekte zich presenteert, van peracuut tot chronisch.
	Peracuut: vooral jonge pups: plotseling heel zieke pup met ernstige bloedarmoede en heel donkere (bruine) urine, gevolgd door zenuwsymptomen, shock en sterfte binnen 1-2 dagen. Geen koorts, eerder ondertemperatuur.
	Acuut : Bij dieren die nooit eerder besmet zijn geweest (Nederlandse honden die op vakantie, of nu zelfs in Nederland voor 't eerst besmet worden): Na enkele dagen van slecht eten en sloomheid volgt koorts, braken, bloedarmoede en soms roodbruine urin...
	Chronisch: Vooral in streken waar de ziekte normaal voorkomt en dieren dus al enige afweer hebben opgebouwd: vage klachten zoals wisselende eetlust, soms koorts, vermageren en lichte bloedarmoede.
	Subklinisch: na infectie met een minder agressieve vorm of na herstel van de acute vorm kan een hond drager blijven van de parasiet, gedurende 2 of meer jaren kan bij een verminderde afweer weer een milde vorm van de ziekte ontstaan.
	Diagnose
	Is te stellen aan de symptomen, het aantonen van de parasiet in verse bloeduitstrijkjes of middels het aantonen van antistoffen in het bloed (alleen 1-3 weken na besmetting).
	Behandeling
	Er zijn effectieve geneesmiddelen maar deze zijn officiëel niet geregistreerd voor gebruik bij de hond en hebben soms ook wel wat bijwerkingen. Oppassen voor overdosering en soms gaan niet alle parasieten dood.
	Preventie
	Zorg dat honden niet gebeten worden door teken. Frontline® (vooral spray) en tekenbanden zijn geschikt.
	Vaccinatie
	Is mogelijk met Pirodog®, 2 x vaccineren met 3-6 weken tussen beide vaccinaties. Het vaccin biedt wisselende bescherming tegen Babesia Canis (de vorm waar het in Nederland om gaat). Een infectie verloopt na enting minder heftig en biedt de hond een be...

	Dekreu Falco van het Patriez’n Laand
	Redactie “De Grote Münsterlander”
	v. Suchtelenstraat 2, 7203 DE Zutphen
	Tel 0575-517583




