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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 Redactie 

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 
 

Dit voorwoord van uw voorzitter heeft een vrolijk en triest gedeelte. Om 

met het vrolijke te beginnen: we zijn weer in de vakantietijd aangekomen. 

Een periode waarin alle kynologische activiteiten op een laag pitje staan en 

iedereen, zowel baas als hond, kan bijtanken voor de overvloed aan 

activiteiten die voor het najaar op de kalender staan. 

Heb ik in het vorige clubblad afscheid genomen van Maria en Frank, ben ik 

helemaal vergeten te vermelden dat Wilma Rodenburg de Fokbegeleidings- 

commissie heeft verlaten. Een verlaat maar welgemeend woord van dank is 

in deze aan haar adres dan ook op zijn plaats. Ik ben blij ze inmiddels is 

toegetreden in de Gebruikshondencommissie. Ongetwijfeld zal ze daar met 

haar kennis en enthousiasme een welkome aanvulling zijn. Veel succes 

Wilma. 
 

Dan het trieste gedeelte. 

 

In Memoriam 
 

Onlangs werd ik opgeschrikt met de mededeling dat Dorie Merkes-van 

Ewijk ons op veel te jonge leeftijd is ontvallen.  

Al weer een tijd geleden bereikte mij het bericht dat Dorie ernstig ziek was. 

Na de gebruikelijke kuren en behandelingen leek het weer de goede kant 

met haar op te gaan. 

Helaas bleek dit ijdele hoop te zijn en is zij op 7 juni 2004, nog net geen 50 

jaar jong zijnde, overleden.  

Dorie was de drijvende kracht achter Kees en heeft o.a. enige tijd het 

winkeltje van onze vereniging verzorgd. Ook was zij actief in de organisatie 
van jachthonden- en veldwerkproeven. 

Als mens maar ook als vereniging ben ik blij haar ontmoet te hebben. Ik ken 

haar als een hartelijke en spontane vrouw. 

In het mortuarium, waarin zij opgebaard lag, heb ik nog persoonlijk 

afscheid van haar kunnen nemen. Helaas heb ik de uitvaartdienst niet 

kunnen bijwonen. Met een krans namens de vereniging hebben wij onze 

dank proberen uit te drukken. 

Ik wens Kees en de kinderen heel veel sterkte toe met dit enorme verlies. 

 

Wim Wellens
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Clubagenda 2004 
 

21 augustus KNJV proef te Haaften 
 

15 september Jeugdveldwedstrijd te Abbenes/Leimuiderbrug 
 

24 september Openklasse CACT veldwedstrijd te Wedde 
 

2 oktober MAP proef te Haarlo 
 

3 oktober Strandwandeling te Bloemendaal 
 

4 oktober Jeugdveldwedstrijd te Hoofdplaat 
 

4 oktober  Openklasse CACT veldwedstrijd te Hoofdplaat 
 

14 november Jonge Hondendag te Hoenderloo 
 

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: 
 

K. Kessen-van Dijck  

Antilopespoor 114   

3605 CH  Maarssen  

  

S.J.M. Coolen-Dautzenberg  

Fititssingel 124 

5754 CD  Deurne 

  

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

thuis zullen voelen in onze vereniging. 

 

Kent u iemand die een Grote Münsterlander heeft en nog geen N.G.M.V.-lid 

is? Vraag dan voor hem / haar een inschrijfformulier aan! 
                  

 

Uitslagen binnengekregen van de RvB: 
 

Gezondheidsuitslagen WKHS 2004: 
 

NHSB Geb.datum Naam hond Onderz.datum Onderzoek Uitslag 

2343589 26-04-2001 
Kyra van ’t 

Burchtbos 
22-12-2003 HD 

A1, A2, NW40 

Botafwijking 0 

2213657 02-11-1998 
Birka van het 

Meekenesch 
24-01-2004 Oog Geen afwijkingen 

2402857 03-05-2002 
Ànoeska van ’t 

Gina Florashof 
05-02-2004 Oog Geen afwijkingen 

2429170 07-12-2002 
Guus van het 
Meekenesch 

31-01-2004 HD 
A, NW40 
Botafwijking 0 

2429173 07-12-2002 
Gabi van het 

Meekenesch 
15-01-2004 HD 

A, NW40 

Botafwijking 0 
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Tentoonstellingsuitslagen: 
 

Leeuwarden, 12 april 2004  Keurmeester: B. Lundgren 

 

Lieke van ’t Burchtbos   Firsty van ‘t Proostmeer 

Eig. E. Bartnig-Wildeman   Eig. T.J. Poort-Braam & K. Poort 

1e Uitmuntend res. CAC   1e Uitmuntend CAC CACIB BOB 

 

Uitslagen binnengekregen bij de redactie 
 

Tentoonstellingen: 
 

Eindhoven, 30 januari 2004   

 

Cora van ’t Exelse Veld Eig. L.J. Smits 2e G 

 

Kempen (B), 13 en 14 maart 2004  

 

Cora van ’t Exelse Veld Eig. L.J. Smits 1e ZG 

 

Goes, 25 april 2004    

 

Brenna van ’t Exelse Veld Eig. M.J.N. van Kuijk 1e U CAC CACIB BOB 

 

Echt, 16 mei 2004   

 

Cora van ’t Exelse Veld Eig. L.J. Smits 1e U CAC 

 

Arnhem, 30 mei 2004 Keurmeester: T. Fossum (Noorwegen) 

 

Lieke van ’t Burchtbos Eig. E. Bartnig 1e U CAC CACIB 

 

Hulten, 13 juni 2004 Keurmeester: M.E.J. van de Weijer 

 

Lieke van ’t Burchtbos Eig. E. Bartnig 1e U res. CAC 

Brenna van ’t Exelse Veld Eig. M.J.N. van Kuijk 1e U CAC CACIB BOB 

 

Veldwedstrijden: 
 

Steenbergen, 30 april 2004, Jeugdvoorjaarsveldwedstrijd 

 

Hadja van het Meekenesch Eig. W. Rodenburg EV
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Duitse proeven: 
 

Rhede (D), 17 april 2004, VJP 

 

Hadja van het Meekenesch Eig. W. Rodenburg 70 punten 

Layka van ’t Burchtbos  Eig. A.M.F. Hilferink 

    & M.G.J.M. Scholten 64 punten 

 

Gezondheidsuitslagen: 
 

Hadja van het Meekenesch Eig. W. Rodenburg HD A NW36 

       Botafw. 0 

    ECVO oogonderzoek Geen afwijkingen 
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In Memoriam 
 

Baika van de  Bemi-Hoeve 

 

* 19-10-1990 

+ 04-02-2004 

 

Gewoon, geleefd als huishond die je niet op iedere hoek van de straat tegenkomt. In 

de bossen kwam ze tot leven, daar zag en rook ze alles, de konijnen en zelfs een 

bunzing waren niet veilig voor haar. In de weilanden vele molletjes gevangen. Na 

enkele jaren begon het te kriebelen om een nestje te fokken. Na driemaal U’s met 

BOB gelopen te hebben was het zover. Het eerste nestje met 10 pups was heel 

mooi. We besloten om er één te houden. Boska, hiermee zijn we KNJV werk gaan 

doen en met succes getuige de verschillende A’s. Haar broer was nog beter, Bowy 

van Theo van Delft ging naar de Nimrod in 1998 en behaalde een AA. Ondertussen 

was er een tweede nestje geboren. Ook hiervan bleef er één bij ons. Birka, deze 

haalde na vele A diploma’s zelf de nimrod in 2002. Toen Baika 6 jaar was kreeg ze 

een ernstig auto-ongeluk, welk haar bijna fataal werd. Maar ze was sterk en kwam 

er na enkele operaties weer helemaal bovenop. Ze heeft nog vele jaren gehad en is 

13 jaar en 4 maanden geworden. Onze Baik was een hele fijne, lieve en trotse 

moeder van twee kampioenen. Er viel dus een grote leegte ondanks dat we nog drie 

grote Münsterlanders hebben. We missen haar heel erg en ik, Marian, in het 

bijzonder, want ze was mijn beste vriendin. 

 

Marian, Rini, Ruud en Robert van Kuijk 

 

 
In Memoriam Anakin 

 

Op 29 april 2000 ben je bij ons geboren, samen met 3 broertjes en 1 zusje. Je was 

de grootste en het meest dominante reutje, zodat we besloten om je zelf te houden. 

Samen met je moeder Athena heb je, denken wij, een prima jeugd gehad met veel 

vrijheid en liefde. Je had één groot nadeel waardoor je uiteindelijk gecastreerd 

moest worden, in gevechten met honden, katten en alles wat jou pijn deed liet je 

niet meer los. Na je castratie ging dit stukken beter. Op een zeker moment, nu 

ongeveer 1½ jaar geleden ontdekten wij een bal onder je kaak, waarvan je hoopt dat 

het niets is. De dierenarts deelde mede dat het verdacht was en stuurde, na biopties 

en puncties, ons door naar een kliniek in Moordrecht voor een operatie. Deze 

operatie liep niet volgens plan, je had namelijk ook bloedstollingproblemen 

waardoor de dierenarts moest stoppen met opereren. Na deze ellende hebben we 

besloten om je niet meer te laten opereren tot we in september 2003 plotseling je 
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moeder moesten laten inslapen. Dit was een enorme klap voor ons. Na deze ellende 

was je zodanig in de rouw, dat we besloten met spoed een pup aan te schaffen. Op 

deze manier mocht jouw leven zo niet eindigen. We zijn doorverwezen naar de 

familie van de Rijt die nog 1 pupje had. We zijn overeengekomen deze pup in ons 

gezin op te nemen. In oktober was het dan zover, Boeddha mocht opgehaald 

worden. Dit bleek voor jou (en uiteindelijk voor ons allemaal) het beste besluit 

geweest te zijn, want na de komst van haar leefde je weer helemaal op en bleek je 

een prima vader voor haar te zijn. Doch het onvermijdelijke ging toch komen. Op 

een gegeven moment ging het opvallen dat je 's avonds niet meer speelde. Vrijdags 

naar de dierenarts geweest voor pijnstillers, hetgeen helaas geen verbetering gaf. 

