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COLOFON
 
UITGEVER
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging (NGMV). Dit
blad verschijnt een maal per kwartaal in een oplage van 300
exemplaren. De NGMV is een vereniging van bijna 300 leden
en is opgericht in 1975 te Malden.
 
ADRES
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging,
p/a Veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum
e-mail: info@grotemunsterlander.nl,
website: www.grotemunsterlander.nl
ABN AMRO bank:  46.92.60.505,   t.n.v. NGMV
BIC  ABNANL2A, IBAN NL41ABNA0469260505
 
De NGMV is erkend door de Raad van Beheer op Kynolo
gisch gebied in Nederland d.d. 12 februari 1976, V.W.O.V.
van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en inge
schreven in het register van de Kamer van Koophandel te
Nijmegen onder nummer V40144438.
 
REDACTIE
Anita Jansen, Nico Engels, Ronald Mentink en Hennie IJpe
laar (eindredactie).
Redactieadres, e-mail:
clubblad@grotemunsterlander.nl
 
ADVERTENTIES
Tarieven voor de advertenties: zie elders in dit blad
L. Spaargaren-Braam. De sluitingstermijn voor de adverten
tie is 2 weken voor de verschijningsdatum.
 
LIDMAATSCHAP
Vanaf 1 januari gelden de volgende tarieven:  Hoofdlid € 25
per jaar, Gezinslid € 10 per jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe
leden € 7,50. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk 1 maand
voor het einde van het verenigingsjaar bij:
L. Spaargaren-Braam, Berkenlaan 16, 1431 JE AALSMEER.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging is niet
verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties. De
auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun
artikel. Door publicatie neemt de NGMV geen enkele verant
woordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties,
foto ’s of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestem
ming niet toegestaan.
 
DRUK
SMIC / JONGE HELDEN BV
Schappsdrift 49, 6824 GP ANRHEM

Bij de voorpagina
FOTO: Sparky van de Stommeerpolder
De foto is van: L. Spaargaren
KWARTAALBLAD VAN DE N.G.M.V. (Oplage 300)
De Grote Münsterlander is een blad, uitgegeven door de
NGMV. De leden van de NGMV krijgen dit blad automatisch
thuis gezonden.
Het volgende nummer zal omstreeks 15 juli 2011 verschijnen.
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Advertentietarieven 2011
Leden N.G.M.V.                                Niet-leden
 
Formaat hele pagina (A4)          Formaat hele pagina (A4)
4x per jaar: € 125,00                    4x per jaar: € 150,00
2x per jaar: €   75,00                    2x per jaar: €   85,00
1x per jaar: €   40,00                    1x per jaar: €   45,00
 
Formaat halve pagina                Formaat halve pagina
    (A5-liggend)                                (A5-liggend)
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 of in kleur op de overige
pagina's gelden speciale tarieven op aanvraag

De redactie stelt zich voor
Wij zijn Ronald en Anita en wij zijn in bezit van 2 prachtige
mooie Grote Münsterlanders,
Mika van het Meekensch en Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld.
Toen we gevraagd werden om deel te nemen aan de redactie
van de Grote Münsterlander clubblad,
hoefde we hier niet over na te denken.
Sinds dat we Grote Münsterlanders hebben zijn we erg en
thousiast over het ras de Grote Münsterlander en hun vereni
ging.
De vereniging organiseert meerdere keren per jaar  bijeen
komsten waar we dan ook veel Grote Münsterlanders en hun
eigenaren ontmoeten.
Als nieuwe redactie leden hopen we op veel verhalen over
jullie activiteiten met de Grote Münsterlander
Schrijf je belevenissen met je  Grote Münsterlander naar: 
clubblad@grotemunsterlander.nl
We hopen dan ook onze  enthousiasme over te kunnen
brengen in het nieuwe clubblad.
Namens deze weg willen we de oude redactie leden bedanken
voor hun inzet en jaren lang lees plezier.
 
Ronald en Anita

Voor mij is het de eerste keer dat ik in een redactie zit. Jaren
lang was ik, met heel veel plezier, de vaste columnist in ons
familieblad ‘de Broekhoest’. De zo gevreesde 'deadline' is mij
daardoor niet onbekend.
Ons verenigingsblad is natuurlijk heel wat anders maar als ik
terug kijk gingen veel verhalen in die familiekrant ook over
onze honden.
Ons seizoenblad ‘de Grote Münsterlander’ heb ik altijd met
veel plezier gelezen en ik waardeer enorm de inzet van de
vorige redactie. Die betrokkenheid kwam ook naar voren
tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe redactie.
Ik hoop dan ook dat we dit vuur kunnen prolongeren. Voor
mij gaat het nieuwe blad helemaal leven als ieder lid, die iets
te melden heeft over onze mooie honden, de weg naar de re
dactie weet te vinden. Helemaal blij ben ik met de nieuwe
redactieleden die zich heel spontaan voor deze klus inzetten.
Toppy!
 
Nico Engels

Om mezelf voor te stellen in het clubblad van de NGMV kan
ik redelijk kort zijn.
Ruim 55 jaar geleden geboren in het Brabantse Waalwijk en
in die buurt blijven wonen. Getrouwd, 5 kinderen en mede
daardoor wat later met de hobby "HOND" begonnen.
In eerste instantie de Kleine Münsterlander maar al vrij snel
overgeschakeld op onze wit / zwarte, grote variant.
Met de komst van Kalle ben ik ook lid van de vereniging ge
worden waar ik me graag inzet voor allerlei activiteiten.
Toen de vraag kwam of ik de redactie wou doen van het
clubblad heb ik niet lang geaarzeld en met een goed team
zullen we ons inzetten voor een mooi en informatief clubblad.
Ik ben erg voor uitwisseling van kennis en informatie met de
Grote Münsterlander verenigingen in het buitenland en wil

de komende tijd veel contacten leggen met onze buitenlandse
collega 's.
Door ook in het bestuur plaats te nemen kan en zal ik me beter
in kunnen zetten voor de instandhouding en verbetering van
ons mooie ras, de Grote Münsterlander.
 
Hennie IJpelaar
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Bestuur
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Johan Wilmink Ina te Boome Linda Spaargaren

Rolleweg 86 Veldkampsweg 2 Berkenlaan 16

4751 VB Oud-Gastel 7156 RE Beltrum 1431 JE Aalsmeer

0165-514261 0544-481319 0297-342434

e-mail:
horsemanship@freeler.nl

e-mail:
teboome@wanadoo.nl

e-mail:
linda.spaargaren@kabelfoon.net

Bestuurslid algemeen Bestuurslid GHC en tijdelijk FBC Bestuurslid Redactie

Wilma Rodenburg Gerrit Klokman Jolien Meesters

Achterweg 26 Oude Lochemseweg 35 Kievitspad 27

2376 AX Nieuwe Wetering 7245 VH Laren (Gld.) 5076 SN Haaren

06–55733273 0573-421216 06-29025185

e-mail: rodenburg.w@casema.nl e-mail:
gerritklokman@hetnet.nl

e-mail:
clubblad@grotemunsterlander.nl

Van de voorzitter
 
 
 
De nachten zijn nog steeds koud maar overdag wordt er al een heerlijke temperatuur gemeten. Zaterdag wordt het zelfs 20
graden als ik Piet mag geloven. En dan is het nog maar begin april. Het voorjaar is een hele mooie tijd. Alles wordt groen.
Alles wordt nieuw. Je krijgt er weer zin in. Of zin an volgens sommigen. Er gebeuren nieuwe dingen zo ook met ons clubblad.
 
