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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 ad interim Penningmeester 

Wim Wellens Ina te Boome Annemarie Hilferink 

Merelstraat 8 Veldkampsweg 2 Jan Steenstraat 34 

6111 AT  Sint Joost 7156 RE Beltrum 7141 XG Groenlo 

0475-484741 of     

 06-51171860 
0544-481319 0544-465922 

e-mail:                 

w.wellens@hi.nl 

Info@ 

grotemunsterlander.nl 

e-mail :   

amfhilferink@hotmail.com 

Bestuurslid FBC Bestuurslid GHC Bestuurslid Red. 

Yvonne Hovingh 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: yvonnehovingh@ 

hotmail.com 

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 de redactie 
 

Onze voorzitter heeft door omstandigheden geen tijd gehad om zijn “van de 

voorzitter” voor dit herfstnummer te schrijven. De redactie neemt het deze keer van 

hem over.  

In de meeste kopij die ons werd toegestuurd voor dit nummer wordt teruggeblikt, 

hetzij op wedstrijden, hetzij op een heel hondenleven. Samen met de bijdragen van 

de verschillende commissies en een enkel achtergrond artikel heeft dit een 

lezenswaardig nummer opgeleverd. We doen een greep uit de inhoud: 

De leden van onze vereniging hebben de afgelopen maanden met hun honden op de 

jachthondenproeven en tentoonstellingen weer een groot aantal successen behaald. 

De meest in het oog springende zijn die van: A. te Boome die met Seppo van ’t 

Exelseveld een KNJV A-diploma behaalde, met 92 punten. En Firsty van ’t 

Proostmeer die op de internationale tentoonstelling in Leeuwarden een 1e U 

CAC/CACIB behaalde en daarmee het laatste punt verdiende voor de titel 

Nederlands Kampioen. Tot slot noemen we Mar Blok die met zijn hond Falco van 

’t Patriez’n Laand dit najaar zo graag een 1e ZG in het veldwerk wilde lopen. Baas 

en hond waren er overduidelijk klaar voor, want zowel in Hoofdplaat als in 

Haamstede behaalden zij de kwalificatie 1e ZG. Hoe spannend het is om aan een 

wedstrijd mee te doen en hoeveel voldoening het geeft als je hond laat zien wat-ie 

kan, leest u in de bijdragen van Cindy van de Wolf over haar deelname met Jesse 

aan apporteerproeven en in het verslag van Herwin Roze over het B-diploma dat hij 

met Jara, oftewel Cindy vom Nichtener Esch, behaalde.   

Ook vanuit het bestuur zijn enkele “successen” te vermelden. Zo is er een 

evenementen commissie geformeerd die activiteiten zoals de clubmatch, jonge 

hondendag en de familiedag gaat organiseren. En is de jubileumcommissie 

samengesteld. Ina te Boome, Lex Brijs en Rini van Kuijk bemensen deze 

commissie en gaan de extra festiviteiten rondom het aanstaande jubileum van onze 

vereniging organiseren. Eén voornemen van deze commissie is het organiseren van 

de jubileumdag in combinatie met de clubmatch op 26 juni 2005 (datum onder 

voorbehoud).  

De fokbegeleidingscommissie presenteert in dit nummer 5 nieuw fokdieren aan u, 1 

reu en 4 teven. Zij maken vanaf nu deel uit van de officiële fokdierenlijst. 

Daarnaast van de pupbemiddeling een geboortebericht. 

Wij wensen u veel leesplezier en rekenen ook voor het winternummer weer op uw 

bijdrage en die van de voorzitter. 

de redactie 
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Clubagenda 2004 
 

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: 
 

                  

C. Wijker L.E. Verink  

Trompenbergstraat 4 Anna van Burendreef 33  

1931 AC  Egmond aan Zee 3561 ES  Utrecht 

  

P.F. Schoenmakers H.B.D. Ritzen  

Verl. Scholtenskanaal OZ 75 Th. Jeffersonlaan 54 

7881 JV  Emmer Compascuum 2285 BB  Rijswijk 

 

H. van Iersel J.H.J. Leeftink   

en M. van Beuningen en E.E.M.M. Leeftink-Ramaekers 

Kloosterweg 23 Klimmenderstraat 68 

6631 KL  Horssen 6343 AD  Klimmen 

 

G. Rijsdijk L. van Montfort-Lap 

Middenmolenweg 195 Walburgisstraat 19 

2986 AB  Ridderkerk 6109 RE  Ohé en Laak 

 

B. van der Heijden J.A. te Boome 

Bergstraat 6a  Veldkampsweg 2 

5386 KL  Geffen 7156 RE  Beltrum 

  

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

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

Kamiel van de Heygrave 

geboren: 15-1-1988 - overleden: 22-9-2004 

 

Op 22 september hebben wij onze, ruim 16 jaar oude, Kamiel in laten 

slapen. De ouderdom is hem fataal geworden. Om hem te behoeden voor de 

totale aftakeling en ontluistering konden we niets anders doen dan hem dat 

“laatste zetje geven”. En zo is hij thuis op een waardige manier, slapend op 

z’n eigen plek, de dood ingegleden.  
 

Wij hebben een fantastische hond aan hem gehad. Als jonge hond had hij 

een tomeloze energie, kon eindeloos wandelen, spelen en zwemmen. Hij 

had veel vriend(inn)en en een enkele vijand. In de keuze van z’n vijanden 

overschatte hij zichzelf enigszins, hij koos ze altijd een maatje te groot. Ik 

stelde mezelf gerust met de gedachte dat een rottweiler wel groter is dan een 

Münsterlander, maar beslist niet sneller. Z’n jachtpassie vierde hij, buiten 

de KNJV en veldwerk training, bot op de kadavers die in de Kromme Rijn 

dreven. Het was een zelf opgelegde taak om ieder kadaver op te halen en 

aan de kant te leggen. Veel voetballertjes hebben ook kunnen profiteren van 

z’n apporteerdrift. Hij heeft heel wat ballen voor ze uit het water gehaald.  

Ons probeerde hij te betrekken bij z’n jacht op konijnen. Hij rook het konijn 

in de houtstapel, probeerde ons naar de ene kant van de houtstapel te 

dirigeren en ging zelf aan de andere kant staan. Eén keer deed ik met hem 

mee, met fatale gevolgen voor het konijn dat aan zijn kant probeerde te 

ontsnappen. Daarna heb ik dat nooit meer gedaan.  

Als volwassen hond hebben we ook de periode “nu of nooit” met hem 
meegemaakt. Hij zette toen alles op alles om het tenminste 1 keer in z’n 

leven met een teef te doen. Het is hem nog gelukt ook. Nooit eerder heb ik 

hem zo gelukzalig zien kijken.  

Heel langzaam hebben we hem ouder zien worden. Het begon met staar, 

waardoor hij steeds slechter ging zien en uiteindelijk blind werd. 

Vergroeiingen aan en van de ruggenwervel leidden ertoe dat hij stram werd, 

geen trappen mee kon lopen en sowieso slechter ging lopen. De 

wandelingen werden korter. Op de echt lange wandelingen ging hij niet 

meer mee. Onze rol veranderde van baas in begeleider. Gelukkig nam hij 

z’n gebreken voor kennisgeving aan en liet zich niet ontmoedigen om 

dingen te ondernemen. Langzaamaan veranderde ook z’n gedrag. Hij 
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begroette ons vrijwel niet meer, raakte steeds vaker gedesoriënteerd, 

spookte ’s nachts door het huis en zocht over het algemeen steeds minder 

contact met ons. Maar hij werd niet chagrijnig of agressief en hij wist ons 

altijd haarfijn duidelijk te maken wat hij wilde. In z’n ouderdom en dappere 

onhandigheid was hij erg ontroerend. 
 

Nu is hij er niet meer. En, u zult het wel begrijpen, hij heeft een enorme 

leegte achtergelaten. 

Dag lieve held... 
 

Alette van der Wouden en Bart Huijbers 

 

In Memoriam 

BIRKA V.D. HEIDEPOLDER 

Van 1- 9- 1996 tot 22- 7- 2004 

 
Onze NIMROD deelnemer met behaald AA Diploma is er niet meer. In een 

kleine 5 maanden van 4 naar 2 Grote Munsterlanders. In het vorige nummer 

stond Baika, de moeder van Birka.  
 

20 juli naar de dierenarts, deze dacht aan een baarmoederontsteking. Er 

werd een echo gemaakt, maar het was een uitzaaiing door heel haar lichaam 

en ze had vocht in haar borstholte. Dit werd haar fataal. Ze ging in één dag 

heel hard achteruit, ze reageerde nergens meer op. Birka had inwendige 

bloedingen en we hebben haar 22 juli thuis in laten slapen. Dit ging voor 

ons veel te snel.  
 