Dinsdag terug naar de dierenarts, die constateerde dat je milt inmiddels dusdanig 

was vergroot dat deze van je maag tot aan je heupen liep, waardoor je behoorlijk 

veel pijn zou hebben. De dierenarts gaf aan dat hij hier niets meer aan kon doen, 

zodat wij besloten om je thuis te laten inslapen.  

's Avonds toen je in je mand lag te slapen gingen we twijfelen, misschien had de 

dierenarts het niet goed gezien. 's Woensdags hebben we je vol met pijnstillers 

gestopt en zijn we nog naar het strand geweest. Op het strand bleek helaas dat de 

dierenarts het goed had gezien. De snelheid waarmee je over het strand ging was 

nog niet de helft van je normale snelheid. Ook de donderdag in het bos kwam er 

niet meer uit dan een handgalopje. Op dat moment wisten we dat we er goed aan 

deden, al zegt je gevoel van niet. We hebben veel te vroeg afscheid van je moeten 

nemen, maar we hopen dat je gelukkig bij ons was en dat je nu bij gelukkig bij je 

moeder bent.  

Jullie waren de liefste honden die we ooit en veel te kort gehad hebben. 

 

 Marja, Jenny en Gideon 

 

 

Jesse 
 

Beste Münsterlandervrienden, enkele nummers geleden heb ik jullie beloofd om 

jullie op regelmatige basis op de hoogte te houden wat betreft de vorderingen van 

Jesse en mijn persoontje in de apporteersport. Ook had ik daarin vermeld dat wij in 

maart opnieuw op zouden gaan voor het A-certificaat. Zoals jullie hebben kunnen 

zien ontbrak dat stuk in het afgelopen clubblad. Hieronder volgt waarom. 

Jesse is in november zo hard onderuit gegaan op een glad bruggetje dat ze almaar 

mank bleef lopen. Rust mocht niet helpen, foto’s gemaakt, ook deze wezen niets 

uit. En opnieuw moest ze rust houden. Ondertussen had ik een Münsterlander die 

tegen de muren opliep en eigenlijk niet meer te hanteren was. Op aanraden van 

kennissen heb ik een fysiotherapeut laten komen. Zij dacht dat er wat mis was met 

haar rug en verwees mij door naar Dorit Aharon, orthomanueel therapeut voor 
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dieren. Bij dat consult bleek uiteindelijk dat er een paar ruggenwervels en 

halswervels verschoven waren en haar bekken bleek scheef te staan. Dit is nu 

verholpen. Na 3 weken mocht ik opnieuw beginnen met het opbouwen van 

belastingen. Helaas maar waar: boven de 80% ging het elke keer weer mis.  

Met deze klacht opnieuw naar fysiotherapeut. Na onderzoek dacht de 

fysiotherapeut een crepatie te voelen in de elleboog van Jesse, dus eind maart zijn 

er wederom foto's gemaakt op hogere kwaliteit en daar was een klein puntje te zien 

in de LPC hoek in haar elleboog. (LPC is een vorm van elleboogdysplasie) De 

foto's zijn nu opgestuurd naar een röntgenoloog en daar verwacht ik elk moment de 

uitslag van. Persoonlijk denk ik niet dat het LPC is want de symptomen zijn daar 

niet naar. Waarschijnlijk is het een heel erge peesbeschadiging in het 

schoudergewricht en dan met name de pees die het schoudergewricht verbindt met 

het opperarmbeen, en ja een pees herstelt nou eenmaal heel langzaam. Om heel 

eerlijk te zijn, de tijd tussen het kreupelen wordt steeds langer en de duur van het 

kreupelen steeds minder dus ik denk geen LPC. Om jullie een voorbeeld te geven 

van een dinsdag eind maart; op die dag heb ik 1.5 uur met haar gelopen in de 

duinen en zoals jullie weten is een Münsterlander druk, dus dat was voor Jesse geen 

lopen maar rennen. Daarnaast heb ik die bewuste avond voor het eerst weer een 

volledige les fly-ball gelopen dus dat was ook flink aanpoten en de dag erna liep ze 

niet mank dus dat wijst ook niet op LPC.  

Ik had Jesse al ingeschreven voor de diplomadag in maart maar bovenstaande 

gooide roet in het eten want ik kon en mocht ook niet met haar trainen. Hierdoor 

heb ik ook de werkproef op 2e paasdag niet mee kunnen doen. In overleg met de 

arts is nu besloten dat ik tot nader order alles met haar mag doen zolang ik maar 

onder de 80% belasting blijf. In ieder geval tot de uitslag binnen is. Ik ben dus sinds 

3 weken weer bezig met trainen en ik moet zeggen, het ziet er veelbelovend uit. 

Dus als alles zo blijft gaan dan schrijf ik haar in voor de werkproef op 27 juni a.s. 

Misschien dat jullie dan alsnog kunnen genieten van de capriolen van ons in de 

apporteersport. Tenslotte is het een werkproef en geen diplomadag dus wat we te 

doen krijgen weten we niet en Jesse is nou eenmaal een clown... 

Groetjes, 

Cindy en Jesse
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Hoogtemeting op de clubmatch 
 

Op de clubmatch hebben we voor het tweede jaar de honden gemeten. Waarom? 

Onze Grote Münsterlanders moeten volgens de rasstandaard aan bepaalde hoogte-

eisen voldoen. 

Reuen 60-65 cm en teven 58-63 cm. Deze hoogte mag maximaal met 2 cm naar 

boven of naar beneden worden overschreden. Dit wordt vastgelegd in ons 

fokreglement. 

Hoe gaan we hier nu mee om? Door de honden op bijeenkomsten als clubmatch etc. 

te meten en deze gegevens op te slaan krijgen we een indicatie hoe groot / klein de 

hond is. 

Als bij de aanvrage voor opname in de fokdierenlijst blijkt dat de hond bij meerdere 

metingen te groot of te klein is bevonden, dan heeft de FBC de mogelijkheid om de 

eigenaar te verzoeken zijn hond bij een officiële keurmeester te laten meten. 

 

Gerrit Klokman 

 

Aanvulling en rectificatie Jaarverslag GHC 

 

Veldwerk clinic in Zwolle 
 

In het jaarverslag over 2003 is vergeten op te nemen de door Wilma Rodenburg 

georganiseerde en uitstekend geslaagde Veldwerk theoriedag. 

Peter Eering was hier de gastdocent. Hij doet dit met veel kennis en enthousiasme. 

Met 45 deelnemers, waaronder een flink aantal Grote Münsterlander bezitters, was 

dit een geweldig geslaagde dag. 

Dit moet zeker een vervolg krijgen, willen we meer mensen kennis laten maken met 

deze vorm van jachthondenwedstrijdsport. Bedenk wel: het vinden van een geschikt 

terrein met ruim veld en de mogelijkheid om deze jonge honden onder wild te 

brengen is heel beperkt. 

 

Rectificatie 
 

In het jaarverslag stond dat Wilma Rodenburg op de continentaal II veldwerk 

wedstrijd tweede was geworden met Anieck van het Meekenesch. Dit moet zijn: 

eerste en tevens de winnaar van de wisselprijs. 
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Uitslagen Kampioenschapsclubmatch in het kort 
 
Nr.  Naam hond Uitslag Stokmaat 

1 Nora 1e  Niet gem. 
2 Borzan van Rozelaar ZG 59,5 

3 Eddie vom Homerland  (Elmer) 4e ZG 65,5 
4 Yondar van 't Exelse Veld 2U 64 
5 Falco van 't Proostmeer G 65 
6 Ned. Kampioen Lex 3e U 64,5 
7 Gino van ’t Patriez’n Laand 1e U CAC BOB 63 

8 Eppo Baron van de Kinkenpolder 2ZG 69 
9 Sobat van 't Exelse Veld Afwezig Afwezig 

10 Las van 't Exelse Veld 1e ZG 63 
11 Benn von der Hohen Meede 1e ZG 60 
12 Guus van het Meekenesch 2e ZG 63 

13 Ned. Kampioen Seppo van 't Exelse Veld 1e U res CAC 66 
14 Ned. Kampioen Arex van ’t Bruggenbosch 1U 67 
15 Casper van de Polderpionier 2e ZG 62 
16 Bölkers Quilla Afwezig Afwezig 
17 Geena van 't Proostmeer Afwezig Afwezig 

18 Femke van 't Exelse Veld 1e U res CAC 58,5 
19 Luna van 't Exelse Veld 4e ZG 58,5 
20 Firsty van 't Proostmeer 3e U 59 
21 Christa van het Meekenesch ZG 58,5 
22 Ned. Kampioen Gilka vom Grenzland 2U 58 
23 Cindy vom Nichtener Esch ZG 61 
24 Lieke van 't Burchtbos 4e ZG 59 
25 Layka van 't Burchtbos G 64 

26 Hadja van het Meekenesch 2e ZG Geweigerd 
27 Hunter's Cora van het Meekenesch G 58,5 
28 Hilke van het Meekenesch Afwezig Afw 
29 Fungha van de Achterstesteeg G 60 
30 Boeddha van de Achterstesteeg 3e ZG 59 

31 Aida van 't Exelse Veld 1e U 58,5 
32 Gabi van het Meekenesch 1e ZG Geweigerd 
33 Anoeska van 't Gina Florashof 3e ZG 61,5 
34 Ned. Kampioen Lessy van 't Exelse Veld 2e U 58 
35 Eijke van 't Proostmeer 1e U CAC  58 

36 Nienke vom Bußhof 1e U 58,5 
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Kampioenschapsclubmatch 2004 
 

Op zaterdag 19 juni vond onze jaarlijkse clubmatch plaats. Ook dit jaar was 

het weer een Kampioenschapsclubmatch, wat betekent dat er door de twee 

beste reuen en teven (reserve) kampioenschapspunten (CAC en res. CAC) 

behaald kunnen worden, op voorwaarde dat zij de kwalificatie Uitmuntend 

krijgen. We waren inmiddels voor de derde achtereenvolgende keer te gast 

bij Camping Manege De Heksenlaak in Barchem. De vorige jaren was de 

keuringsring op een buitenterrein, maar gezien de sombere weers-

voorspellingen hebben we dit jaar het zekere voor het onzekere genomen en 

de ring in de binnenmanege uitgezet. Dat dit de goede keuze was, bleek al 

binnen een uur na aanvang van de keuringen toen een flinke plensbui met 

hagel en onweer het dak teisterde. Er zouden er later nog meer volgen… 

Natuurlijk was ook Christel Borgonjen weer present met onze clubwinkel, 

die veel belangstelling trok. Christel is niet alleen op bijna alle club-

evenementen aanwezig, maar vertegenwoordigt de NGMV ook bij andere 

gelegenheden, zoals de Game Fair, waar zij ook dit jaar weer twee dagen 

lang het visitekaartje van onze vereniging was. 