Het was even schrikken van het najaar. Het ene commissie lid na het andere meldde zich af met als gevolg: een lege redactie, en
zoals u begrijpt komt er dan geen clubboekje. De schrik sloeg mij om het hart maar gelukkig kwam er heel snel hulp. We
hebben een volledig nieuwe redactie op de been en wat voor een. Ze hebben gelijk de koe bij de hoorns gevat en kregen de
mogelijkheid om een nieuwe opzet van het clubblad te bestuderen. En dat hebben ze gedaan en het nieuwe exemplaar ligt
voor u.
 
Ik mag het wel zeggen ik ben er apetrots op zo als het geworden is. Een nieuwe lay-out een nieuwe vorm en nieuw elan. We
zijn er als bestuur enorm blij mee. Maar het is net als in de natuur. Het begint te ontspruiten maar dan heeft het verzorging
nodig en voeding. Die verzorging gebeurt vast en zeker door de redactie maar die redactie heeft ook voeding nodig. Een
oproep dus aan u allen om voor voldoende voeding te zorgen van de redactie. U heeft vast iets leuks of interessants mee gemaakt
met uw Grote Münsterlander. Schrijf er over of maak er een foto van. De redactie, het bestuur en alle leden van de NGMV
zijn er blij mee.
 
Doen dus en veel plezier met het lezen in deze nieuwe editie.
 
 
Johan Wilmink
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Van de redactie
Hier is dan de eerste uitgave van het clubblad in A4 formaat. We zijn nu in staat om de informatie van achter de computer
'online' te plaatsen en te laten publiceren. Ook het toevoegen van een aantal kleuren pagina 's gaat o.i. het blad opfleuren. De
vorige redactie vervangen zal ons niet meevallen. Zij hebben prima werk verricht en de voorbereiding gestart van dit nieuwe
blad. Wij, de huidige redactie, hebben veel tijd gestoken in de overdracht, leren om te gaan met de nieuwe software om het
clubblad samen te stellen en onderling goede afspraken te maken.
Jullie zullen zien dat het clubblad de komende tijd op een aantal plaatsen nog zal veranderen wat betreft de inhoud en opmaak.
Nu we met de software werken, leren we steeds meer hierover. B.v. hoe om te gaan met diverse artikelen en in welke vorm we
deze het beste kunnen presenteren.
We hebben nog geen tijd gehad om met diverse leden, die heel veel materiaal voorhanden hebben om in het clubblad te pre
senteren, in contact te komen. Deze contacten zullen de komende maanden gemaakt worden.
We willen het nieuw blad presenteren tijdens de ALV en we hebben alle jaar verslagen nu al opgenomen. Mocht er tijdens de
ALV correcties op komen wordt dit gemeld in het volgende clubblad.
 
Aarzel niet om met ons in contact te komen, voorstellen te doen voor verbetering van het clubblad en natuurlijk voor het
aanleveren van uw artikeltjes.
 
Wij wensen jullie veel leesplezier in dit 'vernieuwde'  blad.
 

Uitnodiging kampioenschapclubmatch in juni
Secretariaat NGMV                                                                                                                        
Ina te Boome
Veldkampsweg 2
7156 RE Beltrum
tel nr: 0544-481319
email: secretaris@grotemunsterlander.nl
 
Betreft: Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2011
 
Beste Grote Münsterlander liefhebbers,
Graag willlen wij u uitnodigen voor onze kampioenschapsclubmatch  op:

 
Zaterdag 25 juni 2011

 
Manege Fjordest Gard 

Krimweg 125, 7351 TL in Hoenderloo
 

Keurmeester
Dhr. D. Rutten, een rasspecialistische keurmeester, is uitgenodigd om dit jaar al onze grote Münsterlanders te komen beoor
delen.
De beste hond zal de titel `Clubwinnaar 2011` mogen dragen, en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan `de hond van het
jaar` show.
 
Daarnaast zullen tal van activiteiten gedurende de gehele dag worden aangeboden, w.o. een hindernisbaan, jacht proefjes en
ringtraining.
 
Vanwege het grote succes van vorig jaar is als afsluiting opnieuw gekozen voor een gezamenlijke barbecue na afloop van de
keuring en prijsuitreiking.
De kosten bedragen slechts € 10,= p p. en kinderen t/m 12 jaar betalen € 7,50.
Hiervoor moet u zich wel vooraf aanmelden, via het inschrijfformulier, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen re
kenen.
Op het terrein is een kantine aanwezig waar u tegen billijke prijzen koffie, frisdrank, etc. kan verkrijgen.
We hopen u op deze dag te mogen verwelkomen om zo de onderlinge contacten tussen de Grote Münsterlander liefhebbers
te versterken en/of in stand te houden!
Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand adres.
 
Het inschrijfformulier is te vinden op onze website:  www.grotemunsterlander.nl
 
Tot ziens op zaterdag 25 juni 2011 !!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de NGMV
Ina te Boome
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   In memoriam
 
 

    CLUB AGENDA 2011 
 

8 april - Algemene ledenvergadering in hotel Maarsbergen
 

16 april - Voorjaarsveldwerkwedstrijd Jeugdklasse en Noviceklasse te Hoofdplaat.
 

25 juni - Kampioenschapsclubmatch te Hoenderloo
 
 

Wijzigingen voorbehouden

 
Will van Marion 

 

Eind januari bereikte ons de overlijdenskaart van Will van 

Marion. 

Hij is plotseling gestorven op 25 januari 2011. 

Will van Marion is `lid van verdienste`  door al sinds 1977 

lid te zijn van de NGMV.  

Hij is in de loop der jaren niet alleen de vereniging trouw 

gebleven maar ook het ras de Grote Múnsterlander. Tot op 

de dag van zijn overlijden was er nog steeds een Grote 

Münsterlander aanwezig. Met `Zorro` werd nog een fraai 

KNJV diploma behaald en deelgenomen aan de 

Clubmatches in de afgelopen jaren. 

 

We wensen Netty en verdere familie veel sterkte en kracht 

om dit verlies te verwerken. 

 

Bestuur en leden NGMV. 

 

 
                        1999 Falco v. ’t Exelseveld  clubmatch beste reu                                               2000 Fred v.’t Exelseveld  clubmatch beste reu                                
                                2002 Seppo v.t Exelseveld 1e BOB                                                                        2002 Kamp.Lessy v.’t Exelseveld Winner beste teef en Jeugd winner             

                        2003 Kamp. Lessy v.t Exelseveld  Winnaar Het Zwijn (KNJV proef)      2004 Kamp.Seppo v.t Exelseveld  Winnaar Het Zwijn (KNJV proef) 
 

Kennel v.’t Exelseveld 

 
Onze fokteven voldoen aan alle eisen van de vereniging. En hebben een uitmuntend exterieur.  

Ze hebben prima resultaten op de diverse jacht proeven. Ze hebben jachtpraktijk en zijn prettige huisgenoten. 
 