Samen hebben we veel getraind en wedstrijden gelopen en samen veel 

plezier gehad in de jachtsport. Ze was voor mij, Rini, een KANJER met in 

2002 6 A Diploma's en 2 A Map’s en als slot de Nimrod met AA.  
 

We hadden Birka een mooie oude dag willen geven, dit had ze zeer zeker 

verdiend. Ze ligt op een mooi plekje in de tuin naast haar moeder Baika. Dit 

gemis is groot.   
 

Rini-Marian 

Ruud -Robert van Kuijk 
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Uitslagen binnengekregen van de RvB: 
 

Tentoonstellingen: 
  

Goes 25-03-04 Keurmeester Harald Aune (Zweden) 
 

gebruikshondenklas reuen  openklas teven 

Free Bandit v.h. Meekenesch  Brenna van ’t Exelseveld 

eig.  M.J.H.A.M. van Wanrooij  eig. M. van Kuijk 

1e ZG 1e U CAC/CACIB BOB 

  

Echt 16-05-04  Keurmeester D. Lawlor (Ierland) 
 

fokkersklas reuen  openklas teven 
Kamp. Lex  Cora van ’t Exelseveld 

eig. H.G. van Arkel eig. L.J. Smits 

1e U CAC BOB 1e U CAC 
  

gebruikshondenklas reuen veteranenklas teven 

Kamp. Seppo van ’t Exelseveld Ceasar     

eig. A.J.M. te Boome  eig. H.G. van Arkel 

1e U RES CAC 1e ZG 
 

Free Bandit van het Meekenesch    

eig. M.J.H.A.M. van Wanrooij   

2e U 
 

Arnhem 30-05-04  Keurmeester T. Fossum (Noorwegen) 
 

jeugdklas teven 

Lieke van ’t Burchtbos 

eig. E. Bartnig-Wildeman 

1e U CAC/BOB 

 

Hulten 13-06-04  Keurmeester M.E.J. van de Weijer 
 

openklas teven gebruikshondenklas reuen 

Brenna van ’t Exelseveld Free Bandit van het Meekenesch  

eig. M. van Kuijk eig. M.J.H.A.M. van Wanrooij   

1e U CAC/CACIB BOB 1e U CAC/CACIB
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jeugdklas teven  

Lieke van ’t Burchtbos 

eig. E. Bartnig-Wildeman 

1e U RES CAC 

 

Uden 03-07-04  Keurmeester W. Peper 
 

openklas reuen openklas teven 

Gino van ’t Patriez’n Laand Luna van ’t Exelseveld 

eig. C.A.M. Brüll-Prinsen eig. C.A.M. Brüll-Prinsen 

1e ZG  

 

Maastricht 26-08-04  Keurmeester B. Fears (Ierland) 
 

kampioensklas reuen jonge hondenklas reuen 

Lux K. Zippo van de Oelinderheide Guido van het Meekenesch 

eig. dhr. De Brouwer eig. A. Peeters 

1e U CAC/CACIB/BOB 1 G 

 

Rotterdam 29-08-04  
 

openklas teven 

Dyan van het Meekenesch 

eig. P.J.Veld 

1e ZG 

 

IJsselshow te Zwolle 10-10-04  Keurmeester G.W.J. de Vries 

 

Jonge hondenklas teven openklas teven 

Lieke van ’t Burchtbos  Firsty van ‘t Proostmeer 

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

1e ZG 1e U CAC/CACIB/BOB 

 

gebruikshondenklas 

 

Bölkers Quilla 

Eig. A.H. ten Brink 

1e ZG
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Uitslagen binnengekregen bij de redactie 
 

Uitslagen KNJV proeven 

 

Tilburg 02-08-04 

Cora van’t Exelseveld L.J. Smits B diploma met 77 pnt. 
 

Uffelte 28-08-04 

Cindy vom Nichtener Esch H.R. Roze B diploma met 66 pnt. 
 

Lunteren 04-09-04 

Aida van’t Exelseveld H.G. Klokman B diploma met 56 pnt. 
 

Markvelde 13-09-04 

Seppo van ’t Exelseveld A.J.M. te Boome A diploma met 92 pnt. ! 
 
Op deze, enigszins magere lijst, ontbreken de diploma’s die op de KNJV proeven in 

Haaften zijn behaald. Maar de uitslagen van Haaften staan vermeld in de tabellen 

verderop in dit boekje. Dankzij de aanwezigheid van één van onze redacteuren bij de 

proeven in Zwiep kunnen we aan de lijst de volgende uitslagen toevoegen: 
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Rabbe van ’t Exelseveld   Eig. J.H.M. ter Horst  B diploma met 76 pnt 

 

 
 

Asanne v.h. Zonnebeekbos Eig. L. Louwman v/d Veen      B dipl. met 78 pnt.
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Uitslagen veldwerkwedstrijden 

 

Haamstede 16-09-04 

Falco van ’t Patriez’n Laand Eig. M. Blok  1e ZG  

 

Goedereede 23-09-04 

Falco van ’t Patriez’n Laand Eig. M. Blok  G 

 

Hoofdplaat 04-10-04  

Falco van ’t Patriez’n Laand Eig. M. Blok  1e ZG 

 

Uitslagen Duitse proeven 

 

VJP te Rhede 17-04-04 

Cindy vom Nichtener Esch Eig. H.R. Roze  65 pnt. 

 

HZP te Rhede 18-09-04 

Cindy vom Nichtener Esch Eig. H.R. Roze  173 pnt. 

 

Tentoonstellingsuitslagen 

 

Zuchtschau VGM te Recklinghausen 06-06-04 

Cindy vom Nichtener Esch Eig. H.R. Roze  g/sg 

 
Clubmatch GMVB te Grasheide-Putte 04-09-04 

Heidi van ’t Proostmeer  Eig. B. te Paske  veelbelovend 

 

Uitslagen gehoorzaamheidsexamens 

 

Winterswijk 02-07-04 

Layka van ’t Burchtbos   Eig: A.M.F. Hilferink 49 pnt.  

  

 

Gezondheidsuitslagen WKHS 2003 

 
NSHB Geb.datum Naam GM Onderz. 

datum 

Onder

zoek 

Uitslag 

2445904 07-01-03 
Cindy vom 

Nichtener Esch 
09-02-02 HD 

HD - A botafw. : 0 

Norbergwaarde 40 

2429169 07-12-02 
Gabel van het 
Meekensch 

25-02-04 HD 
HD - C botafw. : 1 
Norbergwaarde 38 
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Diplomadag apporteersport Borgsweer 

(Groningen) 5 september 2004 
 

Nadat Jesse mij had laten zien op 27 juni 2004 dat ze het wel degelijk in 

zich had om te apporteren zag ik de diplomadag met goede moed tegemoet. 

Tenslotte zijn de werkproeven vele malen zwaarder. 

Op 3 september nog even alle oefeningen doorgenomen, nou dat was in één 

woord een ramp; voorkomen met verleidingen, je loopt gewoon straal langs 

de baas heen en een hoog-apport betekent ook dat je langs de hindernis 

moet lopen, en volgen doe je een meter voor de baas. Een dummy is om 

mee te rennen en niet om terug te brengen naar de baas en een zit blijf 

betekent dat je ook wel mag gaan slapen. Kortom rampzalig. Ik bedacht me 

dus maar dat een slechte generale repetitie meestal een goed teken is voor 

het moment suprème.  

4 september brak aan en ’s middags met mijn trainingsmaatje richting 

Groningen vertrokken alwaar wij een hotelovernachting geboekt hadden 

vlakbij de hondenschool. De mensen van het hotel waren erg vriendelijk en 

hun zoon is zelfs met hun hond met ons meegegaan om ons de weg te 

wijzen naar de hondenschool waar een groot natuurgebied aanwezig is waar 

de honden de poten konden strekken. Hun hond een Drentse Patrijs van 18 

maanden was zo gek als een deur. Ik dacht dat Jesse van mij druk was maar 

die deed echt voor deze hond onder. We hebben heerlijk gelopen daarzo en 

Jesse heeft geprobeerd om bommetje te spelen. Er was daar namelijk een 

aanlegsteiger zo een 1.5m boven het water en hoe harder en hoger je kon 

springen hoe meer water er omhoog spatte. Fantastisch vond ze dat. Ik had 

nog zo gezegd GEEN BOMMETJE!! ’s Avonds hebben we heerlijk gegeten 
en we wilden van een goede nachtrust genieten aangezien we de volgende 

morgen voor de diplomadag de honden nog wilden laten rennen. Dus rond 

22.00 uur naar bed…..De honden waren het hier echter niet mee eens. 