De keuringen werden gedaan door dhr. Piet Noppert, die groepskeurmeester 

is voor de rasgroep Voorstaande Jachthonden. Door het jammer genoeg 

relatief geringe aantal inschrijvingen was er tijd genoeg en kon hij elke 

hond de volle aandacht geven. Na de Puppyklas volgde de keuring van de 

reuen van alle klassen. De 1e plaats in de Openklas leverde Gino van ’t 

Patriez’n Laand in de eindkeuring het CAC en de titel Beste Reu op. Het 

reserve CAC was voor Ned. Kamp. Seppo van ’t Exelse Veld CW’02, de 

winnaar van de Gebruikshondenklas. 

Na de reuenkeuringen was het tijd voor de gezamenlijke lunch, die evenals 

voorafgaande jaren uitstekend verzorgd was door de Heksenlaak. Er waren 

zelfs oranje broodjes, met het oog op de EK voetbalwedstrijd die onze 

nationale ploeg die avond moest spelen. 

Na de lunch was de hoogtemeting van alle deelnemende honden. Hierover 

leest u elders in deze uitgave meer. Vervolgens werden alle teven gekeurd. 

Beste Teef met CAC werd Eijke van ’t Proostmeer uit de Gebruiks-

hondenklas. Aan de winnares van de Openklas, Femke van ’t Exelse Veld, 

werd het reserve CAC toegekend. Aida van ’t Exelse Veld kreeg als 

winnares van de Jeugdklas de prijs voor de Beste Jeugdhond. Deze 

prachtige prijs in de vorm van een tinnen bord werd dit jaar voor het eerst 

uitgereikt. De wisselprijs is door erelid George van Straaten en zijn vrouw 
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Mia beschikbaar gesteld als aanmoediging om met een veelbelovende jonge 

hond verder te gaan op shows en wedstrijden. 

Tot slot van de keuringen kwamen de beste reu en teef nog weer in de ring, 

zodat de keurmeester kon bepalen wie de beste van het ras (BOB) zou 

worden. Deze eer viel te beurt aan Gino van ’t Patriez’n Laand, die de titel 

Clubwinner 2004 achter zijn naam mag laten schrijven. Onze felicitaties 

gaan uit naar zijn baasje, Karin Brüll-Prinsen. 

De prijsuitreiking vond plaats in de naast de manege gelegen kantine. Er 

waren bekers voor de vier beste honden uit elke klasse en een plaquette 

voor de Beste Reu en Beste Teef. De Clubwinnaar kreeg naast de 

wisselbeker (die al jaren geleden door erelid mevrouw Peters-Klabbers 

beschikbaar werd gesteld) een beker die hij mag houden. Gerrit Klokman 

bedankte namens het bestuur de keurmeester dhr. Noppert, zijn vrouw die 

de hele dag als schrijver gefungeerd had, en iedereen die bij de organisatie 

en het verloop van de clubmatch betrokken was. In het bijzonder bedankte 

hij ook Ina te Boome en Karin Brüll, die als lid van onze pas opgerichte 

Evenementencommissie veel werk verzet hebben. 

Dhr. Noppert maakte van de gelegenheid gebruik in het kort uiteen te zetten 

waar een exterieurkeurmeester nu eigenlijk op let tijdens een show. Dit was 

voor minder ervaren voorbrengers heel verhelderend. “Nu snap ik pas wat 

er bedoeld wordt met wat er op de keurverslagen van mijn hond staat.”, zei 

iemand na afloop. Ook zei de keurmeester verheugd te zijn over de goede 

conditie waarin de honden voorgebracht werden. Dat maakte hij bij andere 

rassen wel eens heel anders mee, zo zei hij. 

Bij de prijsuitreiking was ook dhr. E. Wezinkhof aanwezig als vertegen-

woordiger van onze voersponsor Lavor. Hij had voor iedereen een presentje 

in de vorm van een proefzakje voer, een pen, een blocnote en een folder. De 

op nr. 1 geplaatste hond uit iedere klasse kreeg bovendien een grote zak 

voer van 15 kg cadeau! 

Al met al was het een geslaagde clubmatch waarover iedereen heel tevreden 

kan zijn, denk ik. Ook dit jaar zagen we weer veel werk- en gebruikshonden 

in de prijzen vallen. Hieruit blijkt dat werkeigenschappen en een 

uitmuntend exterieur heel goed samen kunnen gaan. Een scheiding tussen 

“werklijn” en “showlijn” zoals je bij sommige rassen ziet, is bij de Grote 

Münsterlander gelukkig niet aan de orde. Hopelijk stimuleert dit volgend 

jaar meer mensen om hun hond voor de Kampioenschapsclubmatch in te 

schrijven! 

 Annemarie 
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Puppyklas teven 
 

1. Nora; NHSB: 2481674; G: 12-

11-03; F: Koppelman L.; V: Ben 

vom Isseltal; M: Aura van het 

Scholzicht; E: Koppelman L. 

7 maanden. Voor leeftijd goed 

ontwikkelde pup van mooi type – 

mooi hoofd – goed gehoekt 

lichaam – reeds mooie borst en 

voorborst – zwaar bespierde 

achterhand – prima zware bone – 

nog wat korte vacht en weinig 

bevedering – gangwerk nog los 

en speels 

ZEER VEELBELOVEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openklas reuen 
 

2. Borzan van Rozelaar; NHSB 

(Imp. België): 2445131; G: 05-

03-02; F: Lammens E.; V: 

Xsaron vom Romawald; M: Yaly 

van Rozelaar; E: Liekens J.G. 

2 jaar. Goed gebouwde jonge reu 

– goed hoofd maar iets te korte 

snuit – goed gehoekt lichaam – 

goede bone – borst en voorborst 

kunnen nog wat dieper –prima 

bespierde achterhand –goede 

vacht en bevedering –mag in 

gangwerk iets beter uitgrijpen 

ZEER GOED 
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3. Eddie vom Homerland 

(Elmer); NHSB aange-

vraagd (ZGM nr: 160/02); 

G: 02-05-02; F:  Wacht-

meister K.; V: Attila von der 

Lippe; M: Amsel vom 

Homerland; E: Coolen-

Dautzenberg S. 

2 jaar. Wat hooggestelde 

jonge reu met goed hoofd en 

goede uitdrukking – goed 

ontwikkeld lichaam met 

steile schouderligging en 

nog wat losse voorhand – 

goede zware bone – goed 

bespierde achterhand – 

goede vacht – bevedering 

mag wat overvloediger – 

vlot gangwerk 

4e ZEER GOED 

 

 

 

 
 

4. Yondar van 't Exelse Veld; NHSB: 

2336026; G: 26-01-01; F:  Klokman 

H.G.; V: Held vom Bimolterfeld; M: 

Kim van 't Exelse Veld; E:  Deckers J. 

3 jaar. Goed gebouwde reu met goed 

hoofd en goede uitdrukking – goede 

ooraanzet – goed gehoekt lichaam – 

goede borst en voorborst – ellebogen 

kunnen iets beter aansluiten – prima 

achterhand – goede zware bone – goede 

vacht en bevedering – vlot gangwerk  

maar voor wat breed gaand door losse 

ellebogen  

2e UITMUNTEND 
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5. Falco van 't 

Proostmeer; NHSB: 

2314482; G: 14-08-00; F:  

Poort K.; V: Eric Ciperro; 

M: Anouk van ’t Proost-

meer; E: Coolen H. 

2 jaar. Wat hooggestelde 

reu met goed mannelijk 

hoofd en goede uitdruk-

king – goede ooraanzet –

wat steile opperarm – wat 

los in ellebogen – nog te 

weinig voorborst – goede 

achterhand – zware bone – 

wat erg vrolijke staart-

dracht – goede vacht en 

bevedering – loopt vlot 

maar voor wat breed  

GOED 

 

 

 

 

6. Lex CW’03; 

NHSB: 2321658; G: 

10-11-00; F: Van 

Arkel H.G.; V: 

Palco vom Bußhof; 

M: Ceasar; E:  Van 

Arkel H.G. 

4 jaar. Mooie 

typische reu met 

mooi hoofd en 

goede uitdrukking – 

goede ooraanzet – 

goed gehoekt 

lichaam – voorborst 

zou iets beter 

kunnen – goede 

achterhand – prima 

zware bone – goede maar wat korte vacht - goede bevedering – goed uitgrijpend 

gangwerk.  3e UITMUNTEND
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7. Gino van ’t Patriez’n 

Laand; NHSB: 2248744; 

G: 23-06-99; F:  de Ruiter 

S.J.F.; V: Santo vom 

Edelsteig; M: Delfi van ’t 

Patriez’n Laand; E:  Brüll-

Prinsen C.A.M. 

5 jaar. Goed gebouwde 

forse reu met goed 

mannelijk hoofd – goede 

uitdrukking – goede 

ooraanzet – iets steile 

opperarm – mooie 

bovenbelijning –goede 

borst en voorborst – prima 

zware bone -  goede vacht 

en bevedering -  iets krul 

op de achterhand – vlot 

gangwerk maar iets 

koehakkig   

1e UITMUNTEND CAC  

+ BOB 

 

Jeugdklas reuen 

 
8. Eppo Baron van de Kinkenpolder; 

NHSB: 2443638; G: 11-03-03; F: 

Hagesteijn-Van Delft A.; V: Enno aus 

der Stockmannsmühle; M: Birka van 't 

Seijzenbrook; E:  Op de Beek  V.J.H./ 

M.E.J.  