 

   

                                                              Ned. Kamp.                          Aida v.’t Exelseveld  
                                                     Lessy v.’t Exelseveld                    

 

Dank zij de zeer hoge eisen die we stellen aan:  
Gezondheid, karakter, exterieur en jachtaanleg behaalden deze  v.’t Exelseveld gefokte honden geweldige resultaten  

                        
                            2004     Kamp. Seppo v.t Exelseveld          Winnaar Martien Peters Bokaal                       2005    Kamp. Lessy v.t Exelseveld  Winnaar Martien Peters Bokaal  
                            2006     Kamp. Meiske v.’t Exelseveld Clubmatch res. Kamp teven                                    2006    Kamp. Lessy v.t Exelseveld  Winnaar Het Zwijn (KNJV proef)  
                            2006     Arthos v.t Exelseveld  Winner beste Reu en Jeugd winner                                    2006     Kamp. Seppo v.t Exelseveld  Winnaar Martien Peters Bokaal 
                            2007     Kamp. Seppo v.’t Exelseveld  Clubmatch winnaar                                                   2007     Tjarda v.t Exelseveld Clubmatch Kamp. Teven  
                            2008     Meiske v.t Exelseveld winnaar Martien Peters bokaal 

 

Voor informatie en contact Gerrit en Jenny Klokman 
Laren Geld. Tel 0573-421216 e-mail gerritklokman@hetnet.nl 

Virus?
 
De laatste tijd horen we steeds vaker van kleine nestjes, weinig
of doodgeboren pups. Je kunt de natuur niet altijd dwingen
maar soms is het goed preventieve maatregelen te nemen om
een dergelijke teleurstelling te proberen te voorkomen.
Een van de mogelijke oorzaken van doodgeboren pups en
puppy sterfte kan het HERPES virus zijn. Een virus waarvan
het dragerschap bijna niet is vast te stellen. Het virus is we
reldwijd verspreid en is moeilijk tot niet te behandelen.
Het preventief enten van de fokteef is een eenvoudige remedie
tegen dit virus en de gevolgen ervan.
 
Lees meer over dit onderwerp op:
 
http://www.kvgd-eersel.com/herpes-virus-infecties-bij-de-hond-
literatuur-69.html
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Notulen ALV 09-04-2010  NGMV te Maarsbergen
1.Opening.
Johan Wilmink opent de vergadering en heet iedereen harte
lijk welkom.
Hij hoopt op een snelle afwikkeling van het gedeelte voor de
pauze, zodat we na de pauze ruimschoots onze aandacht en
tijd aan de lezing van Drs C. Görig kunnen wijden.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
Er zijn vier afmeldingen binnen gekomen over het niet aan
wezig kunnen zijn op deze ALV.
 
3. Verslag ALV d.d 05-04-2009
De notulen worden per bladzijde doorgenomen en met alge
mene stemmen goedgekeurd door de aanwezigen op de ALV
van vandaag.
Deze worden direct ondertekend door de voorzitter en secre
taris van de NGMV.
 
4. jaarverslag secretariaat 2009
Het jaarverslag van het secretariaat wordt doorgenomen.
Jolien Meesters is in de FBC commissie vervangen door Tiny
Poort. Jolien blijft nog wel actief in de redactie commissie. De
verschillende activiteiten georganiseerd door de NGMV
worden goed bezocht en we streven ernaar dat dat zo blijft of
zelfs wordt uitgebreid.
Door de NMA-kwestie is het nu door de RvB toegestaan om
per ras meerdere rasvereningen toe te staan. Vanzelfsprekend
moeten deze rasverenigingen ̀ de rasstandaard` van het betref
fende ras in acht houden.
 
5. Jaarrekening.2009
De jaarcijfers en begroting worden doorgenomen.
Enkele opmerkingen:
* Doordat erop de clubmatch 2009 aan elke deelnemer een
leuke attentie is uitgereikt zijn de kosten wat hoger uitgevallen
dan andere jaren.
* De MAP werd dit jaar 2009, zoals gebruikelijk `om en om`,
georganiseerd door de NVDSK,  daardoor zijn er dit jaar geen
inkomsten binnen gekomen via deze activiteit van de NGMV.
* Tevens is er in 2009 weer een bedrag van € 1000.- gereserveerd
voor de Kamp clubmatch annex Jubileumdag in 2010 vanwe
ge het feit dat de NGMV in 2010 35 jaar bestaat.
* Linda merkt op dat er dankzij de vrijwillige hulp bij de ca
tering `in eigen beheer` toch een  mooi positief resultaat ge
boekt kan worden.
* Er zal in 2010 geïnvesteerd worden in een nieuw boekhoud
pakket en ZooEasy.
 
De ALV gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers over 2009.
 
6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kas
commissie.
De financiële administratie en rekening wordt door de kas
commissie goedgekeurd en toegelicht. Waarbij opgemerkt
wordt dat de hele administratie er keurig verzorgd uitzag.
Hennie IJpelaar en Dennis Lankveld worden bedankt voor
de genomen moeite. Volgend jaar zal Hennie IJpelaar en Joyce
Uittenboogaard de controle uitvoeren. Als reserve lid wordt
Peter Reivers benoemd.
vervolg op blz. 8

Nieuwe leden

Harrie Engbers Tubbergen      
Dieneke Gerretsen Castricum
G. Geessink Groenlo
Michael Grebe Molenhoek
Joop in der Hees Heel
Gitte Hoefman Cadier en Keer
Erna Lubbers Deurningen
G.J. van Rijn Zoetermeer
E.J. Vonck-Korendijk De Tike
Willem Vugs Tilburg
Marianne Vugs Tilburg
Gonda Weersink-Westerik Hezingen

De afgelopen maanden hebben de volgende nieuwe leden zich
aangemeld bij de Nederlandse Grote Münsterlander
Vereniging:
(omwille van privecy vermelden we vanaf nu nog alleen de
woonplaats)  

 
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 inschrijffor
mulier aan!

A.G.E. van den Berg (Eddy)    Tel.:    0031 547383244

Bullenaarsweg 1a Mob.: 0031 612617063

7468 SE ENTER E-mail:
eddy.vandenberg@live.nl

 

Kennel van de Lobberry
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7. Commissie verslagen
Verslag FBC:
Commissie en taakverdeling;
Tiny Poort is het administratief contactadres
Lida Reeskamp, Veterinair deskundige
Gerrit Klokman, fokkerij en bestuursverantwoordelijke
 
Tiny voert sinds een half jaar de gegevens in, in het nieuwe
registratieprogramma ZooEasy. Dit is een zeer uitgebreid
programma waar men allerlei gegevens kan invoeren die
vanuit het verleden officieël bekend zijn. De meeste gegevens
kunnen vanuit Animal Stackers, het (ver-) ouderde program
ma, al dan niet handmatig overgenomen worden.
Tezijnertijd zullen deze gegevens ook voor de leden van de
NGMV beschikbaar zijn. Er wordt dan gebruik gemaakt van
inloggegevens die aangevraagd kunnen worden bij de FBC.
In het komende jaar zult u van de vorderingen op de hoogte
worden gehouden.
 
Dit jaar hebben 10 grote Münsterlanders een HD onderzoek
ondergaan.
8 honden hadden de uitslag HD-A
2 honden HD-B
 
1 hond is op ED onderzocht en was geheel vrij.
 
Er zijn 14 honden gecontroleerd op erfelijke oogafwijkingen.
9 honden waren voorlopig vrij
5 honden hadden wel een erfelijke afwijking.
 