Spelen, spelen spelen, wij werden gebruikt als algemeen stootkussen en ze 

hebben ’s nachts tot 2 keer toe maar bedacht om polonaise te gaan lopen 

door de kamer en over ons heen. Daar ging onze nachtrust. Eindelijk ging 

de wekker om 06.30. Judgement day was aangebroken.  

Wij waren om 08.00 bij de hondenschool waar we eerst de honden hebben 

laten uitrazen, een uur lang. Om 09.00 ons gemeld bij het secretariaat. 

Mensen moesten al lachen want Jesse had natuurlijk weer eens haast om 
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binnen te komen waar allemaal vriendjes waren. Kortom dat was zo een 

moment van wie laat wie uit….Nou ja, het hoort er nou eenmaal bij zullen 

we dan maar zeggen. Het programma kregen we in handen en ik moest 

starten met het blijven uit zicht, niet bepaald een oefening waar ik blij mee 

ben als ik daarmee moet starten, maar ja, je hebt het niet voor het zeggen op 

zo een dag. 

Rond 09.30 vertrok ik met lood in mijn schoenen naar de plaats van de 

oefening, op het laatste moment nog even van halsband gewisseld, een click 

halsband omdat deze makkelijker om en af te doen is. Ik heb namelijk een 

bloedhekel aan een jachtlijn, daar haal ik altijd mijn handen aan open. In de 

‘tuin’waar de oefening gehouden werd waren ook (nog) levende kippen 

aanwezig en natuurlijk had ik weer de pech dat Jesse aan de kant van de 

kippen werd gezet. Iemand anders probeerde nog aan de keurmeester te 

vragen of zij daar mocht staan maar helaas, hij wilde het in die volgorde en 

zo gebeurde het ook. Ok, Jesse zit, Jesse blijf, en weglopen en dan maar 

hopen. Goh wat kunnen 2 minuten lang duren zeg!! Maar de wonderen 

waren de wereld nog niet uit. Jesse bleef zitten, hiep hoi, de eerste 10 was 

binnen. Jesse even laten zwemmen want ondertussen was het al flink warm. 

Om 10.00 moesten we op voor het los en vast volgen. Dit werd gegeven op 

een aardappelveld waar je, je enkels flink op kon verzwikken. Helaas moest 

de hond van mijn voorganger plassen tijdens de oefening dus een 

fantastische geurvlaag was aanwezig. Eerst vast volgen, dat ging behoorlijk 

goed totdat we bij de plasplek kwamen en ja hoor kop naar beneden 

waardoor de lijn 1 maal strak kwam te staan, het los volgen ging als een 

plaatje, dit leverde een 9 op, niet verkeerd lijkt mij, helemaal gezien de 

omstandigheden van het veld. Jesse weer even laten afkoelen en op om 

10.30uur naar het voorkomen met verleidingen. Er lag inderdaad genoeg 

wat als afleiding fungeerde, een knuffelbeest, een omgegooide tafel, 

tafelpoten en stoelen en de rest weet ik niet meer. 2 honden voor mij zat een 

jonge Golden die dwars door zijn baas liep en de keurmeester raadde haar 

om nieuwe remblokjes aan te laten meten, nu heeft Jesse ook nog weleens, 

9 van de 10 keer, het idee om door mij heen te lopen dus….Ok Jesse zit, 

Jesse blijf, ik loop de ruim 30 meter naar de keurmeester, is trouwens dan 

wel erg ver, en draai mij om. Op het teken fluit ik Jesse in en die komt 

aangestormd en kijkt nog geeneens naar de verleiding. Ik denk nog zal ik 

een extra commando geven maar nee ik blijf als verstijfd staan met mijn 

armen langs mijn lichaam en Jesse gaat vlak voor mij vol in de remmen en 

eindigt met haar snuit 1 cm van mijn kruis af, recht voor mij, remproef 
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geslaagd!!! De keurmeester zei nog, ik dacht dat ik jou ook remblokjes 

moest aanraden. De 2e 10 was binnen. Op naar het hoog-apport om 11.00. 

Dit was de oefening waar ik het meest tegen op zag. De hindernis was 60 

cm hoog, dicht en rood van kleur met aan elke kant een strobaal die iets 

naar binnen stond. Daarnaast stond die in hoog gras. Dus persoonlijk vond 

ik het een hoog, markeerapport. Maar goed, ik zet Jesse neer op 3.5m voor 

de hindernis, dummy wordt opgeworpen en na 3 seconden dacht ik een tikje 

van de keurmeester te voelen. Dus ik geef Jesse, het hoog commando. Jesse 

springt feilloos over de hindernis, had goed onthouden waar die gevallen 

was pakt de dummy goed en snel op en komt in 1 rechte lijn terug en 

bovenal ze springt nog over de hindernis ook. Ik denk nog Yes, ze moest 

nog 1 stap doen en dan zou ze strak voor me zitten. Nee zeg, wijkt ze in ene 

keer van me af en gaat uitgebreid aan de strobalen ruiken; het ging zo 

abrupt dat ik het vermoeden heb dat er een reu tegen de balen heeft staan 

plassen. Maar ja, voorlopig zat ik met een snuffelende hond, dus diverse 

commando’s gegeven en uiteindelijk kwam madam dan voor. Nou zegt de 

keurmeester, net een voldoende een 6 dus. Maar als ze op haar strepen had 

gestaan dan was het een 0 geweest. En daarnaast zei ze dat ik moest 

wachten op het tikje op de schouder. Nou eerlijk waar, ik zou zweren dat ik 

het tikje gevoelt had want Jesse is op dat vlak echt steady dus daar hoef ik 

het niet voor te doen. Zo zie je maar, wedstrijdspanning. Dus ik was heel 

blij met mijn 6. Ik denk dat ze die 6 heeft gekregen omdat ze de oefening 

opzich vlekkeloos had uitgevoerd alleen het laatste stapje niet. Alleen toen 

ik Jesse haar riem om wilde doen was ze zo druk dat ze me, per ongeluk, in 

mijn hand pakte en in een reflex kreeg ze een tik tegen d’r snuit want dat 

doet echt zeer. Natuurlijk ten overstaan van een hoop mensen en je zag 

iedereen kijken. Ze dachten vermoedelijk dat ze de tik kreeg omdat ze de 

oefening niet feilloos had afgemaakt. Maar dat is absoluut niet zo, want als 

ik dat zou doen dan zou ik een zeer bange műnsterlander hebben en ik ben 

nou eenmaal al gewend dat een műnsterlander een eigen willetje heeft dus 

daar hoef ik het niet voor te doen. Tenslotte had ze al 3 oefeningen zeer 

goed gedaan. Maar ja, een slechtere timing kon bijna niet. Nog 1 oefening te 

gaan: het landapport om 11.30 wederom in de tuin met de levende kippen. 

Jesse zit, Jesse blijf, dummy wordt opgegooid en na 5 seconden het tikje op 

mijn schouder. Dus Jesse apport, ze stormt op de dummy af en draait zich 

om en komt terug, ze ziet in ene keer het open veld en begint met rennen. Ik 

denk nog Nee he!!! Ok goed nadenken, ondertussen had ze 2 rondjes gerend 

en kwam ze mijn kant uit. Dus nu moest ik wat doen, ik roep; Jesse, Nee 
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APPORT! En ja zeg ze komt in 1 rechte lijn naar me toe en gaat netjes met 

de dummy voor me zitten. 1 punt aftrek voor het rennen en 2 punten voor de 

Nee en apport. Uiteindelijk toch nog een 7!! Kortom mijn draakje heeft haar 

A-diploma gehaald met 42 punten!! Dat vind ik geen verkeerde prestatie 

voor een hond van net 2 jaar en die tot 3 maanden geleden altijd ging 

rennen met de dummy. Ik was en ben heel trots op mijn Jesse.  

Vanaf 12.00 hebben we lekker de hele dag gelummeld met zijn tweeën, 

heerlijk bij het water gezeten met de beentjes in het water, patatje erbij, 

hond erbij, bal erbij, boekje erbij en wie doet je wat. Rond 17.00 was de 

uitreiking alwaar ik dus erg blij mee was. Daarna zijn we in de auto gestapt 

en moe maar voldaan teruggereden naar Den Haag. Op naar de volgende en 

laatste diplomadag van dit jaar in oktober in Sluiskil. 
 

Groetjes, 

Cindy en Jesse 
 

 

Van de Gebruikshondencommissie 
 
Als u dit leest heeft de Gebruikshondencommissie de meeste activiteiten achter de 

rug. 
 

KNJV proef 

We hadden dit jaar weinig werk aan de KNJV proef te Haaften, want dit jaar was 

de Vizsla Vereniging aan de beurt om de proef te organiseren.  