1,5  jaar.  Erg hooggestelde jonge reu 

met goed hoofd - goede uitdrukking – 

iets te veel stop – voorhand nog te 

weinig bespierd en daardoor los in de 

ellebogen – nog weinig borst en 

voorborst – prima zware bone – nog wat 

korte vacht en te weinig bevedering – 

gangwerk wel vlot maar achter nog 

onregelmatig en voor wat wijd 

2e ZEER GOED
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9. Sobat van 't Exelse Veld; NHSB: 2470644; G: 29-08-03; F: Klokman H.G.; V: 

Harras ut Seelterlound; M: Flora van 't Exelse Veld; E: van Gerner K. + N. 

AFWEZIG 

 

10. Las van 't Exelse Veld; NHSB: 

2470645; G: 29-08-03; F:  Klokman 

H.G.; V: Harras ut Seelterlound; M: 

Flora van 't Exelse Veld; E: Simons 

C.J. & P.J.C. Wijngaard 

10 maanden. Voor leeftijd reeds fors 

ontwikkelde reu met mooi hoofd en 

goede uitdrukking – ooraanzet zou iets 

hoger mogen – goed gehoekt lichaam 

met reeds goede borst en voorborst – 

zwaar bespierde achterhand –goede 

bone – rug kon iets strakker – goede 

vacht maar nog te weinig bevedering – 

gangwerk nog iets onregelmatig en 

springerig  

1e ZEER GOED 

 

Jonge Hondenklas reuen 

 

 

11. Benn von der Hohen Meede; 

NHSB aangevraagd (ZGM nr: 243/02); 

G: 16-10-02; F:  Michler E.; V: Jaros 

von den Reithkampen; M: Freya ut 

Seelterlound; E:  Dautzenberg J. 

18 maanden.  Goed gebouwde jonge reu 

met aardig hoofd maar mist wat adel - 

het totale hoofd zou wat smaller en 

langer moeten zijn - goede ooraanzet - 

goed gehoekt lichaam – nog wat los in 

ellebogen  - zwaar bespierde achterhand 

– goede bone - reeds vrij goede borst en 

voorborst - goede vacht en bevedering - 

gangwerk mist nog voldoende vastheid  

1e ZEER GOED 
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12. Guus van het Meekenesch; NHSB: 

2429170; G: 07-12-02; F: Nieuwenhuis 

A.F.M.; V: Arko vom Landwehrdeich; 

M: Clemy van het Meekenesch; E: 

Wijnnobel S.H. 

1,5 jaar. Wat hooggestelde jonge reu met 

mooi mannelijk hoofd en goede 

uitdrukking – ooraanzet kan iets hoger - 

lichaam mist nog wat massa in borst en 

voorborst –wat steile opperarm – prima 

bespierde achterhand –goede bone  

goede vacht – bevedering nog niet 

voldoende ontwikkeld –gangwerk nog 

wat onregelmatig  

2e ZEER GOED 

 

 

 

Gebruikshondenklas reuen 
 

 

13. Ned. Kampioen Seppo van 't 

Exelse Veld CW’02; NHSB: 

2281697; G: 13-01-00; F: Klokman 

H.G.; V: Pieke von das 

Ginsterwald; M: Nienke vom 

Bußhof; E: te Boome A.J.M. 

4 jaar. Goed gebouwde forse reu 

met goed mannelijk hoofd  - goede 

uitdrukking – goede ooraanzet – 

goed belijnd lichaam met goede 

hoekingen – goede borstdiepte – 

prima zware bone – goede vacht – 

overvloedige bevedering - goed 

uitgrijpend gangwerk   

1e UITMUNTEND RES. CAC 

 

 

(foto van vorig jaar) 
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Veteranen klasse reuen 
 

 

14. Ned. Kampioen Arex van 't 

Bruggenbosch CW’01; NHSB: 

2065277; G: 23-05-96; F: Bekkering 

E.; V: Seppo vom Hoch-holz; M: 

Akim van de Meastershoeve; E: 

Scholten M.G.J.M. & Hilferink 

A.M.F.  

8 jaar. Forse veteraan - prima 

conditie – mooi mannelijk hoofd – 

goede uitdrukking en ooraanzet – 

mooi belijnd lichaam met goede 

hoekingen – goede bone – goede 

vacht en bevedering – goed 

uitgrijpend gangwerk      

1e UITMUNTEND 

 

 

 

 

 

 

15: Casper van de Polderpionier; 

NHSB: 1964369; G: 13-10-94; F:  

Aarnink F.; V: Artos; M: Letteke van 

de Heygrave; E:  Braam W. 

10 jaar. Voor leeftijd nog in prima 

conditie – goed hoofd –goede 

uitdrukking – goede ooraanzet – goed 

gehoekt lichaam met wat weinig 

voorborst –in stand wat breed in 

voorhand – goede bone – vacht 

momenteel niet optimaal – voldoende 

bevedering – gangwerk wat 

onregelmatig                  

2e ZEER GOED 
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Open klasse teven 
 

16. Bölkers Quilla; NHSB 

aangevraagd (ZGM nr: 56/02); G: 31-

01-02; F:  Bölker H.; V: Aenir zum 

Quellberg; M: Ira vom Voßbrink; E: 

ten Brink A.H.  AFWEZIG 
 

17. Geena van 't Proostmeer; 

NHSB: 2429420; G: 12-02-02; F: 

Poort K.; V: Falco van ’t Patriez’n 

Laand; M: Eijke van 't Proostmeer; E: 

Stoffer G.  AFWEZIG 
 

18. Femke van 't Exelse Veld; 

NHSB: 2336029; G: 26-01-01; F;  

Klokman H.G.; V; Held vom 

Bimolterfeld; M: Kim van 't Exelse 

Veld; E:  Breteler A.G.M. 

3 jaar. Goed gebouwde teef van mooi 

type – mooi vrouwelijk hoofd – goede 

uitdrukking – goede ooraanzet –mooi 

belijnd lichaam met goede hoekingen – 

prima zware bone – goede vacht en 

bevedering – vlot uitgrijpend gangwerk  

1E UITMUNTEND RES.  CAC 

 

19. Luna van 't Exelse Veld; NHSB: 

2372910; G: 21-09-01; F: Klokman 

H.G.; V: Tasso vom Wiesengrund; M: 

Flora van 't Exelse Veld; E:  Brüll-

Prinsen C.A.M. 

2 jaar. Wat licht type teef maar wel een 

mooi totaalbeeld – mooi vrouwelijk 

hoofd met goede uitdrukking – lichaam 

zou wat meer massa moeten hebben  - 

borst mag wat dieper – prima zware bone 

– wat korte vacht en wat weinig 

bevedering – mooi vlot gangwerk  

4e ZEERGOED 
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20. Firsty van 't Proostmeer; NHSB: 

2314486; G: 14-08-00; F; Poort K.; V; 

Eric Ciperro; M; Anouk van 't 

Proostmeer; E: Poort-Braam T.J. & 

Poort K. 

4 jaar. Goed gebouwde teef met goed 

vrouwelijk hoofd dat iets forser zou 

mogen zijn t.o.v. het lichaam – goed 

gehoekt lichaam – goede belijning - 

ellebogen mogen iets beter aansluiten – 

goede bone – goede vacht en 

bevedering – vlot gangwerk – gaat voor 

iets breed                           

3e UITMUNTEND 

 

 

 

21. Crista van het Meekenesch; NHSB: 

1950293; G: 30-12-99; F:  Nieuwenhuis 

A.F.M.; V: Ax vom Homerland; M: 

Nanka vom Bußhof; E:  Geessink J.H.E. 

3,5 jaar.  Moeilijk te beoordelen – goed 

hoofd met goede uitdrukking – ooraanzet 

mag iets hoger  goed gehoekt lichaam 

met waarschijnlijk goede borstdiepte 

(laat zich niet betasten) - goede bone  - 

wat weinig bevedering verder goede 

vacht – loopt voor en achter iets breed  

ZEER GOED 
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22. Ned. Kampioen Gilka vom 

Grenzland; NHSB (imp. 

Duitsland): 2075878; G: 11-04-97; 

F:  Temminghof N.; V: Illo vom 

Hessenland; M: Laika von der 

Vechte; E:  Bartnig-Wildeman E. 

7 jaar. Mooi type teef met goed 

vrouwelijk hoofd – goede 

uitdrukking en goede ooraanzet – 

goed gehoekt lichaam met goede 

borst en voorborst – prima bespierde 

achterhand – goede vacht en 

bevedering – vlot gangwerk – voor 

iets uitdraaiende ellebogen  

2e UITMUNTEND 

 

 

 

 

Jeugdklas teven  
 

 

 

23. Cindy vom Nichtener Esch; NHSB 

(imp. Duitsland): 2445904; G: 07-01-03; 

F:  Emming H.; V: Ax vom Homerland; 

M: Ursel vom Bußhof; E:  Roze H.R. 

± 1,5 jaar.  Iets hooggestelde jonge teef 

met mooi vrouwelijk hoofd - goede 

uitdrukking - goede ooraanzet – goed 

gehoekt lichaam dat nog verder moet 

uitzwaren - nog te weinig borst en 

voorborst - goed bespierde achterhand – 

goede bone - in aanleg goede vacht maar 

nog wat kort - en nog wat weinig 

bevedering - vlak gangwerk maar voor 

nog iets breed   

ZEER GOED 
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24. Lieke van 't Burchtbos; 

NHSB: 2445453; G: 25-03-03; F:  

Bartnig-Wildeman E.; V: Ned. 

Kampioen Arex van 't Bruggen-

bosch CW’01; M: Ned. Kampioen 

Gilka vom Grenzland; E: Bartnig-

Wildeman E. 

15 maanden. Voor leeftijd goed 

ontwikkelde teef met goed 

vrouwelijk hoofd – nog wat licht 

oog – goede ooraanzet – lichaam 

moet nog verder uitzwaren en 

zodoende meer borst en voorborst 

krijgen – goed bespierde achterhand 

– prima zware bone – nog wat korte 

vacht en weinig bevedering – vlot 

gangwerk maar gaat voor iets breed 

vanwege losse schouder  

4e ZEER GOED 

 

 

 

 

25. Layka van 't Burchtbos; 

NHSB: 2445954; G: 25-03-03; F: 

Bartnig-Wildeman E.; V: Ned. 