Er zijn in 2009 6 dekkingen gedaan volgens de regels van het
fokreglement, waarbij gezamenlijk 23 reuen en 18 teven
werden geboren.
Totaal werden 5 reuen gebruikt waarvan 1 reu 2 keer.
 
Op initiatief van een fokker werd door haar een oogonderzoek
aangevraagd bij een Duitse dekreu. De eigenaar voldeed aan
dit verzoek en de beoogde dekreu is `vrij van erfelijke ooog
wijkingen` bevonden. Daarna werd nogmaals een andere
Duitse dekreu gevraagd om een oogonderzoek te ondergaan.
Deze werd gelukkig ook `vrij` bevonden.
 
Het is moeilijk om nu al een oogonderzoek verplicht te stellen
voor de eigenaren van de `Buitenlandse dekreuen`, maar het
is ons streven om dit in de toekomst wel te gaan doen.
Eerst zullen we echter al een bescheiden lijst van verschillende
bloedlijnen moeten hebben om de overige eigenaren te over
tuigen dat het toch wel heel belangrijk is om dit onderzoek te
laten doen. Gezien het feit dat er afgelopen jaar toch `teveel`
honden met een negatieve uitslag naar voren kwamen.Wan
neer blijkt dat er in Duitsland een reu `niet vrij` is dan mag
deze ook niet meer voor de Duitse fokkerij worden ingezet en
loopt de eigenaar dus mogelijk `dekgeld` mis.
Verslag Gebruikshonden commissie
 
De DOE-dag op 21 februari blijkt goed aan te slaan bij de
meestal onervaren voorjagers.
Deze wordt pas sinds enkele jaren georganiseerd maar is een
prima moment om ̀ nieuwe` voorjagers kennis te laten maken
met de beginselen van het apporteerwerk, veldwerk en het
voorbrengen van je hond op een exterieurkeuring.
 
Op de aanlegproef op 21 maart hadden zich 37 honden inge
schreven. Dit is ongeveer 60 % van het uitgenodigde aantal.

De resultaten waren zeer goed.
 
Op de KNJV proef in Haaften die dit jaar door de NGMV
georganiseerd werd deden 55 honden mee waarvan 27
GM`ers. Zowel in resultaat als financieël is deze dag voor
spoedig verlopen.
 
De MAP in Rha werd door de NVDSK georganiseerd met
een maximum aantal van 50 honden. Door de GM deelnemers
werd 1x een A diploma en 4 B-diploma`s behaald.
De winnaar van deze dag was tevens onze NIMROD deelne
mer van 2009.
 
 
Op de maar liefst 5 verschillende veldwerkwedstrijden voor
zowel jeugd alsook kampioensklasse werden diverse kwalifi
caties behaald in het voor- en najaar.
Goede velden en over het algemeen voldoende wild aanwezig.
Compliment voor de organisatie o.l.v. Wilma Rodenburg.
 
Bijzonder leerzaam was de veldwerk trainingsdag op 22 au
gustus waarbij 5 GM`ers aanwezig waren. Cor Woets gaf op
deze dag alle benodigde uitleg aan de aanwezige voorjagers
en men had volop tijd om vragen te stellen.
 
Verslag Redactie Commissie
Dit jaar zijn wederom 4 clubbladen verschenen met allerlei
informatie over de gehouden verschillende activiteiten. Alle
boekjes waren goed gevuld met veel achtergrondinformatie,
uitslagen en mooie foto`s.
De redactie roept nieuwe sponsoren op om een advertentie te
plaatsen in het clubblad.
 
Dit jaar nemen we afscheid van Annemarie Hilferink als re
dactielid. Zij heeft 10 jaar lang deze functie op zich genomen
met veel inzet en motivatie.
 
8. Bestuursverkiezing
Johan Wilmink is aftredend en stelt zich wederom als voor
zitter herkiesbaar.
De leden benoemen hem met algehele stemmen opnieuw voor
een volgende periode
9. Aanpassing huishoudelijk reglement 
De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur.
De oude tekst van Statuten artikel 11 lid 5.I: en HR artikel 12
wordt vervangen door:
Voor uitgaven boven de € 500.- heeft de penningmeester de
goedkeuring van het bestuur nodig.
  
10.Uitreiking bokalen 
Jeugdbokaal 2009
1. Hennie IJpelaar + Kalle van de Stommeerpolder   72 pnt.
2. Nico Engels + Max (Django) van de Stommeerpolder 57
pnt.
 
Veldwerkbokaal 2009:
1. Kees Lukens + Maja (Bo) van Bimolterfeld    11 pnt.
2. Jolien Meesters + Alia vom Glockenwasser   5 pnt.
 
Martien Peters bokaal 2009
1. Gerrit Klokman + Eska van `t Exelse veld     13.5 pnt.
vervolg op blz. 9
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Jaarverslag secretariaat 2010
 
Het afgelopen verenigingsjaar is wederom voorspoedig verlo
pen met een keur aan activiteiten die door veel leden van de
NGMV zijn bezocht.
 
Bestuur:
Het bestuur, bestaande uit Johan Wilmink, Gerrit Klokman,
Linda Spaargaren, Jolien Meesters, Wilma Rodenburg en Ina
te Boome, was in 2010 twee maal bijeen om te vergaderen in
motel Maarsbergen.
Vanzelfsprekend wordt er tussentijds, per email, nauw contact
onderhouden en waar nodig beslissingen genomen.
De ALV  over het jaar 2009 werd gehouden in motel Maars
bergen op vrijdag 9 april 2010.

Verslag gebruikshonden fokbegeleiding commissie
(FBC) 2010
De FBC bestaat in 2010 uit:
- Gerrit Klokman (foktechnische zaken), tevens afgevaardig
de van het bestuur.
- Lida Reeskamp (medische en genetische zaken) en contacten
met de Raad van Beheer.
- Tiny Poort (administratie en secretariaat)
Het was een jaar met veel activiteiten. Het begon op 22 janu
ari 2010 met een geweldig interessante voorlichtingsavond met
als spreker Wout Arxhoek. Deze raskeurmeester kan op ge
weldig interessante wijze uitleg geven hoe de verschillende
onderdelen van de GM functioneel er uitmoeten zien en
waarom dit zo is. Hij verduidelijkte dit met prachtige dia's.
Verder is veel tijd gaan zitten in het opstarten van ons nieuwe
fokadministratie programma 'Zoo Easy Online'. Een prachtig

 
Activiteiten i.s.m secretariaat: 
Op 22 januari heeft Dhr. Arxhoek, raskeurmeester, een zeer
interessante lezing gehouden, genaamd `de Grote Münster
lander in Woord en Beeld`. Deze avond was zeer druk bezocht
met niet alleen leden, maar ook de aspirant-keurmeesters die
aan het eind van het jaar examen mochten doen om ons ras
te mogen keuren op de exterieur shows.
 
Op 19 juni vond onze Kampioenschapsclubmatch plaats die
in het teken stond van het 35-jarig bestaan van de NGMV.
De organisatie had verschillende activiteiten naast de keuring
gerealiseerd waardoor een ieder de gelegenheid kreeg om met
allerlei (jacht)proefjes mee te doen. Daarnaast was er een
hindernisbaan waar de behendigheid van hond en baas kon
worden getest. Kortom voor elk wat wils! Als afsluiting was
gekozen voor een gezamenlijke barbecue en dit liet een ieder
zich goed smaken.
 