Voor de organisatie heeft de Vizsla Vereniging “alle zeilen bij moeten zetten”, 

vanwege een wisseling van bestuur en enkele zieken. Ze waren dan ook blij dat 

René hen bijgestaan heeft met de administratie. Het werd een geslaagde dag met 

vlotte proeven en goed hondenwerk.  

Het terrein, beschikbaar gesteld door Ben van Willigen en uitermate geschikt voor 

deze vorm van hondensport, droeg daar natuurlijk ook aan bij.  
 

Er deden 14 Grote Münsterlanders mee. Hiervan behaalden er 8 een B diploma en 1 

een C diploma. Dit jaar slaagde er helaas geen Grote Münsterlander in om het 

felbegeerde A-diploma te behalen.Bij degenen die geen diploma behaalden, hadden 

velen net pech op één onderdeel.  

Tonnie te Boome scoorde met Seppo van ’t Exelseveld de meeste punten van de 

deelnemende Grote Münsterlanders. Hij mag de bokaal “Het Zwijn” komend jaar in 

zijn prijzenkast plaatsen. De uitslagen van de andere deelnemers vindt u elders in 

dit boekje.
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Veldwerk 

Het veldwerk dat voornamelijk draait op de tomeloze energie van Wilma 

Rodenburg, bijgestaan door Mar en Hermien Blok, mag zich dit jaar gelukkig weer 

verheugen in een toenemende belangstelling.  

Drie werkelijk zeer goed verlopen wedstrijden, waarbij opviel dat de te Abbenes 

gehouden jeugdwedstrijd bijna geheel volgeboekt was met GM deelnemers. Ook de 

uitslagen van deze wedstrijden vindt u hieronder.  

Dankzij het feit dat Wilma steeds weer de medewerking van de jachtveld- en 

grondeigenaren weet te krijgen en dit vertrouwen weet te behouden, is het mogelijk 

deze wedstrijden te organiseren. Laten we heel zuinig zijn op deze mogelijkheden. 

Nogmaals dank aan de veldeigenaren. 

 

MAP, iets nieuws voor onze vereniging 

Na de KNJV-proeven waarbij velen hun felbegeerde diploma behaald hebben, 

komen de MAP proeven. 

Het organiseren van een MAP (meervoudige apporteer proef) is iets wat enorm veel 

energie vraagt van de organisatie. Als Grote Münsterlander vereniging beschikken 

wij niet over voldoende mankracht en deelnemers om dit alleen te organiseren. 

Voor deze op de praktijk van de jacht gerichte proeven zijn zeer veel medewerkers 

nodig en is een breed scala aan wild nodig. Aan een MAP mogen maximaal 50 

honden, die eerder een KNJV A of B diploma behaald hebben, deelnemen. 

Vorig jaar hebben we voorzichtig samen gewerkt met de Duitse Staande Korthaar 

Vereniging (DSK). Zij hebben toen de organisatie gedaan en wij hebben geholpen. 

Dit jaar waren wij aan de beurt voor de organisatie, ook met hulp van de DSK. 
Voor deze dag hadden we naast de keurmeesters en 20 medewerkers, de 

beschikking over het prachtige terrein rond de boerderijcamping Groot Willink in 

Haarlo. 

Aan de proeven deden 8 Grote Münsterlanders mee, waarvan Ries van Wanrooy 

met Free Bandit van het Meekenesch en Linda Louwman met Asanne van het 

Zonnebeekbos het B diploma behaalden en Tonnie te Boome met Seppo van ‘t 

Exelseveld het A diploma. 

Velen zijn er lang vooraf mee bezig geweest en hebben de dag tot een geweldig 

succes gemaakt. 

Zonder de inzet van Rini, Marjan, Theo, Connie, Henk, André, Marcel, Annemarie, 

Bertus, Lex, Ria, Kees, Karin, Jean-Pierre, Koos, Tiny, Cees, Harrie, René Hans, 

Jenny, Gerrit en de 8 personen van de Duitse Staande Korthaar Vereniging, de 5 

keurmeesters en onze gedelegeerde van de ORWEJA was deze MAP niet mogelijk 

geweest.  

Namens de deelnemers en de Grote Münsterlander Vereniging, hartelijk bedankt! 

 

Koop de oktoberuitgave van Onze Hond. 

In oktober besteedde Onze Hond speciale aandacht aan ons ras            .
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Het is een prachtig artikel met veel aandacht voor het ontstaan van ons ras. 

Ook vindt u er prachtige foto’s in van Grote Münsterlanders. Lees maar eens. 

 

Is het nu echt van deze tijd? 

Ik las onlangs in het clubblad van de Viszla Vereniging dat er een dringend beroep 

werd gedaan op de leden om verschillende commissies te bemensen.  

Een week later las ik bijna hetzelfde in een ander clubblad. 

Daarna sprak ik een bestuurder van een andere kleine rasvereniging. Hij vertelde 

dat zijn bestuur zelfs overwoog om samen te gaan met een gelijkgestemde 

vereniging. 

Wij kunnen op dit moment gelukkig vrij ruim beroep doen op verschillende leden 

die we kennen. 

Maar hopelijk zijn er nog meer leden die denken: “Als ze me vragen, dan wil ik ook 

wel wat voor de vereniging doen.”  

Laat het s.v.p. horen, want onze vereniging kan uw bijdrage gebruiken.  

 

Groet, Gerrit Klokman 
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Uitslagen KNJV proeven te Haaften 
 
 

                   

Recapitulatiestaat 
  
  

  

 

13 g. dipl 
  

op 21-08-2004 12 C dipl 

  
te Haaften 24 B dipl 

  

Proef georganiseerd door de Visla vereniging 
2 A dip 

  
3 disk 

Copywrite R.Bakker   proeven   54 totaal  

naam hond nr a b c d e f g h i j Dipl C B A 

Luca v. 't Exelse Veld 30 7 0 9 0 6 0 7 D - - disk 0 - - 

Seppo v. 'T Exelse Veld 31 10 10 10 9 9 9 10 9 - - B 48 76 - 

Lessy v. 't Exelse Veld 32 8 10 10 8 9 9 10 8 - - B 45 72 - 

Brenna v. 'T Exelse Veld 33 9 10 10 7 8 9 0 10 - - C 44 - - 

Aida v. 't Exelse Veld 34 8 7 10 8 7 10 8 7 - - B 40 65 - 

Tygo 35 8 7 10 9 9 9 6 9 - - B 43 67 - 

Cora v. 't Exelse Veld 36 8 7 10 10 10 10 9 10 - - B 45 74 - 

Amke v.d. Achterstesteeg  37 10 10 10 7 8 10 9 10 - - B 45 74 - 

Free Bandit v.h. Meekenesch 38 9 10 9 10 7 9 10 6 - - B 45 70 - 

Guus v.h. Meekenesch 39 7 7 8 0 7 - - - - - geen - - - 

Bindi v.d. Kinkenpolder 40 7 8 10 0 6 0 0 - - - geen - - - 

Hadja v.h. Meekenesch 41 9 7 0 6 6 7 7 6 - - geen - - - 

Goran v. ’t Proostmeer 42 6 7 0 7 6 0 0 0 - - geen - - - 

Dunja v.h. Meekenesch 43 6 9 9 6 7 7 8 7 - - B 37 59 - 

gemiddelden 
rasgroepen 

aantal      

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  A B C  Gemiddeld  

Visla 2 15 7   65,3   

  

  
  

  

  

Grote Münsterlander 0 8 1   66,8 

Epagneul Francais 0 1 4   46,2 
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Uitslagen MAP  proef te Haarlo 

 

Recapitulatiestaat       

 

 

  
    

MAP proef te Haarlo      op 2-10-2004  23 G   

te Haarlo  12 B    

Georganiseerd door de NGMV en DSKV 
 8 A    

  3 disk   

   proeven   46 totaal  

naam hond nr a b c d e f g h Dipl B A tot 

Ciska Joya v.'t Bruggenbosch 11 - - 100 95 90 100 0 75 geen - - - 

Seppo v.h.Exelseveld 14 - - 95 90 85 80 70 70 A 350 140 490 

Asanne v.h.Zonnebeekbos 37 77 60 95 100 95 70 - - B 497 - 497 

Brenna v.'t Exelseveld 38 69 55 100 72 0 75 - - geen - - - 

Avirtan v.h.Zonnebeekbos 39 69 80 80 100 0 75 - - geen - - - 

Cora v.'t Exelseveld 40 85 85 0 72 0 70 - - geen - - - 

Free Bandit v.h.Meekenesch 41 70 100 90 58 60 80 - - B 458 - 458 

Femke v't Exelseveld 48 60 75 0 55 0 0 - - geen - - - 

 

 

 

 
 

Nestdag bij von das Ginsterwald 
 

Half juli heeft de familie Konings iedereen een brief gestuurd of we met alle 

hondjes aanwezig willen zijn bij de nestdag van Esra & Falco. Dat belooft 

een leuke dag te worden. Zaterdag 4 september rond 11 uur werden we 

verwacht in Bergen op Zoom. Gelijk naar Johan gebeld en gevraagd of hij 

ook mee ging. 