Kampioen Arex van 't Bruggen-

bosch CW’01; M: Ned. Kampioen 

Gilka vom Grenzland; E: Hilferink 

A.M.F. & Scholten M.G.J.M. 

14 maanden. Wat hooggestelde 

teef die nog lang niet af is – goed 

hoofd met goede uitdrukking – 

gedeeltelijk boven voorbijter – wat 

steile schouderligging en steile 

losse opperarm – goed bespierde 

achterhand – nog korte vacht en 

weinig bevedering - gangwerk nog 

erg onregelmatig  

GOED 
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26. Hadja van het Meekenesch; 

NHSB: 2451328; G: 23-04-03; F:  

Nieuwenhuis A.F.M.; V: Asso vom 

Hasselbusch; M: Birka van 't 

Meekenesch; E:  Rodenburg W. 

13 maanden Voor leeftijd goed 

ontwikkelde jonge teef met aardig 

hoofd maar iets te korte voorsnuit – 

goed gehoekt lichaam maar nog te 

weinig borst en voorborst – moet 

nog verder uitzwaren – prima bone – 

vacht en bevedering nog wat aan de 

korte kant – toont al een mooi 

uitgrijpend gangwerk  

2e ZEER GOED 

 

 

 

 

 

 

 

27. Hunter's Cora van het 

Meekenesch; NHSB: 2213657; G: 

23-04-03; F: Nieuwenhuis A.F.M.; 

V: Asso vom Hasselbusch; M: Birka 

van het Meekenesch; E: Koelman B. 

13 Maanden Voor leeftijd goed 

ontwikkeld teefje met aardig hoofd 

maar iets te korte voorsnuit – iets 

steile schouderligging – borst en 

voorborst moeten nog verder 

uitzwaren – goede bone -goede 

achterhand – vacht en bevedering 

nog erg kort – toont al een goed 

gangwerk   

GOED 

 

 



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
30 

28. Hilke van het Meekenesch; NHSB: 2451323; G: 23-04-03; F: Nieuwenhuis 

A.F.M.; V: Asso vom Hasselbusch; M: Birka van het Meekenesch; E: Nieuwenhuis 

A. & M.        AFWEZIG 
 

29. Fungha van de 

Achterstesteeg; NHSB: 

2468927; G: 15-08-03; F: 

Van de Rijt H.A.L.; V: 

Falco van ’t Patriez’n 

Laand; M: Inu van de 

Achterstesteeg; E:  Mark P. 

10 maanden. Voor leeftijd 

al flink ontwikkeld maar 

nog lang niet af – nog wat 

smal hoofd met goede 

uitdrukking en goede 

ooraanzet – borst en 

voorborst moeten nog heel 

veel uitzwaren – nog erg los 

in voorhand – goede bone – 

goed bespierde achterhand – vacht al redelijk lang maar nog geen bevedering – 

gangwerk nog erg los en onregelmatig  

GOED 
 

30. Boeddha van de 

Achterstesteeg; NHSB: 2468928; 

G: 15-08-03; F:  van de Rijt H.A.L.; 

V: Falco van ’t Patriez’n Laand; M: 

Inu van de Achterstesteeg; E:  't 

Hoen A.C. 

10 maanden  Voor leeftijd goed 

ontwikkeld teefje met goed hoofd- 

goede uitdrukking –goede ooraanzet- 

goed gehoekt lichaam – borst en 

voorborst moeten nog verder 

uitzwaren – goed bespierde 

achterhand- zware bone –vacht al 

van redelijke lengte –nog weinig 

bevedering – gangwerk nog erg los 

en springerig    

3e ZEER GOED 

 



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
31 

 

 

31. Aida van 't Exelse Veld; NHSB: 

2470647; G: 29-08-03; F: Klokman 

H.G.; V: Harras ut Seelterlound; M: 

Flora van 't Exelse Veld; E: Klokman 

H.G. 

10,5 maanden. Voor leeftijd al flink 

ontwikkelde teef van mooi type – goed 

hoofd met goede uitdrukking – goede 

ooraanzet – goed gehoekt lichaam dat 

nog verder moet uitzwaren – al vrij 

goede borst diepte – nog te weinig 

voorborst – prima zware bone – voor 

leeftijd al mooie lange vacht maar nog 

weinig bevedering – toont al een vlot 

gangwerk  

1e UITMUNTEND BESTE 

JEUGDHOND 

 

 

 

 

Jonge Hondenklas teven 
 

32. Gabi van het Meekenesch; 

NHSB: 2429173; G: 07-12-02; F:  

Nieuwenhuis A.F.M.; V: Arko vom 

Landwehrdeich; M: Clemy van het 

Meekenesch; E:  Nieuwenhuis A. & 

M. 

17 maanden. Erg hooggestelde jonge 

teef met goed vrouwelijk hoofd en 

goede uitdrukking – ooraanzet mag 

iets hoger – erg steile opperarm – 

borst en voorborst moeten nog dieper 

– goed bespierde achterhand – goede 

bone – nog los in voorhand  - vacht 

van redelijke lengte – nog weinig 

bevedering –toont al een goed 

gangwerk  

1e ZEER GOED 
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Gebruikshondenklas 

teven 
 

33. Anoeska van 't Gina 

Florashof; NHSB: 2402857; G: 03-

05-02; F:  Lukens K.H.; V: Moritz 

vom Wiesengrund; M: Gina Flora 

van 't Patriez'n Laand; E:  Lukens 

R. 

2 jaar. Goed gebouwde teef met 

goed hoofd en goede uitdrukking – 

goede ooraanzet – wat breed in 

stand – steile opperarm – goede 

borstdiepte – goed bespierde 

achterhand – goede bone – wat 

korte vacht en weinig bevedering – 

in gangwerk voor wat breed gaand  

3e ZEER GOED 

 

 

 

34. Ned. Kampioen Lessy van 

't Exelse Veld JW’00 W’00; 

NHSB: 2281703; G: 13-01-00; 

F:  Klokman H.G.; V: Pieke 

von das Ginsterwald; M: 

Nienke vom Bußhof; E: 

Klokman H.G. 

3,5 jaar. Mooie typische teef 

met mooi vrouwelijk hoofd en 

goede uitdrukking – goede 

ooraanzet  lichaam met 

voldoende borst en voorborst – 

rug mag iets strakker – goed 

bespierde achterhand – goede 

bone – goede vacht en 

bevedering – toont een vlot 

gangwerk maar voor iets wijd 

in ellebogen  

2e UITMUNTEND 
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35. Eijke van 't Proostmeer; 

NHSB: 2233510; G: 28-01-99; F: 

Poort K.; V: Seppo vom Hochholz; 

M: Anouk van 't Proost-meer; E: 

Poort K. & Poort-Braam T.J. 

5 jaar en 4 maanden. Mooie typische 

teef met mooi maar iets fijn 

vrouwelijk hoofd – goede 

uitdrukking en goede ooraanzet – 

goed belijnd lichaam – prima borst 

en voorborst – goede bone – goede 

vacht, wat summiere bevedering – 

toont een vlot gangwerk  

1e UITMUNTEND CAC 

 

 

 

 

 

 

Veteranenklas teven 

 

36. Nienke vom Bußhof; NHSB: 

1900684; G: 17-02-94; F: Buß O.; V: 

Erlo aus dem Scherfederland; M: Panja 

vom Eichenhof; E: Klokman H.G. 

11 jaar. Voor leeftijd nog in prima 

conditie – mooi vrouwelijk hoofd – 

goede uitdrukking – iets lage ooraanzet 

– zwaar gebouwd lichaam – goede 

hoekingen en prima bespiering – zware 

bone - in stand voor wat o-benig  - 

Lange vacht met overvloedige 

bevedering – toont nog een vlot 

gangwerk maar gaat voor erg wijd – 

voor type toch  nog uitmuntend  

1e UITMUNTEND 

 

(Foto vorig van jaar) 
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De winnaars: Beste Reu en Beste Teef 
 

Tiny Poort-Braam met Eijke van ’t Proostmeer  en Karin Brüll-Prinsen met Gino van ’t Patriez’n Laand 
 

 
 

 

KNJV Proef te Haaften 
Op zaterdag 21 augustus, terrein de Crobse Waard 

 

Als u deze vorm van werken met uw Grote Münsterlander nog niet kent en u wilt 

een flink aantal honden aan het werk zien, is dit een goede gelegenheid. 

De Grote Münsterlander organiseert samen met de Viszla en de Epagneul Français 

deze proef. Dit jaar is de Viszla Vereniging aan de beurt voor de organisatie. 

Op het moment dat dit boekje bij u onder de ogen komt is de inschrijving reeds 

gesloten. Ieder is echter wel welkom om onze honden aan het werk te zien. 

In Haaften worden borden geplaatst met verwijzing naar het proef terrein. We 

starten om ongeveer 9.00 uur met de B en C proeven, terwijl de A deelnemers na de 

middag met het dirigeren en de sleep over breed water de proef besluiten. 
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MAP proef te Haarlo op zaterdag 2 oktober 
 

Een nieuwe loot aan onze vereniging activiteiten zijn de MAP proeven. We 

organiseren deze in samenwerking met de Duitse Staande Korthaar Vereniging. 

Dit heeft als voordeel dat we, hoewel we als kleine verenigingen niet voldoende 

deelnemers hebben om een dergelijke proef vol te krijgen, dit op deze manier wel 

kunnen. 

Meervoudige Apporteer Proeven zijn een vervolg op de KNJV proeven, echter wat 

meer praktijkgericht en duidelijk wat meer voor geoefende honden. Elke deelnemer 

doet 6 dubbele apporteerproeven. Het dubbel apport bestaat altijd uit verschillende 

elementen (bijvoorbeeld markeerapport en verloren apport over water). Om hier aan 

mee te kunnen doen moet men minimaal een KNJV B of A diploma hebben 

behaald. 

Zo het nu lijkt is voor snelle beslissers nog een paar plaatsen beschikbaar. 

Deze proeven worden gehouden nabij Borculo in Oost-Gelderland. Om het terrein 

te vinden gaat u vanuit Borculo naar Haarlo. Dan komt u langs een zandwinning. 