Zaterdag 20 november mochten 6 aspirant-keurmeesters
deelnemen aan het rasexamen.
Hiervan hebben Mevr. L. Reeskamp-Blok, mevr. D. Mensink
en Mevr. D. Striegel het examen met goed gevolg afgelegd.
Dhr. Wellens en Dhr. Arxhoek zaten namens de RvB in de
examencommissie.
Dhr. van de Belt heeft in september een verkort examen afge
legd en is hiervoor ook geslaagd.
 
Raad van Beheer:
De contacten met de Raad van Beheer verlopen per email en
als erkende rasvereniging worden we met de nieuwste ontwik
kelingen op de hoogte gehouden. Voor u, als hondenbezitter,
is er op de website www.raadvanbeheer.nl veel informatie te
vinden.
 
Al met al kunnen we terug kijken op een succesvol jaar met
allerlei activiteiten waar we als NGMV trots op kunnen zijn.
We hopen dat we in de toekomst dit mogen voortzetten, maar
dat kan alleen met steun en hulp van u…….. leden van de
NGMV!
  
Ina te Boome
Secretaris NGMV

Meld u aan voor de Kampioensclubmatch op 25 juni a.s.
Het inschrijfformulier en meer info op onze 

website      www.grotemunsterlander.nl

 
11. Rondvraag
Peter Reivers vraagt of de website van de fokker vermeldt kan
worden op de site van de NGMV,  bij het geboortebericht van
pups? Na enig overleg wordt door de ALV besloten dat dit
mag met als toevoeging dat de NGMV niet verantwoordelijk
gehouden kan worden voor de inhoud van de website die door
de fokker gemaakt is.
 
Piet Veldt vraagt of er bij de lijst van de fokdieren ook de
stamboom toegevoegd kan worden?
De FBC zal proberen deze binnenkort toe te voegen aan de
fokdieren op de lijst.
 
Jarina Kisjes vraagt of alle gegevens openbaar gemaakt
worden in Zooeasy, dus ook honden met gezondheidsproblemen?
Lida antwoord dat de FBC een voorstel zal doen naar het
bestuur toe van wat wel `openbaar` te zien zal zijn en wat
onder de privacy gegevens valt. NAW gegevens mogen niet
gepubliceerd worden via het openbare kanaal.
 
De oogonderzoeken in met name Duitsland verlopen mond
jesmaat en worden op verzoek van een Nederlandse fokker
soms gedaan. Niet elke dekreu-eigenaar is hier meteen toe
genegen omdat bij een `negatieve`uitslag de dekreu dan ook
in Duitsland van de lijst wordt verwijderd en de eigenaar dus
dekkingen (lees; dekgeld) kan mislopen.
Het blijft zaak vor de FBC om toch zoveel mogelijk dekkingen
in Nederland door `Duitse dekreuen` de eigenaren ervan te
motiveren toch een oogonderzoek te laten verrichten.
In België heeft men deze verplichting in het fokreglement van
de GMVB opgenomen.
 
12.Sluiting
Johan sluit de vergadering af met het aankondigen van de
lezing van Drs C. Görig met betrekking tot erfelijke oogafwij
kingen bij honden en het belang van ruimer onderzoek naar
de verschillende meest voorkomende oogafwijkingen.
Johan bedankt een ieder voor zijn of haar komst en wenst
voor straks: `Wel Thuis`.
 
Voorzitter Johan Wilmink             Secretaris Ina te Boome

Notulen opgemaakt door secretaris Ina te Boome
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FINANCIEEL OVERZICHT 2010

  31-12-2010 31-12-2010  31-12-2009  31-12-2009

Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Contributie leden      --- 6.360      --- 6.648

Entreegeld nieuwe leden      ---    112      ---    112

Pupbemiddeling      ---    175      ---    300

Opbrengst advertenties       ---    595      ---    645

Opbrengst clubwinkel       ---    225      ---    170

Opbrengst overigen      ---      41      ---      ---

Clubmatch      ---    471    138      ---

Aanlegproef/jongehondendag      ---    362      ---    496

Veldwerk      ---    488      ---    553

Jachthondenproeven      ---      19      --- 1.499

Evenementencommissie / wandelingen     90      ---      43      ---

Fokbegeleiding     748      ---    141      ---

Gebruikshondencommissie / doedag     ---    167      ---    245

Clubblad 2.790      --- 3.184      ---

Secretariaat/administratie/
bestuurskosten

   769      ---    933      ---

Jubileumkosten      ---    747 1.000      ---

Vergaderingen    534      ---    593      ---

Public relations / representatie 1.425      --- 1.028      ---

Verzekeringen      42      ---    344      ---

Contributies en overige algemene
kosten

   497      ---    523      ---

Afschrijving inventaris en inrichting   221      ---    168      ---

Afschrijving voorraad      46      ---      58      ---

Renten / bankkosten    125    241    128    293

Donaties en giften      ---      65      ---      ---

Positief resultaat boekjaar 2.781      --- 2.680      ---

Totaal 10.068 10.068 10.961 10.961

 

programma, dat voor de toekomst voor alle leden veel infor
matie kan geven. Vooral wat betreft afstamming, gezondheid,
prestaties en b.v. de mate van inteelt.
Het is de bedoeling dat in 2011alle leden, via een leesaccount,
de mogelijkheid te geven hier zelf ook de gewenste info uit te
halen.

Wat gezondheid betreft zijn er over 2010 van 26 honden de
uitslagen van oogonderzoek via de Raad van Beheer binnen
gekomen.
Hiervan waren er:
                              17 voorlopig vrij
                                3 vrij (honden van 5 jaar en ouder)  
                                1 niet vrij Cataract  
                                1 niet vrij RetinaDysplasie
                                3 niet vrij Distichiasis
                                1 niet vrij PHTV

Verder zijn er op de laatste aanlegproef 9 honden onderzocht
waarvan er 7 voorlopig vrij waren, 1 had Cataract  en 1 had
Distichiasis. Deze uitslagen zijn nog niet binnen via de Raad
van Beheer.
Een hond is onderzocht op ED en was vrij.

6 honden zijn onderzocht op HD: 
                            1 HD C norbergwaarde          26
                            1 HD B                "                   35
                            1 HD A                 "                  35
                            3 HD A                 "                  40
 
Er zijn in 2010 de volgende pups geboren:
15-01-2010  Inca v.’t Proostmeer x Carlo Allgäuer Tor,  met
6 reuen en 5 teven.
16-02-2010  Dirry v.’t Exelseveld x Enno vom Busshof, met 3
reuen en 9 teven.
25-02-2010  Daya v.’t. Exelseveld x Griff vom Silberberg, met
2 teven.
08-04-2010  Anouk v.t Woudtseveld X Kamp Kalle v/d
Stommeerpolder, geen pups.
24-09-2010  Mika v.’t Meekenesch x Elscott Glen F.I. Ghyll
beck, met 4 reuen en 4 teven.
10-10-2010  Nova v.d. Stommeerpolder x Ari von der Emsaue,
met 3 reuen en 5 teven.
 