Zaterdag ochtend half 11 was ik bij Johan in Oud Gastel waar hij een 

paardenhouderij heeft en daar vandaan door naar Bergen op Zoom. 

Daar aan gekomen stond de koffie al klaar, even iedereen een handje 

schudden. Bijna iedereen was aanwezig. Om een paar namen te noemen:
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 Ben en Corry Coolen die de puppy test hebben gedaan en die het beheer 

van de locatie hebben, en Mar en Hermien Blok met Falco, de vader van het 

nest. 

En de dag kan beginnen. We waren op een schitterende locatie, een mooi 

stuk natuur helemaal afgezet met gaas. De honden konden dus niet ver weg 

lopen. En er was een mooi stuk water waar de honden konden zwemmen.  

Er werden wat jachthondenproeven uitgezet om te kijken welke aanleg de 

honden tonen. Er was een sleep met een eend, een kort apport met konijn en 

schot, en een zweetspoor van reeën bloed. Bij iedere proef werd uitgelegd 

wat de bedoeling is en wat de hond zou moeten doen. Alle honden deden 

mee aan zo’n proef. 

 

 
 

Toen was het etenstijd. In een schuur stonden tafels gedekt, met brood en 

beleg en voor allemaal een bak soep. Tijdens de maaltijd was het 

beregezellig onder elkaar. En wat me opviel, onder de honden was er ook 

geen verkeerd moment en dit heb ik wel eens anders gezien in die 14 jaar 

dat ik de bij de Grote Münsterlander Verenging ben. Ik moet zeggen, Falco 
heeft zijn karakter goed vererfd. 

Na het eten werd er nog een demo gegeven van het waterwerk. Zo rond 6 

uur was het afgelopen en gingen de meeste mensen weer huiswaarts. Een 

paar mensen bleef hangen om nog meer te praten  over hun geweldige hond. 

Kees & Carla, het was een mooie dag  

 

Fam. van Dam 
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.Strandwandeling 
 

Het is zondag 3 oktober 11.00 uur. Bloemendaal aan Zee, strand, zee, 

prachtig helder weer en groepje enthousiastelingen met hun münsterlanders 

en een jack russell, want ook de niet münsterlanders in de familie mogen 

natuurlijk mee wandelen! Alle ingrediënten voor weer een clubwandeling. 

Totaal zijn er zeven münsterlanders aanwezig. Niels is de jongste. Hij is 

een reutje van zes maanden oud. We besluiten om de heen weg tegen de 

wind in te gaan lopen. Dit is vooral voor de eigenaren, want de honden 

lopen zowel de heen als de terug weg wisselend met de wind mee en tegen 

de wind in. 

Ondanks dat de honden elkaar niet kennen, spelen ze er lustig op los. Als 

honden al tikkertje konden spelen, dan deden ze dat zeker op het strand. 

Alleen Gino moest zich toch als oudste reu van het gezelschap enigszins 

serieus opstellen met al deze teven om zich heen. De overige maken heel 

wat kilometers meer. Alles wat ook maar enigszins beweegt, krijgt één dan 

wel meer münsterlanders achter zich aan. Mensen en andere honden worden 

gespaard, maar de vele vogels zijn echt de pineut. Lars besluit zelfs - bij 

gebrek aan wild - om achter een auto aan te gaan. Gelukkig besluit ook hij 

zich later weer bij de groep te voegen. Halverwege gaan we lekker onder 

het genot van een warme chocomelk - al dan niet met slagroom - op een 

terrasje zitten. We lopen weer terug naar het startpunt en om ongeveer 13.00 

uur gaat iedereen weer lekker uitgewaaid en voldaan naar huis. 
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Diplomadag apporteersport 

3 oktober 2004 te Sluiskil 
 

Zoals belooft hierbij de follow-up van onze escapades in de apporteersport.  

Nog helemaal vol van het behalen van het A-certificaat in Groningen zag ik 

Sluiskil helemaal zitten. Ik heb zelfs een x-aantal dagen sterk lopen 

twijfelen of ik Jesse door zou zetten naar het B-certificaat. Uiteindelijk toch 

maar besloten om het niet te doen. Waar ik echter niet echt rekening mee 

gehouden had, was het feit dat mijn ouders een rondreis gingen maken door 

Amerika en wij (mijn vriend en ik) dus gedurende 3 weken lang een eigen 

pension hadden. Kan je verzekeren dat 8 honden in de Randstad in 1 huis 

erg veel is. Mijn ouders gingen op jawel, 11 september weg en kwamen 

terug op 2 oktober, de dag voor de diplomadag. Ieder weldenkend mens zal 

nu begrijpen dat ik naast mijn normale werk en nu dan ook nog een klein 

pension bar weinig tijd, niets dus, had om te trainen. En mijn ervaring met 

Jesse is dat als ik enige tijd niet train ze er een leuke show van maakt, veel 

lachers op haar hand en veel nullen op de eindlijst. Kortom, de kansen 

waren redelijk klein dat we er nog iets van zouden bakken. 

Afijn, op 2 oktober ouders van Schiphol gehaald en ’s middags vol zin 

vertrokken naar ons overnachtingadres. Dit zijn vrienden van ons dus 

heerlijk ’s avonds uit eten geweest en totaal geen stress, want ze bakt er 

toch niets van. De dag des oordeels brak aan en dus waren wij zoals het 

hoort met zijn viertjes rond 09.00 op de hondenschool aanwezig. Om 09.30 

de eerste oefening en voor het eerst moest ik beginnen met los en vast 

volgen gelijk gevold door het hoogapport. Nou, het volgen ging lang zo 

goed niet zoals in Borgsweer maar al met al ook weer niet verkeerd, dat 

leverde uiteindelijk een 8 op. Daarna het hoogapport, Jesse zit en blijf. Nee 
zeg, springt madam in! Echt, dit is op 1 hand te tellen dat ze dit heeft 

gedaan, puur enthousiasme. Maar goed, ze sprong wel over de hindernis 

heen, pakt de dummy op en komt in een rechte lijn terug, springt ook terug 

maar had zo een vaart dat ze niet meer op tijd voor mij kon remmen, dus ze 

week uit en dan is zo een heel groot veld wel heel aantrekkelijk om 

overheen te gaan rennen. Na een rondje kwam ze mijn kant uit dus geef 

haar een flink stem commando. Oké baas, ik kom al maar ik spring eerst 

over de zijhordes van de hoogtesprong heen. Uiteindelijk leverde deze show 

toch nog een 7 op. En dat heb ik alleen maar te danken aan het feit dat ik 

weinig extra commando’s gegeven heb. Toen hadden we een half uurtje 
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pauze. Om 10.30 op naar het voorkomen met verleidingen en het normale 

landapport. Eerst het voorkomen. Jesse zit en blijf, 30 meter doorlopen 

langs de verleidingen. En volgens mij hadden ze een kinderkamer 

leeggeroofd want er lagen wel heel veel pluchebeesten en meer van dat 

soort spul over 20 meter verspreid. Links en rechts lag spul op ongeveer 2 

meter naast elkaar, een soort landingsbaan zeg maar, en de honden moesten 

er dus tussendoor voorkomen. Oké, ik fluit Jesse voor, dus die komt 

aanstormen. En in de laatste 15 meter werden de verleidingen toch wel heel 

erg interessant dus ze keek naar links en weer naar rechts en weer naar 

links. Ik dacht nog zal ik wel of zal ik niet een extra commando geven. 

Uiteindelijk niet gedaan. Maar uit gewoonte maakte ik het zit-gebaar toen 

ze bij mij kwam. Dus een extra commando, een 9 leverde dit op. Door naar 

het landapport. Jesse zit, blijf. Dummy wordt opgeworpen en na 4 seconden 

de tik op mijn schouder. Jesse apport, ze gaat snel en vlot en vol 

enthousiasme uit. Pakt snel de dummy en komt terug, ziet weer het open 

veld en gaat wederom rennen, echter na 1 ronde komt ze mijn kant uit dus 

weer een ferm stem commando, o ja zo zat het ook alweer. Ze komt netjes 

voor en geeft hem keurig af. Ik dacht echt dat ik 8 misschien een 7 zou 

hebben maar tot mijn grote verbazing staat er aan het einde van de dag een 

6 op mijn lijst. Nou echt mensen, ik kan jullie echt niet vertellen waar die 6 

vandaan komt, dan had ik nog eerder een 6 voor het hoogapport verwacht. 