Direct hierna eerste weg links, de Hogebrugweg. U moet dan zijn bij camping 

Groot Willink. Kom gerust kijken naar onze Grote Münsterlanders. 

 

Najaarsveldwedstrijden georganiseerd door de NGMV 
 

Bij dit clubblad Zomer 2004 zit een inschrijfformulier als inlegvel voor de 

Najaarsveldwedstrijden 2004 Continentaal II Rubriek C. 
 

De inschrijving sluit op de volgende data: 

15-09-04 Jeugdveldwedstrijd te Abbenes/Leimuiderbrug *  sluit op 05-09-04 

24-09-04  Openklasse CAC te Wedde   sluit op 14-09-04 

04-10-04  Jeugdveldwedstrijd te Hoofdplaat *  sluit op 22-09-04 

04-10-04  Openklasse CAC te Hoofdplaat   sluit op 22-09-04 
 

* Uw hond moet tenminste 9 maanden oud zijn en jonger dan 2 jaar voor deelname 

aan de jeugdnajaarsveldwedstrijden. 

Nadat de inschrijving en de betaling binnen zijn, ontvangt u bij voorkeur per e-mail 

en anders per post, informatie over hoe laat en waar we voor de desbetreffende 

wedstrijddag verzamelen. 

Er is een beperkt aantal deelnemers per wedstrijd, dus vol is vol. U krijgt bericht 

indien U kunt deelnemen aan de door U uitgekozen wedstrijden.  

Als toeschouwer bent U ook van harte welkom, neem dan contact op met Mar Blok 

of Wilma Rodenburg. 
 

Mar Blok  tel: 0181-318715 

Wilma Rodenburg   tel: 06-10403725 
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Volledige uitslag van de verenigingswisselprijzen 

uitgereikt tijdens de ALV 
 

Martien Peters Bokaal 
 

Dit is de prijs voor de hond die in het afgelopen jaar de meeste resultaten op 

verschillende onderdelen heeft behaald. (Elk onderdeel telt maar eenmaal.) 
 

Eerste werd: Cita van het Meekenesch van Bertus te Paske met 19,5 punten. 

Deze prijs werd helaas postuum uitgereikt daar zij in het begin van het jaar bij een 

aanrijding met een auto verongelukte. 

Tweede: Lessy van ’t Exelseveld van Gerrit Klokman 

Derde: Seppo van ‘t Exelseveld van Tonny te Boome 

Vierde: Clemy van het Meekenesch van André Nieuwenhuis 
 

Jeugdbokaal 
 

Hier geldt dat de bokaal is voor degene die met een jonge hond de eerste 27 

maanden aan zo veel mogelijk activiteiten deelneemt en ook nog goed scoort. 

Deze jeugd bokaal was dit jaar voor Douschka van de Heidepolder met 90 punten 

van Gerco en Sandra Hagesteijn. Helaas was dit de enige inzending voor deze prijs. 

Hopelijk zijn er volgend jaar meer inzendingen. 

 
Douschka 

van de 

Heidepolder 
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Veldwerk Jaartrofee 
 

Deze was wederom voor Anieck van het Meekenesch van Wilma Rodenburg met 

34.5 punten. Ook voor deze wisselprijs hopen wij het komend jaar op meer 

inschrijvingen. 
 

 

 

Werkproef Sevenum 27 juni 2004 
 

Na een lange blessure van Jesse was dan eindelijk de kogel door de kerk ik mocht 

haar van de artsen belasten tot maximaal 70%. Alle onderzoeken die gedaan zijn 

wezen niets uit. De artsen houden het nu op instabiliteit van de schouder naar 

aanleiding van een trauma. Dit zou uiteindelijk met rust moeten genezen. En we 

hebben proefondervindelijk vastgesteld dat de grens rond 75% ligt dus daar moet ik 

gedurende een jaar onder blijven. Ik was dolblij dat we eindelijk weer wat konden 

gaan doen aangezien ik ondertussen een stuiterbal van een Münsterlander had waar 

geen land meer mee te bezeilen was. 

We hebben langzaamaan de trainingen hervat voor de apporteersport. Gedurende de 

trainingen zag je haar groeien, echter, ik heb nog altijd de beelden in mijn hoofd 

van vorig jaar; een rennende Jesse met Dummy in haar bek tot groot vermaak van 

keurmeester en publiek.  
Omdat wij vorig jaar geen A-diploma behaald hebben en ik dit jaar nog nergens 

deel aan had kunnen nemen was ik genoodzaakt om Jesse in te schrijven voor de 

A0 klasse aangezien het om een werkproef gaat. Op 27 juni was het dan zover: 

Werkproef apporteersport te Sevenum, ruim 2 uur rijden vanaf Den Haag. En een 

of andere idioot moest zonodig een EK-voetbal organiseren met Nederland aan de 

bal de avond voor de werkproef (en ik wilde zo graag vroeg naar bed -:) dus na een 

nachtje van zo een 3.5 uur liep mijn wekker om 4.30 af. Snel aankleden, andere 

honden uitlaten, andere baas gedag gezegd en daar gingen we hoor. Om 5.30 mijn 

trainingsmaatje opgehaald die in de B-klasse loopt en daarna op naar het grote 

avontuur. 

Om 08.10 kwamen we in Sevenum aan. Nog geen hond te bekennen, letterlijk, 

maar wel een hoop akkers met mooie paden ertussen dus volop gelegenheid voor de 

honden om de pootjes te strekken dus ook Jesse mocht los-:) Ja en wat heb je in de 

Randstad niet zondagmorgen om 08.10….? Juist, hazen, tot groot plezier van 

Jesse!!!!! Op dat moment dacht ik van joh ik heb voor een veldwedstrijd 

ingeschreven! Nou, na 15 minuten was madam het zat en ze kwam terug. Gelijk 

aangelijnd en flink het appel erop gezet. Wat niet wilde lukken want verderop was 

het veel spannender. 
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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


 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
39 

Daarnaast zeek het van de regen dus de dag begon erg goed. En vaak is het dan bij 

Jesse zo dat ze niets meer behoorlijk doet. Om 09.00 ons gemeld bij het secretariaat 

met hond. Daar kregen we dan ook de uitreiking van de proeven voor die dag. Ja, 

na die doorgelezen te hebben vroeg ik of we maar weer naar huis zouden gaan want 

de proeven waren zwaar, heel erg zwaar. Ondanks al onze trainingen ook op 

driedubbele apporten zagen we dit niet zitten. Maar vol goede moed begonnen wij 

dan toch aan de werkproef. 

Om  9.30 begon de eerste proef voor Jesse.  Proef C: U staat met uw hond langs een 

greppel. Er wordt aan de andere zijde van de greppel een apport opgegooid. Om 

steadiness van uw hond te trainen besluit u het apport zelf op te halen. Terwijl u 

onderweg bent om het apport op te halen wordt met een geluidje een apport 

gegooid die uw hond goed ziet vallen. Nadat u met het door u opgehaalde apport bij 

uw hond terug bent, mag u uw hond uitsturen om het gegooide apport op te halen. 

Op de terugweg wordt er nog een apport opgegooid dat uw hond moet respecteren. 

Nadat hij het eerste apport heeft afgegeven, mag u hem naar het tweede apport 

sturen. 14 punten had Jesse hiervoor. (Ben ik het niet mee eens. Jesse zag het 

verleidingsapport niet maar haalde een dummy van een strobaal, vond ik een fout 

van de helper, ze rook toch een dummy-:) Ik vond het zeer initiatiefrijk van Jesse 

om op een strobaal te springen. In mijn ogen was ze nagenoeg foutloos, maar wie 

ben ik? De greppel was erg diep en leuk gevonden. Om 10.30 proef A: U komt met 

de auto thuis van boodschappen doen. Het zijn 2 zware tassen zodat u in elke hand 

een tas neemt. De hond moet los volgen. Onderweg naar huis steekt er een kat over 

en u komt langs een veldje waar gevoetbald wordt. Ook valt er onderweg nog een 

apport in de richting van de hond. Als u op de plaats van bestemming komt mag uw 
hond als beloning het gegooide apport halen. Ondanks dat u moet zorgen dat de 

hond volgt wordt buiten het eerste commando elk extra commando of extra 

handeling en het gedrag van de hond tijdens het volgen beoordeeld. 15 punten had 

Jesse hiervoor. Ik heb hier zelf teveel extra commando gegeven, just in case. Om 

11.30 proef E: U staat met uw hond enkele meters van een watervijver. Aan de 

overzijde wordt een apport opgegooid. Na een teken van de keurmeester mag u uw 

hond uitsturen om dit apport op te halen. Op de terugweg wordt er een apport 

opgegooid wat in de vijver komt (respecteren). Na het afgeven van het 1e apport 

mag uw hond dit apport ook ophalen. 17 punten had ze hiervoor. De keurmeester 

vond dat ze erg pittig te water ging en vlot en snel en met veel passie overzwom 

ook het verleidingsapport liet ze keurig voor wat het was. En dat is weleens anders 

geweest, ze gaf alleen niet netjes af. Dat klopt wel want uit en over water heb ik 

nog niet getraind op netjes afgeven.  

Toen een echte lange pauze die ten kostte zou gaan van concentratie e.d. Ik heb 

uiteindelijk met haar aan het einde van een zeer lang pad tussen de akkers, zo een 

1.5 tot 2 uur tegen een boom aangezeten. Zo kon ze los en ik hoefde haar niet te 

straffen of wat dan ook. Nu was het heet terwijl het 's ochtends goot van de regen. 