Er staan per 31-12-2010 4 reuen en 16 teven op de
fokdierenlijst
Gerrit Klokman, namens de FBC.
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 BALANS 2010   31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2009

Grootboekrekening       Debet   Credit   Debet Credit

Inventaris/inrichting    1.742        ---      898        ---

Bokalen/erespelden         28        ---        28        ---

Voor. clubwinkel     1.576        ---   2.044        ---

Voor. drukwerk        304        ---      688        ---

Debiteuren          ---        ---        ---        ---

Vooruitbet/ontv.        533        ---      328        ---

ABNAMRO Bank    2.449        ---   1.042        ---

ABNAMRO Spaar.  11.582        --- 12.742        ---

Clubwinkel kas        221        ---      571        ---

Kas          52        ---        66        ---

Eigen vermogen          --- 15.431        --- 12.751

Pos. res.boekjaar          ---   2.781        ---   2.680

Jubileumfonds          ---        ---        ---   2.000

Crediteuren          ---        ---        ---      595

Vooruitontv./te bet.         ---      275        ---      381

    18.487 18.487 18.407 18.407

FINANCIEEL OVERZICHT 2010 EN BEGROTING 2011
  BEGROTING 

       2010
  EXPLOITATIE 

     2010
  BEGROTING 

     2011
 

Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Contributie ontvangen      --- 6.650      --- 6.360      --- 6.500

Entreegeld nieuwe leden     ---    150      ---    112      ---    180

Pupbemiddeling      ---    300      ---    175      ---    300

Opbrengst advertenties      ---    550      ---    595      ---    595

Opbrengst clubwinkel      ---    200      ---    225      ---    200

Opbrengst overigen     ---      ---      ---      41      ---      ---

Clubmatch      ---      ---      ---    471      ---    100

Aanlegp./jh.dag      ---      ---      ---    362      ---    100

Veldwerk      ---    400      ---    488      ---    400

Jachthondenproeven      ---    100      ---      19    100      ---

Evenementcie/wandelingen   100      ---      90      ---    100      ---

Gebruikshondencommissie     ---    225      ---    167      ---    100

Fokbegeleidingscommissie    300      ---    748      ---    700      ---

Clubblad 3.200      --- 2.790      --- 3.300      ---

Secretariaat/administratie/
bestuurskosten

1.000      ---    769      --- 1.000      ---

Vergaderingen    600      ---    534      ---    600      ---

PR / representatie 1.200      --- 1.425      --- 1.500      ---

Jubileumkosten 1000      ---      ---    747      ---      ---

Verzekeringen    300      ---      42      ---    135      ---

Contributies en overige
algemene kosten

   600      ---    497      ---    500      ---

Diversen / onvoorzien    100      ---      ---      ---    100      ---

Afschrijving inventaris    175      ---    221      ---    430      ---

Afschrijving winkelvoo
rraad

   100      ---      46      ---    100      ---

Donaties en giften algemeen     ---      ---      ---      65      ---      ---

Renten / bankkosten    150    250    125    241    150    240

Positief resultaat boekjaar     ---      --- 2.781      ---      --- ---

Totaal 8.825 8.825 10.068 10.068 8.715 8.715
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Verslag gebruikshonden commissie (GHC) 2010
De GHC bestaat in 2010 uit:
Gerrit Klokman  (tevens afgevaardigde van het bestuur)
Rini v. Kuijk en Gerard v.d. Heuvel
Het was een jaar met veel activiteiten.
Allereerst twee maal een gecombineerde aanlegproef/jonge
hondendag. De organisatie hiervan is een samenwerking van
de FBC en de GHC. Het is het eerste jaar dat we dit hebben
gecombineerd. 
Daar we het twee maal per jaar hebben gehouden, krijgen we
nu honden van meer gelijkmatige ontwikkeling. Voorheen
waren de honden van ½ tot 1½ jaar. Nu is dat van 1 jaar tot
1½ jaar.
Tevens kan op deze dag de hond op de ogen worden onder
zocht. Daar dit na 1 jaar gebeurt, is de hond tevens klaar voor
een aanvraag voor b.v. om in het fokdieren register te worden
opgenomen.
De eerste Aanlegproef was op 20 maart 2010. Hiervoor had
den we 4 nesten uitgenodigd. Dit leverde 17 inschrijvingen op.
Verder hadden zich 3 geïmporteerde honden van een fok
ker ingeschreven.
19 Honden zijn uiteindelijk gestart. 7 Honden haalden een
'uitmuntend', 11 een 'zeer goed' en 1een 'goed'.
Het was voor het eerst mogelijk ook deze honden op de ogen
te laten onderzoeken door de zeer deskundige oogdierenarts
Cristiane Göring. 14 Honden namen deel aan het onderzoek
en dit gaf een goed beeld hoe het met de ooggezondheid van
onze honden staat. De uitslagen zijn verwerkt in het verslag
van de FBC. 

Op 23 oktober is er weer een groep 1 tot 1½ jarige honden
getest. Ook hier hadden we weer 4 nesten.
20 Honden zijn ingeschreven en 18 gestart. 16 Honden behaal
den een 'uitmuntend' en 2 een 'zeer goed'
Ook hier deed Cristiane Göring het oogonderzoek, nu bij 11
honden.
Beide dagen is het exterieur gekeurd door Wout Arxhoek. Hij
heeft veel inzicht en kennis voor hoe ons ras volgens de ras
standaard er functioneel moet uitzien.
Dank aan de keurmeesters en de helpers die deze dagen tot
een succes maken!
De KNJV proef te Haaften (21/08/10), die elk jaar op de derde
zaterdag van augustus wordt gehouden, werd dit jaar georga
niseerd door de Viszla vereniging.
Er starten 47 honden waarvan 19 Grote Münsterlanders.
Resultaten: 1 x C , 6 x B,en 2 x A diploma.
De wisseltrofee 'het Zwijn' werd voor de 4é keer gewonnen
door Cees Vromans met Bente v.d. Berkelse Akkers.
Verder werd er op de tweede zaterdag van oktober de MAP
gehouden te Rha. Deze proef organiseren we samen met de
Duits staande Korthaar vereniging. Wij waren dit jaar aan de
beurt voor organisatie.
We hadden 54 inschrijvingen. Hiervan zijn er 16 deelnemers
gestart in de A groep en 33 in de B groep
We hadden slechts 9 starters bij de Grote Münsterlanders en
deze haalden vaak een matig resultaat. Zo kwam net één stuks
wild niet binnen en viel men daardoor buiten het zo fel begeer
de diploma.
Gert Rijsdijk was met Banjer van de Heidepolder onze beste
deelnemer en behaalde met 523 punten het hoogste B-diplo
ma.
Namens de Fokbegeleidings commissie,
Gerrit Klokman

Verslag over de georganiseerde veldwerkwedstrij
den van de NGMV 2010
17 April 2010 te Hoofdplaat.
Op 17 april 2010 zijn twee veldwedstrijden gehouden met
daarin twee klasse t.w. de jeugd- en de noviceklasse. De
keurmeesters waren Cor Woets en Peter Eering. In totaal
waren er 24 honden.
Het weer was droog, niet te warm, maar helaas wel een
draaiende wind. Er was ruim voldoende wild aanwezig. Er
werden punten gescoord op fazanten en patrijzen.
Uitslag in de jeugdklasse:
Groep 1
1ste Goed: Felice Derivato Dei Sanchi, BRI, eig./vj. D. van
Valen.
Eervolle vermelding: Skyttegaarden’s Olfert, eig./vj. GDH, V.
de Geus.
Groep 2
1ste Goed: Zoi van Caetshage, HWL, eig./vj. M. van Zanten.
Uitslag in de noviceklasse
Groep 1
1ste Goed: Caja v.d. Berkelse Akkers, GRM, eig. Bart/Jos
Waltmans, vj. Jolien Meesters, winnaar NGMV bokaal 'De
staande hond'.
Eervolle vermelding: Mika v.h. Meekenesch, GRM, eig./vj.
Ronald Mentink.
Groep 2
1ste Goed: Freya van de Haeselaere, HWL, eig./vj.R. van
Spanje.
 