Maar ja, het oordeel van de keurmeester is bindend. Voorstel is nu om de 

volgende keer een videocamera mee te nemen zodat je achteraf kan kijken 

wat je fout gedaan zou hebben. Ik dacht kat in het bakkie, toch weer een A-

diploma. Ik moest namelijk alleen nog het blijven uit zicht doen en dat mag 

normaal gesproken geen probleem opleveren. Dus om 11.45 richting plaats 

van bestemming, dit was bij de waterput. We kregen bordjes mee met 

daarop je nummer, dit is nog nooit gebeurt, dus ik zag Jesse al helemaal met 

dat bordje gaan rennen. Maar afijn we moesten een natuurlijke heg door en 

dan ongeveer 2 a 2.5 meter naar links en daar je hond neerleggen/zetten. De 

reuen lagen rechts. In mijn groep zaten zoveel teven dat Jesse met haar neus 

pal voor een boom stond. Ik Jesse blijf. Maar wat ik nog nooit getraind heb, 

is achterwaarts weg lopen. Normaal loop je voorwaarts weg. Maar ik moest 

terug naar de opening in de heg en daarna weer de andere kant op. Vrienden 

van mij konden Jesse echter wel zien en ik op mijn buurt hun weer. Dus ik 

kon min of meer op maken wat ze deed. Nee zeg, staat ze na 25 seconden 

op. Want zoals het vrouwtje nu was weg gegaan dat hoorde niet, dat was 

vreemd. Ze heeft 3 stappen gedaan en is toen weer gaan zitten. Ik denk dat
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 mijn redding de natuurlijke heg was, ze kon er niet makkelijk doorheen. 

Dus uiteindelijk leverde me het toch nog een voldoende, een 7 op.  

Kortom, mijn draakje heeft wederom het A diploma behaald met 37 punten. 

Het is weliswaar niet zo een voorbeeldige lijst als in Borgsweer, maar ik 

ben er heeeeeel blij mee. Tenslotte had ik dik 3 weken echt niets met haar 

gedaan en dan weten we het toch te halen. Ik kan, denk ik, langzaamaan 

gaan concluderen dat mijn Jesse iets van volwassen gaat worden. Ik ben er 

echt heel trots op. Nu hebben we nog een werkproef dit jaar en dat zullen 

jullie de volgende keer wel lezen hoe dat avontuur is afgelopen. 

 

Groetjes, 

Cindy en Jesse 

 
 

 

Reu of Teef 
 

Deze vraag wordt me nog wel eens gesteld, als vraagbaak van onze 

internetpagina of bestuurslid, door potentiële pupkopers. Enkele jaren 

geleden had ik niet echt problemen met deze vraag. Mijn eigen voorkeur 

was eigenlijk bepalend. Mannen kiezen vaak een reu, vooral bij “ons” ras is 

de reu mooier, heeft een veel stoerder voorkomen, en een air van een 

aristocraat. Teven komen nog wel eens een beetje kruiperig over. Dit is 

echter wel een erg oppervlakkige manier van kiezen. Ook het argument van 

de ergernis met de loopsheid is niet doorslaggevend. Denk maar eens aan 

die huilende reu in de achtertuin, als hij weer eens helemaal verliefd is op 

dat schamele loopse teefje van onbestemde herkomst, twee straten verderop. 

Veel ervaren voorjagers en natuurlijk de fokkers kiezen voor een teef en dat 

heeft heel andere redenen. Fokkers kiezen hoofdzakelijk voor een teef, 

omdat daar veel meer aan te “verdienen” valt. Verdienen heb ik tussen 

aanhalingstekens gezet, omdat je niet moet denken van de fokkerij rijk te 

kunnen worden. Maar het brengt wel degelijk meer op dan een reu. Een reu 

van dezelfde bloedlijn houden, is voor een fokker een helse zaak. Deze 

moet goed apart van de teven gehouden kunnen worden. Op een ongewenst 

nest zit tenslotte niemand te wachten. Ook deze reu zal zich tijdens de 

loopsheid van de teven laten horen, omdat hij een loopse teef op twee 

kilometer afstand nog kan ruiken. 
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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 
29 

Ook belangrijk in deze keuze is dat een teef in de regel, geloof het of niet, 

intelligenter is dan een reu, ook al is dit niet altijd een voordeel bij het 

trainen. Het laatste en zeker niet het onbelangrijkste argument, is het 

karakter. En dan zijn we waar ik eigenlijk naar toe wil. Dit laatste punt, het 

karakter waardoor de reu nu juist zo zelfbewust overkomt, doet hem in de 

keuze de das om. Deze zelfbewuste uitstraling gaat namelijk vaak gepaard 

met dominantie. Als men hier niet op een juiste manier mee omgaat, kan het 

volledig misgaan met de opvoeding van de hond. Waarom is de reu dan zo? 

In de jaren zestig vond men in Duitsland dat de Grote Münsterlander minder 

fel begon te worden. Dit was ook al jaren eerder opgetekend door een 

bekende GM fokker. Het was vooral te merken aan de wil van de hond om 

wild te stellen. Zo moet de GM zonder pardon roofwild opruimen. Dus ook 

zelfstandig een wilde kat of vos verdelgen en een ziek geschoten stuk 

roodwild aan de strot neerhalen en wurgen. Klinkt niet gezellig maar in die 

tijd deed men niet zo moeilijk. Nu denken de meeste mensen dat onze 

honden afstammen van de wolven. Dit is echter voor een groot gedeelte niet 

het geval. Onze honden stammen hoofdzakelijk af van de jakhalzen. Deze 

overigens uitstekende jagers zijn in roedelverband veel socialer dan wolven, 

omdat ze zich hechten aan alle roedel genoten en niet alleen zoals de wolf 

aan de leider. Zo zijn de meeste rassen goed als huishond te houden en 

luisteren ze naar meerdere gezinsleden. Jakhalzen jagen echter heel anders 

dan wolven. Eigenlijk pesten ze hun prooi meer dood. Deze uitstekende 

spoorzoekers jagen een prooi net zolang op tot deze erbij neervalt, 

ondertussen vallen dan de dapperste exemplaren de prooi van achteren aan. 

Bij de wolven maken de ‘spitsen’ een omtrekkende beweging en vallen de 

prooi van voren aan bij de neus of de keel. Dit was nu net wat men weer in 

de Münsterlander terug wilde. Dus werd er gezocht naar honden die deze 

eigenschap bezaten en zetten deze in bij de fokkerij. Wat men echter vergat, 

waren de minder sociale eigenschappen van de wolf. Wolven gebruiken de 

eerste zes maanden van hun leven voor het zoeken van hun ‘voorbeeld voor 

het leven’. In de zesde levensmaand maken ze dan een keuze die nooit meer 

zal veranderen. Reuen worden daarna met ongeveer achttien maanden 

volwassen en vanaf dat moment accepteren ze geen baas meer. Ze werken 

alleen nog maar samen met een goed en succesvolle leider. Teven doen niet 

zo moeilijk en passen zich al snel aan de situatie aan. Hierdoor wordt al 

duidelijk, dat veel “wolvenbloed” in een reu een zeker risico inhoudt. Stel u 

gaat net in de zesde maand 3 weken op vakantie en de aardige buurman die 

zo goed met de hond overweg kan, past zolang op hem 
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In het ergste geval wil de hond dan niets meer van u weten bij terugkomst. 

Alleen als de hond u gekozen heeft als voorbeeld en u bent een goede 

leider, kunt u een topteam vormen. In alle andere gevallen zal er 

gecompenseerd moeten worden. Dat dit niet mogelijk is met clicker training 

of positief belonen mag zolangzamer hand wel duidelijk zijn. Hieruit wordt 

dus ook duidelijk waarom aan de Nimrod hoofdzakelijk teven deelnemen. 

Deze voorjagers zijn niet alleen ervaren maar ook meestal fokker. De enkele 

reu die men ziet is dan vaak van een enthousiaste nieuwkomer die een 

uitstekend team vormt met zijn hond, of die enkele echte reuen liefhebber. 

Dit is dan belangrijker dan de kennis van de baas of de intelligentie van de 

hond. Deze verhouding vindt men terug bij alle wedstrijden en proeven. 

Hieruit volgt dan wel, dat er dus veel meer teven zijn waarmee gewerkt 

wordt dan reuen, omdat de beschikbare voorjagers door een van de 

voornoemde redenen eerder voor een teef kiezen dan voor een reu. Is die 

dominantie nu altijd een probleem? Nee, zoals Cruyff het zegt: ieder nadeel 

heeft zijn voordeel. Twee jaar geleden waren we zoals gewoonlijk de 

vakantie aan het doorbrengen op de camping in Tsjechië. Het werd weer 

Wout Kapoen BV 

zuiddijk 2  4771 PB WWW.kapoen.nl 

Zevenbergen herman@kapoen.n 

0168-328913  

http://www.kapoen.nl/
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 eens laat aan het kampvuur met een borreltje. Nadat een van onze 

kennissen weg was gelopen voor toilet bezoek, werd zijn stoel plotseling 

door een erg vervelende en stomdronken figuur in bezit genomen. Aan een 

vriendelijk verzoek van mij om op te hoepelen, werd geen gehoor gegeven. 