Gelukkig hadden de hazen ondertussen het hazenpad gekozen. Om 14.00 proef D: 
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U komt bij de keurmeester die u vertelt dat op het veld voor u 2 apporten zijn 

verloren. Uw hond moet beide apporten zoeken en apporteren. 12 punten leverde 

dit op. De 1e vond ze zo terwijl het echt moeilijk was maar ze ging half rennen en 

gek doen. De 2e kon ze niet lekker vinden maar ze bleef wel zoeken. Toen de 

keurmeester zei “nog 1 minuut” vond ze hem en ook toen ging ze rennen. Zonde 

hiervan maar voor mij wel begrijpelijk. Ik heb met Jesse altijd zoekapporten op 

open veld getraind of in bosachtig gebied. En hier waren kunstmatige 

verstekplaatsen gemaakt zoals een omgegooide kruiwagen, tasjes, op elkaar 

gestapelde takken en meer van dat soort dingen. En ik had al verwacht dat het 

minder zou worden door de lange pauze en hitte. Om 14.40 proef B: U staat met uw 

hond op een door de keurmeester aangegeven plaats. De hond is niet aangelijnd. Er 

worden met een geluid 2 apporten opgegooid. Na ongeveer 30 seconden krijgt u 

van de keurmeester een teken dat uw hond beide apporten in vrije volgorde mag 

apporteren. 18 punten. Het 1e apport deed ze keurig en met het 2e ging ze rennen 

waardoor ik 2 ferme stemcommando's nodig had. Kortom, Jesse heeft zeer goed 

werk afgeleverd. Het zoeken had beter gekund, zonde van het rennen en bij het 

boodschappen doen heb ik uit voorzorg teveel gezegd en met de eerste ben ik het 

niet eens, vond ik hun fout. De rest klopt wel. Uiteindelijk had ze 76 punten en dit 

bleek goed genoeg te zijn voor de 1e plaats!!!!!!!! Een mooie medaille en een zak 

voer van 7.5 kilo van Purina en natuurlijk een certificaat waren mijn verdienste. 

Ben echt heel trots op mijn draakje Jesse. Ze heeft als dank op de terugweg een 

doosje kipnuggets van de Mc Donald gekregen.  

Nu gaan we vol goede moed trainen voor het A-diploma wat we kunnen halen 

begin september, en ach als ze dit kan moet dat een eitje worden…. 
 

Groetjes, 

Cindy en Jesse 

 

 

Zomer 2003. Iisa (Nadisa Synny Siru) uit Finland moet wennen aan de hitte in Nederland.
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Strandwandeling 
 

Zondag 3 oktober aanstaande gaan we weer wandelen! Om 11.00 uur 

sta ik met mijn honden Gino en Luna op de parkeerplaats bij 

Parnassia aan zee in Bloemendaal om je te ontvangen. Een geweldige 

najaarsstrandwandeling. Je moet je hond toch uitlaten die dag en wat 

is er dan lekkerder voor jou en je hond om eens goed uit te waaien. 

Hoe gezellig voor jou om eens oeverloos over je Grote-

Münsterlander-liefde te kunnen praten met mensen die dat niet 

vervelend vinden omdat ze deze enthousiasme met je delen. Hoe 

geweldig voor je hond om eens met rasgenoten te ravotten en 

misschien wel nestbroertjes en/of -zusjes te ontmoeten. Kortom: hier 

moet je gewoon bij zijn. 

Dus als je kan wandelen en je weet dat je hond het leuk vindt om te 

wandelen: kom dan ook!!! Uiteraard zorg ik namens de vereniging 

voor wat lekkers bij de koffie. Om een indicatie te krijgen van het 

aantal personen en honden dat gezellig meegaat, verzoek ik je om dit 

even telefonisch aan mij door te geven. Tel: 06-21445052.  

 

Hartelijke groet en graag tot ziens!  

Karin Brüll 

 

 

Routebeschrijving vanaf de A9  

 

Neem afslag Haarlem/Halfweg en ga bij de rotonde 3/4 richting 

Haarlem. 

Aan het einde volg je de borden Bloemendaal naar rechts. Blijf 

Bloemendaal en later Bloemendaal aan Zee volgen. Je komt dan 

vanzelf op de Zeeweg. Aan het einde van de Zeeweg, net voor de 

boulevard en net na kampeerterrein Kennemerduinen, neem je afslag 

Parnassia. Als je deze weg uitrijdt kom je bij ons paviljoen met 1100 

parkeerplaatsen. 



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
42 

OPROEP 
 

Zoals u wellicht al weet, bestaat de Nederlandse Grote Münsterlander 

Vereniging in 2005 al weer 30 jaar. Dit 6de lustrum willen wij onder 

andere vieren met een speciale jubileumuitgave van ons clubblad en 

andere jubileumactiviteiten waarover u later meer zult horen. Ook 

willen wij met een nieuwe huisstijl een nieuw tijdperk inluiden en het 

clubblad in een nieuw jasje steken. Het meest in het oog springende 

onderdeel zal het 

 

>>> NIEUWE CLUBLOGO <<< 
 

worden. Hiervoor roepen wij uw hulp in. Laat uw creativiteit de vrije 

loop en maak een ontwerp! De beste inzending zal in de toekomst ons 

clubblad en briefpapier sieren. Doe ons versteld staan en laat de 

brievenbus van de redactie uitpuilen! 

 
 
 

Bindi van de Kinkenpolder
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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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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 

2248744 Gino van ’t Patriez’n Laand* 23-06-1999 Brüll-Prinsen, C.A.M. 

 

Fokteven 
 

NHSB 

nr. 

Fokteef Geboorte 

datum 

Eigenaar 

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. 

2260103 Amke van de Achterstesteeg* 05-09-1999 Vromans, C. 

 

* Deze honden, die nieuw zijn op de fokdierenlijst, zullen in de volgende 

uitgave nader aan u voorgesteld worden.  

(red.)
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 ( advertentie) 

Dekreu Falco van het Patriez’n Laand 
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Jonge Hondendag 30 november 2003 
 

De FBC heeft op 30 november wederom de sinds 1996 jaarlijkse Jonge Hondendag 

in “Het Nieuwe Lido” te Waalwijk georganiseerd. Het partycentrum “Het Nieuwe 

Lido” stond al vroeg voor ons klaar om de NGMV te ontvangen.  

De Jonge Hondendag is een dag waarop we aandacht besteden aan exterieur, gedrag 

en de invloeden van de ouderdieren en dit wordt bekeken en beoordeeld door een 

officiële keurmeester op exterieur- gebied. De jonge honden die ouder zijn dan 

negen maanden worden met hun nestbroers en zusters uitgenodigd en indien 

mogelijk zullen de ouderdieren ook aanwezig zijn. 

Wij vragen aan de fokkers van deze jonge honden om de kopers van de pups zoveel 

mogelijk te motiveren om voor deze dag in te schrijven. Dit omdat - wanneer het 

nest kompleet aanwezig is - de keurmeester het beste de invloeden van de 

ouderdieren kan bepalen. 

De nestbesprekingen bestaan uit diverse onderdelen, n.l.: 

• Van ieder (aanwezig) ouderdier en van iedere gepresenteerde jonge hond 

wordt een exterieur verslag opgesteld. Tevens wordt het gedrag van de 

honden bekeken. Er worden geen kwalificaties toegekend. 

• Ieder nest wordt als geheel beoordeeld, waarin de rasspecifieke 

kenmerken, de  homogeniteit van het nest en de waarneembare invloeden 

van de ouderdieren door de keurmeester bekeken wordt. Dit wordt in een 

“matrix” ingevuld. 

• Aan de keurmeester is ook gevraagd om eigenaren van de jonge honden te 

adviseren hoe zijn of haar hond voor te brengen in de keuringsring. 

• De keurmeester geeft per nest een korte samenvatting van de bevindingen. 

Dit is bedoeld als uitleg naar het publiek. 

• Op verzoek is er de gelegenheid voor de fokker om samen met de 

keurmeester en enkele leden van de FBC nader in te gaan op de bespreking 

van zijn/haar nest. 

Aan het einde van de twee dagdelen krijgt iedere eigenaar een kopie van het 

exterieur verslag van zijn hond. De fokker krijgt een afschrift van alle verslagen en 

de ingevulde “matrix” van zijn/haar nest. De gegevens van deze nestbesprekingen 

worden gepubliceerd in het fokjaarboek. 

De dag is als volgt verlopen: 

Na een korte opening, uitleg en het voorstellen van de keurmeester, aspirant-

keurmeester en andere actieve mensen door Wilma Rodenburg gingen we deze dag 

van start. 

Het was een dag vol spanning voor de mensen met hun eerste Grote Münsterlander: 

wat en hoe gaat er vandaag op deze Jonge Hondendag met onze hond gebeuren? 

De dag bestond uit twee dagdelen, een ochtendprogramma en een middag-

programma. 
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Het ochtenddeel eindigde na de lunch en het middagdeel begon ervoor. Dus tijdens 

de lunch waren alle deelnemers en fokkers aanwezig (totaal ± 90 mensen). Deze 

lunch was prima georganiseerd door het Nieuwe Lido en alles verliep vlekkeloos. 

De keurmeester mevrouw R. Lochs-Romans die de honden beoordeelde en samen 

met mevrouw A.M. Reeskamp-Blok, aspirant-keurmeester en schrijfster, de 

keurrapporten en de “matrixen” invulden. Marcel Scholten was de ringmeester en 

hij zorgde voor een vlot verloop van de dag. Voor de beste beoordeling zien wij 

graag een kompleet nest. Wij moeten dit jaar ook weer zeggen dat er fokkers zijn 

die het nest bijna kompleet verkregen. Diverse eigenaren moesten vanuit het hoge 

noorden naar Waalwijk om aan het verzoek van de fokker te voldoen. Wij 

waarderen het enorm dat er kosten nog moeite wordt gespaard om op deze dag 

aanwezig te zijn. In totaal waren er 5 nesten aanwezig, waarvan twee nesten in de 

ochtend en drie nesten in de middag beoordeeld werden. Er waren 25 Jonge honden 

aangemeld en alle moederdieren en twee vaderdieren waren aanwezig. 

Nest 1. Kennel: van ’t Proostmeer. 

Fokker   : K. Poort 

Kennel   : van ’t Proostmeer 

Moeder   : Eijke van ’t Proostmeer  (NHSB 2233510) 

Vader   : Falco van ’t  Patriez’n Laand  (NHSB 2177944) 

Geb. datum  : 12-12-2002 

Aantal pups in nest : 10 (7 reuen en 3 teven) 
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Nest 2. Kennel: van ’t Gina Florashof 

Fokker   : K.H. Lukens 

Kennel   : van ’t Gina Florashof    

Moeder   : Gina Flora van ‘t Patriez’n Laand  (NHSB 2248747) 

Vader   : Moritz vom Wiesengrund    (ZGM 87/93) 

Geb.datum  : 03-05-2002 

Aantal pups in nest : 7 (5 reuen en 2 teven) 

 
Nest 3.   Kennel: van de Haenenpoel. 