18 September 2010 te Abbenes.
Er waren deze dag 10 deelnemers waaronder 6 jonge GRM’s.
Het weer was goed, voldoende wind en geen regen. Er was
voldoende wild aanwezig.
De keurmeester van deze dag was Cor Woets.
De uitslag
1ste Goed: Olette v.h. Meekenesch, GRM, eig./vj. André
Nieuwenhuis, winnaar NGMV bokaal 'De staande hond'.
 
2 Oktober 2010 te Hoofdplaat.
Op deze dag is een jeugd veldwedstrijd en een kampioens
schapsklasse veldwedstrijd gehouden.
Het weer was deze dag overwegend droog. Helaas ging het na
15.00 uur regenen. Er was ruim voldoende wild en de honden
hebben meerdere kansen op wild gehad. De keurmeesters van
vandaag waren Cor Woets voor de kamioenschapsklasse en
Joselien Haegeman voor de jeugdklasse.
Uitslag in de jeugdklasse
Eerste Goed: GRM, Jaika v.’t Proostmeer van Koos Poort,
Winnaar NGMV bokaal  'De staande hond'.
Tweede Goed: GRM, Onanka v.h. Meekenesch van Maria
Nieuwenhuis.
Eervolle Vermelding: DRP, Fenella v.’t Poldersdijkje van Jan
Mastenbroek.
Eervolle Vermelding: DRP, Idde v.’t Poldersdijkje van Lieve
Mastenbroek.
Eervolle Vermelding: BRI, Felice Derivato dei Sanchi, vj.
Detlev v. Valen, eig. M. Veenman.
Uitslag in de kampioenschapsklasse
Eerste Goed: DRP, Fides v.’t Poldersdijkje van J. Masten
broek.
 
15 Oktober 2010 te Nieuwe Pekela.
Er waren 19 deelnemers in de kampioenschapsklasse.
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Als organisatie konden we door de vele deelnemers goed zien
hoe de nesten zich hadden ontwikkeld.
 
Voor de fokkers was het een soort reünie om zoveel honden
van hun nest bijeen te zien. Op deze dag waren 28 eigenaren
(vaak vergezeld met hun gezin) naar Exel gekomen. Om de
jachtproeven en het keuren mogelijk te maken waren er on
geveer 10 keurmeesters en helpers in touw.
 
In de ochtend deden de honden de proeven om hun jachtkwa
liteiten te beoordelen en in de middag werden de honden op
hun exterieur gekeurd. Deze gecombineerde dag bevalt de
organisatie uitstekend. Juist omdat de honden van ongeveer
dezelfde leeftijd zijn. Ze zijn dan al redelijk uitgegroeid om het
exterieur te kunnen laten beoordelen door een keurmeester.
Doordat de deelnemende honden ouder zijn dan een jaar, kan
tevens het officiële oogonderzoek plaatsvinden. Wanneer een
hond later als fokdier wordt gebruikt, hoeft een oogonderzoek
dus niet meer te gebeuren.
 
Het was in de morgen eerst wat mistig maar dit was de ver
pakking van een prachtige voorjaarsdag. Op het veld rond de
woning van familie Klokman hadden Gerrit Klokman en Rini

van Kuijk mooie proefjes uitgezet.
Als schuilplaats tegen een mogelijke regenbui had Gerrit een
ruime tent neergezet en in de garage was een catering met
warme en koude drank aanwezig. De gehele dag was er soep
en broodje gehaktbal beschikbaar.
Gerco Hagestein was speciaal uit Duitsland gekomen om de
clubwinkel te bemannen. Er was veel belangstelling voor onze
attributen zoals de clubspelden, stickers, sweaters , T-shirts
en natuurlijk de dummy’s en fluitjes waarmee de deelnemers
thuis met hun hond verder aan de slag kan gaan.
Het ochtendprogramma stond in het teken van de natuurlijke
aanleg voor jachtgeschiktheid. Wilma Roodenburg, deskun
dig met het ‘veldwerk’, liet de deelnemers kennismaken met
dit fenomeen. Veldwerk houdt globaal in dat de hond een veld
of perceel afzoekt en ‘lucht’ kan krijgen van levend wild die
voor dit doel in een klein kooitje is geplaatst. Een mooi mo
ment tijdens deze proef is dat de hond uit zichzelf gaat ‘voor
staan’ op het wild. De hond staat dan stil en houdt één poot
iets omhoog (als een niet afgemaakte pas). De hond is dan
zeer geconcentreerd en heeft dan alleen nog aandacht voor
dat ‘ene’ wat voor hem aanwezig is.

19 Maart 2011 te Exel
Voor deze dag werden Grote Münsterlanders, in de leeftijd van 1 tot 1,5 jaar, die bij de vereniging bekend zijn, uitgenodigd.
Deze dag is bedoeld om middels jachtproeven en keuringen inzicht te krijgen in de kwaliteit van de nieuwe generatie. Ook
krijgen de fokkers hierdoor informatie over de kwaliteit van hun nest.
 
Belangrijk is de medewerking van de fokkers om zo veel mogelijk jonge honden van hun nesten aan deze aanlegproef te laten
meedoen. Er kwamen  5 nesten in aanmerking voor deze proeven. Uit deze nesten kwamen in totaal 28 honden naar de jonge
hondendag. De opkomst was meer dan 2/3 van het totaal! Daarnaast kwamen er ook twee geïmporteerde honden en één
deelnemer van onze Belgische zustervereniging

Gecombineerde aanlegproef / Jonge Hondendag

Er zijn deze dag 2 groepen en daarom 2 keurmeesters, t.w.
Peter Eering en Ton Slager.
Helaas regende het de hele dag en daarom wilde het wild
vandaag niet in het veld zijn, maar in de dekking.
De uitslag 
Groep 1 (Ton Slager)
5 eervolle vermeldingen t.w.:
Maja vom Bimolterfeld (Bo), GRM, eig./vj.Kees Lukens,
Caja v.d. Berkelse Akkers, GRM, eig. Bart en Jos Waltmans,
vj. Jolien Meesters,
Cicco du Marais de la Malvoisine, EPP, eig/vj. W. Mein,
Freya v.d. Haeselaere, HWL, eig/vj. R. van Spanje,

Groep 2 (Peter Eering)
Biene v.’t Arme Land, HWL, eig/vj. H. Bruggeman.
Helaas geen kwalificaties voor onze GRM’s
 
Veldwerkcommissie 2010; Judith Willems en Wilma
Rodenburg

Meld u aan voor de Kampioensclubmatch op 25 juni a.s.
Het inschrijfformulier en meer info op onze 

website      www.grotemunsterlander.nl
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Wat verderop was Rini van Kuijk op een ander veld bezig de
honden te testen hoe ze reageren als ze in een stukje bos onder
een berg takken een konijn vinden, of als ze op een andere
plek de valplaats van bijvoorbeeld een geschoten eend vinden.
Ook kregen de honden te maken met een ‘sleepspoor‘. In de
praktijk is dit een geurspoor dat aangeschoten wild achterlaat
wanneer het nog is doorgelopen.
Het terug vinden van aangeschoten wild is noodzakelijk als
we verantwoord willen jagen. De honden hoeven het aange
schoten wild in deze proeven nog niet aan hun baasje aan te
bieden; het zijn immers jonge honden waarvan de meesten het
apporteren (nog) niet beheersen.