Nu heb ik niet zo’n indrukwekkende persoonlijkheid, dus toen ik opstond en 

mijn verzoek iets minder vriendelijk herhaalde, had ik daar al weinig 

vertrouwen in. Ineens vloog er een zwart witte flits langs mij heen vanaf 

zijn geliefde plaatsje bij de houtstapel. Op enkele cm afstand van het kruis 

van de ongenode gast, verschenen ineens een hele rij ontblote tanden. Fred 

stond in gedrukte houding voor de man en maakte een angstaanjagend laag 

rommelend geluid. Dit kwam wel door de alcohol nevels heen. Als in een 

slapstick film probeerde de 

man achterwaarts uit de 

stoel te kruipen en bij ons 

vuur vandaan met Fred op 

zijn hielen. Tot een 

onzichtbare grenslijn. Hier 

viel de dreigende houding 

van Fred af als een deken. 

Hij pieste nog even tegen 

de boomstronk en keek bij 

terugkomst geamuseerd 

naar de van schrik 

verstijfde gezichten. 

Dominant, ja, maar toen 

vond ik het helemaal niet 

erg. Vraagt men mij nu wat 

ikzelf de volgende keer 

neem, dan antwoord ik: 

‘Een reu natuurlijk.’ Ze zijn 

en blijven toch mooier en 

misschien worden we wel 

een geweldig team. 

 

René 
 

Hond let op als baas 

even wegzakt. 
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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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B-diploma voor Jara 
 

Na het aanmelden en de gebruikelijke ronde langs de dierenarts, Jara was 

gelukkig nog niet loops en verder ook gezond, konden we onze eend 

ophalen. Deze bleek na inspectie reeds een gat in zijn vel te hebben van het 

schot. De tweede eend die mij overhandigd werd was gelukkig wel in orde. 

Jara wil namelijk in haar enthousiasme een stuk wild nog wel eens iets stevig 

vast pakken, en als zo’n eend al een gat in het vel heeft kan dit problemen 

geven (diskwalificatie als de hond te “hard in de bek” is). 

Net als bij onze eerste proef was Jara wederom de enige GM-er, een andere 

GM-er welke wel in onze trainingsgroep zat was nog niet ver genoeg volgens 

zijn baas en nam dus niet deel aan het examen. Jara moest dus in haar ééntje 

de naam van het ras hooghouden. 

Om half negen moesten we met een groep van 10 honden beginnen met het 

onderdeel “apport over diep water”. Jara en ik waren als vijfde in de groep 

aan de beurt. Dit is normaal gesproken een voordeel, echter de vier 

combinaties voor ons haalden geen van allen de eend op. De honden moesten 

over een water van ca. 15 meter breed zwemmen, een brede zandweg, berm 

oversteken en door een greppel en 1½ meter begroeiing. Hierachter lag op 

ca. 15 meter de eend. De vier honden voor ons kwamen geen van allen door 

de begroeiing en bleven voor deze natuurlijke barrière zoeken op de 

zandweg en in de berm. 

Jara wilde in eerste instantie niet over zwemmen, en zwom tot tweemaal toe 

een rondje (dit was niet echt goed voor de hartslag van de baas). Bij de derde 

keer inzetten wilde ze in eerste instantie het water helemaal niet meer in, 

maar net op het moment dat de keurmeester te kennen gaf dat het afgelopen 

was sprong ze het water in. Toen ze aan de overkant was aangekomen zei de 

keurmeester mij dat indien nu alles goed ging ik nog een zesje kon krijgen. 

Tot mijn verbazing dook Jara in één sprong door de begroeiing en begon 

driftig het grasland er achter af te zoeken. De eend werd netjes en snel 

binnen gebracht, en we waren dus nog in de race voor een B-diploma. 

Het “aangelijnd en los volgen” gaf geen problemen, met één stemcorrectie 

van de baas leverde dit ons een negen op. 

Vervolgens het “komen op bevel”, dit gaf geen problemen en werd met een 

tien beloond 

.
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Hierna het “houden van de aangewezen plaats”, ook nooit een probleem dit 

onderdeel werd echter maar met een acht beloond. Volgens de keurmeester 

legde ik te veel druk op de hond, en was Jara onrustig aan het rond kijken 

(wat wil je met zo’n temperament als er om je heen geschoten wordt). 

Het “verloren apport te land” leverde vervolgens een negen op (1 punt aftrek 

voor staand afgeven). De keurmeester merkte het op dat het wel weer eens 

fijn was een snelle hond in actie te zien (Jara geeft niet zo veel om 

brandnetels en bramenstruiken). 

Het “markeerapport te land” wat bij mijn oude hond nog wel eens problemen 

gaf werd hierna ook netjes afgewerkt. Zonder inspringen of andere rare 

fratsen werkte ze het netjes af, een negen (wederom staand afgeven). 

Hierna moesten het “apport te land” worden afgewerkt. Het konijn na een 

lange dag niet al te fris meer (ongeveer een halve meter lang) werd met enige 

tegenzin na een commando van de baas opgepakt en staand afgegeven, 

leverde ons een acht op. 

Als laatste het “apport uit diep water”. Jara sprong in en was na het schot al 

halverwege het water, en op het teken van de keurmeester stond ze al met de 

voorpoten in het water. Na het binnen brengen van de eend (wederom 

staand) wilde de keurmeester de eend nog even controleren, omdat ze de 

eend behoorlijk stevig vast pakte in haar enthousiasme. Dit was, zeker nu het 

het laatste onderdeel betrof, niet echt goed voor de zenuwen van de baas. De 

eend was gelukkig echter onbeschadigd. 

Aan het eind van de middag waren we er dus in geslaagd een redelijk mooi 

B-diploma te halen van 66 punten. 

Volgend jaar hard trainen op de afwerking (zittend afgeven) en een begin 

maken met de A-training. Maar het komende jachtseizoen hopelijk eerst een 

aantal keren mee op jacht. 

 

Herwin Roze 

 
 

 

 



 

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
36 

Van de Fokbegeleidingscommissie 
 
Geboortebericht 

 

Geboren 22-09-2004: 3 pups (3 teven) 

Fokker: G Klokman, Kennel van `t Exelseveld 

 

Combinatie: 

 

M: Kim van `t Exelseveld  V: Gino van`t Patriez`n Laand 

NHSB nr. 2053158   NHSB nr. 2248744 

Geboren 06-03-1996   Geboren 23-06-1999 

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

Aanlegproef NGMV: Uitmuntend Aanlegproef NGMV: 1e Uitmuntend 

KNJV C en B diploma`s  KNJV C diploma 

Duitse Proeven: VJP   Exterieur: Uitmuntend 

Exterieur: Uitmuntend   Beste reu CAC clubmatch 2004 

 

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 te Boome, A.J.M. 

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

2248744 
Gino van’t Patriezn’n 

Laand 
23-06-1999 K. Brüll-Prinsen 
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Fokteven  
 

NHSB 

nr. 

Fokteef Geboorte 

datum 

Eigenaar 

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

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 Achterstesteeg 05-09-1999 Rijt, H.A.L. van der 

2260103 Amke van de Achterstesteeg 05-09-1999 C Vromans 

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

2282915 Ciska Joya v.‘t Bruggenbosch 09-02-2000 Van den Heuvel G. 

2319118 Dyan van het Meekenesch 28-10-2000 Veldt P.J. 

2339606 Esra van het Meekenesch 15-03-2001 Konings, C.M.L. 

2385270 Brenna van ’t Exelseveld  25-02-2002 Van Kuijk M. 

 

Fokteef Ciska Joya van ’t Bruggenbosch   

 

Krijgt haar presentatie in het volgende boekje, wegens gebrek aan een goede 

foto.
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Dekreu Gino van ’t Patriez’n Laand (NHSB2248744) 
 
Geboren : 23-06-1999 

Moeder  : Delfi van ’t Patriez’n Laand (NHSB1940878) 

Vader  : Santo vom Edelsteig (ZGM142/92) 

HD  : HD-B1 NW38 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : U 1ste plaats kampioensclubmatch CAC + BOB 

    ZG 3de plaats kampioensclubmatch 2003 

Schofthoogte : 63 cm. 

Aanlegproef : 1e U 

Jachtproeven : KNJV-C diploma 43 pnt. 