Fokker   : H.W. Rodenburg 

Kennel   : van de Haenenpoel 

Moeder   : Anieck van het Meekenesch  (NHSB 2136451) 

Vader   : Maik vom Krähenhorst   (ZGM 247/97) 

Geb.datum  : 04-06-2002 

Aantal pups in nest : 9 (5 reuen en 4 teven) 

 

Nest 4.   Kennel: van het Meekenesch. 

Fokker   : A.F. M. Nieuwenhuis 

Kennel   : van het Meekenesch 

Moeder   : Clemy van het Meekenesch  (NHSB 2272632) 

Vader   : Arko von Landwehrdeich   (ZGM 23/94) 

Geb.datum  : 07-12-2002 

Aantal pups in nest : 10 (5 reuen en 5 teven) 
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Nest 5.   Kennel: van de Achterstesteeg. 

Fokker   : H.A.L. van der Rijt 

Kennel   : van de Achterstesteeg  

Moeder   : Inu van de Achterstesteeg  (NHSB 2260102) 

Vader   : Arex ven ’t Bruggenbosch  (NHSB 2065277) 

Geb.datum  : 14-06-02 

Aantal pups in nest : 8 (3 reuen en 5 teven) 

 

De keurmeester heeft na afloop van ieder gekeurd nest de fokkers geadviseerd 

waarop te letten bij het fokken van een volgend nest. Ook heeft zij de jonge honden 

eigenaren van diverse tips t.a.v. de opvoeding van de hond voorzien. De 

keurrapporten en matrixen worden in het jaarboek 2003 opgenomen. 

Tijdens de keuringen werd een workshop gehouden door Hondenadviesbureau 

KynoQuest van José Hellenthal en Let Stevens, gedragstherapeuten. Deze 

workshop hebben zij kostloos voor onze NGMV gehouden. De workshop ging 

over: Een kennismaking met de clickermethode. Het weer was wel koud, maar 

droog. In de middag prikte er zelfs een zonnetje door. José en Let hadden buiten 

een perceeltje met linten afgezet en er was volop belangstelling voor de workshop.  

José en Let hebben het hondenadviesbureau KynoQuest in de omgeving van 

Ermelo. Indien U vragen over het gedrag van Uw hond heeft kunt U contact met 

hun opnemen het telefoonnummer is 0341-493777. José is al jaren in het bezit van 

een Grote Münsterlander en jarenlang een actief lid binnen onze vereniging 

geweest. De pupbemiddeling was uiteraard aanwezig en Carla Konings had deze 

dag diverse afspraken met mensen die graag Grote Münsterlanders in het “echt” 

wilden zien. Op deze manier kunnen deze mensen de honden op hun uiterlijk 

bekijken, maar ook de karakters meemaken. 

De clubwinkel was natuurlijk weer aanwezig deze keer werd de clubwinkel bemand 

door Annemarie Hilferink. Er was flink wat belangstelling voor onze clubwinkel 

waar U ook informatie over onze vereniging verkrijgen kon. 

De omgeving rondom “Het nieuwe Lido” is een prachtig wandelgebied. Theo van 

Delft en Rini van Kuijk kwamen na de lunch langs om met belangstellenden een 

wandeling door de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen te maken. Een 

flinke groep ging met hen mee. Na afloop kwamen de mensen enthousiast terug. 
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Rini en Theo hadden tijdens de wandeling met de honden een sleep van wild 

getrokken en diegenen die het wilden, mochten dit met hun hond uitproberen onder 

begeleiding van Theo en Rini. Zo konden de mensen ook nog kennismaken (voor 

zover dit nog niet was gebeurd) met het jachtinstinct van hun hond. 

Na een kort afsluitend dankwoord van Wilma namens de FBC aan de keurmeester, 

aspirant-keurmeester en alle mensen die zich voor deze dag hadden ingezet kon de 

dag beëindigd worden. We kunnen op een geslaagde Jonge Hondendag 2003 terug 

kijken. En wij hopen natuurlijk de deelnemers met hun honden op andere 

activiteiten van onze NGMV terug te zien. 

 

Wilma Rodenburg, namens de FBC 

 

Naschrift redactie: door omstandigheden is dit artikel niet in een eerdere uitgave 

geplaatst. 

 

 

 

 

Wout Kapoen BV 

zuiddijk 2  4771 PB WWW.kapoen.nl 

Zevenbergen herman@kapoen.n 

0168-328913  

http://www.kapoen.nl/
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Van de Pupbemiddeling 
 

Geboorteberichten: 
 

Geboren: 21-04-04. 9 pups (7 reuen en 2 teven) 

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

Combinatie: 

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

NHSB 2248747 NHSB 2281697 

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

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

Aanlegproef NGMV: Zeer goed Aanlegproef: Uitmuntend 

Exterieur: Zeer goed Exterieur: Uitmuntend 

KNJV C diploma KNJV B en MAP B diploma`s 

Duitse proeven: VJP en HZP Duitse proeven HZP en VGP 
 

    

Geboren: 24-04-04.14 pups (8 reuen en 6 teven) 

Fokker: A. Nieuwenhuis. Kennel van het Meekenesch 
 

Combinatie: 

M: Clemy v.h. Meekenesch. V: Ando vom Steenhof 

NHSB 2272632 ZGM 95/98+ 

Geboren: 30-12-99 Geboren: 10-03-98 

HD B, PRA/Cat vrij HD A Duitsland 

Aanlegproef NGMV: Uitmuntend 

Exterieur: Uitmuntend Exterieur: Sg/Sg 

KNJV A en Map A Diploma`s 

Duitse proeven: VJP, HZP en VGP Duitse proeven: VJP en HZP 
 
 

Geboren: 16-06-04. 9 pups (4 reuen, 5 teven) 

Fokker: M. Nieuwenhuis. Kennel v.h. Meekenesch 
 

Combinatie: 

M: Birka v.h. Meekenesch V: Ari von der Steverquelle 

NHSB 2213657 ZGM 336/01 

Geboren: 11-02-98 Geboren: 17-10-01 

HD B, PRA/Cat vrij HD A Duitsland 

Aanlegproef NGMV: Uitmuntend 

Exterieur: Uitmuntend Exterieur: Sg/Sg 

KNJV A Diploma`s 

Duitse proeven: VJP, HZP en VGP Duitse proeven: VJP, HZP en VGP
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Jeugdveldwedstrijd te Hoofdplaat op 24 april 2004 

in de velden van Jachtcombinatie Thomaes 
 

Zaterdag 24 april j.l. werd door de NGMV een jeugdveldwedstrijd georganiseerd in 

de velden van de heren Thomaes te Hoofdplaat. De keurmeester de heer C. Woets 

heeft voor aanvang van de wedstrijd het één en ander uitgelegd over de te houden 

Jeugdveldwedstrijd. Dit aangezien diverse deelnemers voor het eerst meededen aan 

deze discipline in de jachthondensport. 

Het weer was uitstekend te noemen voor het wild, 

maar ook voor de jagende honden. Het zonnetje 

scheen, maar de wind zorgde er voor dat het niet te 

warm werd voor de honden. Het wild wil met dit 

weer graag in het veld vertoeven en daar waren ze 

dan ook. Alle ingrediënten voor een spannende 

jeugdveldwedstrijd waren aanwezig. 

De velden van de neef en broers Thomaes liggen vrij 

ver van de drukke wegen, dus voor de jeugdproeven ideaal. Er wil namelijk nog 

wel eens een hond achter een haas of fazant aanhollen. Mits dit binnen de perken 

blijft is dit in de Jeugdklasse bepaald niet erg.  

We kwamen in het veld aan en we zagen direct een mooi koppel fazanten in het 

veld vallen. Dit maakte het voor onze jeugdhonden niet gemakkelijk. Over de hele 

dag was het zeer moeilijk voor de jonge honden om het wild vast te zetten. De 

wintertarwe was de laatste week flink gegroeid door voldoende regen, zon en wind. 

Hierdoor hebben de fazanten ruim voldoende dekking en kunnen gemakkelijk 

onder de voorstaande jonge hond weg kruipen. Dit gebeurde op deze dag heel 

duidelijk. 

Er waren ook jonge honden die nog geen of bijna geen ervaring hadden in het veld. 

Iedere hond kreeg 2 beurten om te proberen een fazant of misschien wel een patrijs 

voor te staan. Aan de 

“nieuwe” honden 

konden we duidelijk 

zien dat de hond in de 

2de loop meer wilde 

gaan jagen. Al met al, 

ondanks de voor onze 

jeugdhonden moeilijke 

omstandigheden, sloten 

we deze dag succesvol 

af met de volgende 

kwalificaties: 

 
← Hanneke Juch-vas Nunes 
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1ste Goed:  Weimaraner Langhaar, Mowgli Proudly Presents (Daan) van Marjolein 

van Eijk  

2de Goed:   Grote Münsterlander, Hadja van het Meekenesch van Wilma Rodenburg 

3de Goed:   Drentsche  Patrijshond, Twirre Victoria the Gloucester van Hanneke 

Juch-vas Nunes 

Eervolle vermelding: Grote Münsterlander, Gosse van ’t Proostmeer (Lucas) van 

Jan Wormmeester 

Eervolle vermelding: Drentsche Patrijshond, Shai Bat Digit van de Waterdwinger 

van Riek van Oord   ↓ Jan Wormmeester 

 

Hadja van het 

Meekenesch was 

deze dag de Grote 

Münsterlander met 

het hoogste resul-

taat en heeft de 

wisselbokaal “De 

Staande Hond” 

gewonnen. 

 

Maar zonder de 

Jachtcombinatie 

“Thomaes” die de 

velden in Hoofd-
plaat aan onze vereniging ter beschikking stelt voor het houden van onze 

wedstrijden was dit alles niet mogelijk geweest. Wij willen de heren Thomaes 

hiervoor hartelijk bedanken. 

 

Mar Blok en  

Wilma Rodenburg 

↑ Marjolein van Eijk 

 
Riek van Oord → 
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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@konings-14.tmfweb.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
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Kopij voor het volgende nummer voor 25 september 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/
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