Duitse proeven : VJP 60 pnt. 

Eigenaar : K. Brüll-Prinsen 

    Stijn Streuvelshof 24 

    1321 AA Almere 

    036-5469070 
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Fokteef Amke van de Achterstesteeg (NHSB2260103) 

 
Geboren : 05-09-1999 

Moeder  : Asja van ‘t Seijzenbrook (NHSB1917320) 

Vader  : Palco vom Busshof (NHSB1999520 imp. Duitsland) 

HD  : HD- (A2) NW37, BA0 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : ZG 3de plaats clubmatch 2001 

    ZG clubmatch 2002 

Schofthoogte : 59 cm. 

Aanlegproef : ZG 118 pnt. 

Jachtproeven : MAP A 495 pnt. 

    KNJV-A 91 pnt. 

Eigenaar : C. Vromans 

    Lijsterbeslaan 5 

    5056 XH Berkel-Enschot 

    013-5333767 
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Fokteef Dyan van het Meekenesch (NHSB2319118) 

 
Geboren : 28-10-2000 

Moeder  : Birka van het Meekenesch (NHSB2213657) 

Vader  : Ax vom Homerland (ZGM 124/98) 

HD  : HD- A NW40, BA0 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : ZG 1ste plaats  

    ZG 

Schofthoogte : 61 cm. 

Jachtproeven : KNJV-B 55 pnt. 

Eigenaar : P.J. Veldt 

    Herenweg 67 

    1861 PB Bergen (NH) 

    072-5061658 
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Fokteef Brenna van ’t Exelse Veld (NHSB2385270) 

 
Geboren : 25-02-2002 

Moeder  : Kim van ’t Exelse Veld (NHSB2053158) 

Vader  : Bowy van de Heidepolder (NHSB1952759) 

HD  : HD- B NW38, BA1 

Oogonderzoek : PRA/Cat vrij, geen afwijkingen 

Exterieur : U 1ste plaats CAC/CACIB BOB te Goes en te Hulten 

(kampioensdiploma) 

Aanlegproef : U 146,5 pnt. 

Jachtproeven : KNJV-B 69 pnt. 

Duitse proeven : VJP 60 pnt. 

Eigenaar : M.J.M. van Kuijk 

    Kinkenpolder 6 

    5171 SV Kaatsheuvel 

    0416-278618 
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Door omstandigheden later binnengekomen 

 

 

Van de voorzitter 
 

 

Beste Leden 

 

Als de dagen korter worden en de avonden langer nemen de 

buitenactiviteiten af. Een goed moment om plannen te maken voor het 

komend jaar. Een jubileum jaar waarin de club 30 jaar bestaat. 

Het bestuur en een inmiddels gevormde activiteiten commissie zijn bijeen 

geweest om gedachten over de invulling van het jubileum jaar uit te 

wisselen. 

Eerste aanzetten zijn daarbij reeds gemaakt en als de plannen meer concreet 

worden zullen wij u hierover nader informeren. 

Het is tevens een goed moment voor u om met uw mooie grote 

Münsterlander er op uit te trekken. Een ferme boswandeling te maken of u 

gewoon eens lekker te laten uitwaaien aan het strand, daarbij eenwordend 

met de natuur die zich in alle schoonheid om deze tijd aan ons openbaart. 

Ook een moment waarbij eens stil zou kunnen staan bij het idee uw mooie 

grote Münsterlander aan andere te tonen. Binnenkort op 27 en 28 november 

vindt de Winner Tentoonstelling in Amsterdam plaats. De grootste 

tentoonstelling van Nederland. Het zou toch geweldig zijn als een groot 

aantal grote Münsterlanders daar aan honden minded Nederland getoond 

zouden worden. Inschrijven kan nog. Wetende dat voor pas in januari het 

volgende nummer u zal bereiken is het nu reeds het moment om u allen al 

vast een fijne Kerst en voorspoedig Nieuwjaar te wensen. 

Wij zien elkaar dan hopelijk in een goede gezondheid weer. 

 

Uw voorzitter, 

  

Wim Wellens 
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( advertentie) 

Dekreu Falco van het Patriez’n Laand 

 

 
 

Geboren: 11-03-1998 Aanlegproef: Uitmuntend 

Moeder : Delfi van’t Patriezn’n Laand Duitse proeven: VJP en HZP 

Vader : Delf CHamavia KNJV C – Diploma 

HD – TC (Norbergwaarde 37) Veldwerk: Jeugdklasse: G 

Pra / Cactaract: vrij  Openklasse  : ZG 

Exterieur: Uitmuntend 

 

Falco is een echte werkhond en heeft een lief karakter. 

 

Eigenaar: M.Blok & H.J. Blok – Lindhout 

  Isaac Sweerstraat 3 

  3223 SK Hellevoetsluis 

  Tel.: 0181 – 318715
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Tentoonstellingsagenda 2004 

 

 
 

30 en 31 oktober  Utrecht 

 

CAC-CACIB 

Utrechtse Rashonden Vereniging  

p/a Ridderstraat 6  

4111 LK Zoelmond  

 

13 en 14 november  Bleiswijk 

 

CAC-CACIB 

K.C. Dordrecht  

p/a Noordhollandlaan 22  

4926 GK Lage Zwaluwe 

 

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/ 

 
 

Op de volgende pagina vindt U alvast de verkorte tentoonstellingsagenda 

voor volgend jaar, zodat u in ieder geval over de data’s kunt beschikken. 

 
 

http://www.winnershow.nl/
http://www.mijnweb.nu/kerstshow/
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28 Januari 2005 

CAC - CACIB Beursgebouw 

Tentoonstelling Eindhoven 

Secretariaat:  

P. v/d Meulengraaf  

Brederostraat 9  

5671 VN  Nuenen  

Tel.: 040-280012 

 

Februari 2005 

CAC 
Tentoonstelling Gezelschapshonden 20  

Secretariaat:  

M. Kavelaars v. Loenhout  

Kalmthoutsebaan 27  

4884 MH  WERNHOUT  

 

27 Februari 2005 Hond van het Jaar Show 

Secretariaat: Cynophilia Hoofdstraat 248 3972 LK  

Driebergen Tel.: 0343-473710 

6 Maart 2005 

CAC - CACIB 
Tentoonstelling Zuidlaren  

Prins Bernardhoeve 

Maart 2005 

CAC - CACIB Tentoonstelling Leeuwarden (Paasshow)28  

9 April 2005 

CAC - CACIB 
Tentoonstelling Goes  

Zeelandhallen 

23 April 2005 

CAC - CACIB 
Tentoonstelling Leiden  

Groenoordhallen 

14 Mei 2005 

CAC - CACIB 
Tentoonstelling Arnhem  

Rijnhal 

27 Mei 2005 

CAC - CACIB 
Tentoonstelling Berghem  

Sportcentrum 

19 Juni 2005 

CAC  
Tentoonstelling Dogachtigen  

Brabanthallen 

2 Juli 2005 

CAC (openluchtshow) 
Tentoonstelling Echt  

Terrein KC Roermond 
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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 Hovingh René Bakker 
Riperwei 5 v. Suchtelenstraat 2 

8623 XR  Jutrijp 7203 DE  Zutphen 

0515-443411 0575-517583 

E-mail: yvonnehovingh@hotmail.com E-mail: r.bakker17@chello.nl 

  

Commissieleden Commissieleden 

Carla Konings  Annemarie Hilferink 

vacature Alette van der Wouden 

  

Pupbemiddeling Evenementencommissie 
Carla Konings  Ina te Boome 

Plataanstraat 34 Veldkampsweg 2 

4621 GW Bergen op Zoom 7156 RE Beltrum 

0164-255206 0544- 481319 

E-mail: carla@konings2.fol.nl E-mail: teboome@wanadoo.nl 

  

 Commissieleden 

Gebruikshondencommissie Lex Brijs 

Gerrit Klokman Karin Brüll 

Oude Lochemseweg 35 Alette van der Wouden 

7245 VH Laren (GLD) Gerrit van den Heuvel 

0573-421216  

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl  

 Ereleden 
Commissieleden  

Mar Blok Mevr. A. Peters -Klabbers 

Theo van Delft Dhr. G. van Straaten 

Rini van Kuijk  

Wilma Rodenburg  Leden van verdienste 
Siemon de Ruiter  

 Dhr. H. Heida 

Clubwinkel Mevr. A.M. van Straaten -Stokman 

Christel Borgonjen -Debets Dhr. S. de Ruiter 

Hackfortweg 41, 7391 TT  Twello Dhr. M. Schimmel 

0571-277069 Dhr. T. Zuidema 

mailto:r.bakker17@chello.nl
mailto:carla@konings2.fol.nl
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Kopij voor het volgende nummer voor 20 december 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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