In een ander stuk bos was onze zweetspoordeskundige Kees
Merckens bezig de belangstellenden kennis te laten maken met
het nazoeken van een geschoten ree. Dit gebeurt via een
bloedspoor dat druppelsgewijs op de grond wordt aange
bracht.

Het is geweldig om te zien hoe jonge Grote Münsterlanders
(die nog nooit iets dergelijks hebben meegemaakt) reageren
als ze bij de aanschotplaats komen, het spoor van een gewond
dier oppakken en volgen.
In een weiland verderop waren Johan Wilmink en Tonny te
Boome bezig de honden te testen op schotvastheid. Een hele
belangrijke proef voor een jachthond!
Helaas waren een paar honden bang voor de knal en hadden
moeite om de proef verder af te maken. Het corrigeren van
dit gedrag kost heel veel trainen en voorzichtigheid om met
het schot vertrouwd te raken.

In de middag was het de beurt aan keurmeester Wout Arxhoek
om de jonge honden op het exterieur te beoordelen. Wout, die
al meerdere jaren ons ras begeleid op exterieurgebied, beoor
deelde de honden individueel en bekijkt ook het gehele nest
in relatie met de ouderdieren.
Hij beoordeelt tevens of de combinatie van de ouders is ge
slaagd,  of het zinvol is deze combinatie te herhalen en wat bij
een eventueel volgend nest de aandachtspunten zijn.

Voor deze dag hadden we ook drs.Cristiane Görigh uitgeno
digd om het officiële oogonderzoek te verrichten.
In totaal waren hiervoor 22 honden aangemeld. Het resultaat
was dat slechts twee honden een kleine afwijking hadden. De
overige honden werden voorlopig vrij verklaard van erfelijke
oogziekten. Een fantastisch resultaat! Het is misschien nu te
vroeg om te zeggen dat dit mede te danken is aan het feit dat
alle onderzochte ouderhonden ook vrij waren van erfelijke
oogziekten.
De resultaten van het aanlegdeel ziet u hieronder. 24 Honden
behaalden het diploma, waarvan 5 een ‘zeergoed’ en 19 een
‘uitmuntend’.

De aanlegproef is dan wel geen wedstrijd maar er zijn wel
punten gegeven en dus werden aan de beste 3 honden een beker
uitgereikt.
Koos Poort met Kay v.’t Proostmeer was nummer één met
150 punten en een ‘uitmuntend’.
Gerrit Klokman met Jill (Yutta) v.’t Exelseveld was nummer
twee met 142 punten en een ‘uitmuntend’.
K. Clock met Kaspar v.’t Proostmeer werd derde met 140,5
punten en een ‘uitmuntend’.
Voor de volledige beoordelingen zie pagina 17
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Foto impressie aanlegproef voorjaar 2011
 

Foto's van de honden die aanwezig waren vind u op
de achterzijde van dit blad.
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Laat de Grote Münsterlander niet alleen een mooie hond zijn maar vooral ook een gezonde allround jacht
hond.
19 maart jl. was ik bij u te gast om het exterieur gedeelte van
de aanleg- en exterieurdag voor jonge Grote Münsterlanders
te beoordelen.
Mooi weer, ontspannen en gezellige sfeer, prima catering
waren mede verantwoordelijk voor een heerlijke hondendag.
Een opvallend punt wil ik toch nog even duidelijker onder de
aandacht brengen, hoewel ik dit in mijn nawoord al aanhaal
de, heb ik behoefte dit via deze weg nogmaals te doen.
 
Het betreft de te sterk hellende of soms zelfs te steile ligging
van het bekken,  iets wat mij deze dag veelvuldig opviel en dat
maakt het voor ons een aandachtspunt.
Het is niet enkel een schoonheidsfoutje wat de sierlijke belij
ning van de Grote Münsterlander nadelig beïnvloedt.
Het bekken is een vast onderdeel van de achterhand en zeker
voor een jachthond de motor voor zijn functionaliteit waarbij
iedere afwijking direct gevolgen heeft voor de voortstuwing.
 
Zodra het bekken te sterk helt of te steil licht, verstoord het
de harmonie in de paslengte van de achterbenen, die we
kunnen opdelen in een stuwgedeelte en een remgedeelte.
De pas van het achterbeen wordt afhankelijk van de aard,
meer naar voren geplaatst waardoor het minder bijdraagt aan
de voortstuwing, meer remmende werking of teveel opwaart
se stuwkrachten opwekt.
De hond kan hier heel goed op compenseren c/q corrigeren in
de vorm van crabbing, inhouden enz.
Hierdoor gaat niet enkel de sierlijkheid in het gangwerk

achteruit maar ook de functionaliteit en conditie.
Tevens zal om toch de noodzakelijk voortstuwende krachten
te ontwikkelen de voorhand, welke niet via gewrichten maar
enkel via bespiering aan het skelet is verbonden, extra worden
belast, al vrij snel kan je dan de nadelige gevolgen ervan zien.
Deze profileren zich meestal tot een afgegleden of gekantelde
schoudergordel waarbij een visueel korte hals en daarbij
verstoorde spierontwikkeling de eerste symptomen zijn.
 
Dat daarbij in de voorhand aanwezige gewrichten ook met
overbelasting te maken kunnen krijgen moet duidelijk zijn en
zie je in stand en gangwerk zichtbaar vaak de losse ellebogen,
voeten en doorzwenkingen in het polsgewricht.
Gevolgen zijn dan ook dat de hond in de voorhand niet het
juiste krachtige uitgrijpen in balans met de achterhand kan
doen.
Dat alles kan versnelde slijtage veroorzaken met alle mogelij
ke nare gevolgen voor de gezondheid van de hond.
 
De rasstandaard zegt niet voor niets een sierlijk elegant to
taalbeeld, met een licht hellend bekken, met een sierlijke ruime
pas met de benodigde stuwing vanuit de achterhand en een
goed uitgrijpende voorhand.
 
Laat de Grote Münsterlander niet alleen een mooie hond zijn
maar vooral ook een gezonde allround jachthond.
 
W.F. Arxhoek

De beste drie honden met hun voorjagers op de aanlegproef
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Geboortebericht   Ned. Kamp. Maud (Queen) v.h.
Meekenesch
Kennelnaam v.d. Lobberry
Eigenaar A.G.E. v.d. Berg
Bullenaarsweg 1/A, 7468 SE Enter
0547-383244 of 06-12617063
eddy.vandenberg@live.nl
 

Ned. Kamp. Maud (Queen) v.h. Meekenesch
Geboren op 8 maart 2011
3 reutjes en 2 teefjes
NHSB: 2671019, Geboren: 05-09-2007
Vader: Django vom Sulztal HD A
Moeder: Jesca v.h. Meekenesch HD A
Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis
HD: HD-A Norbergwaarde 38
Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen
Schofthoogte: 59 cm
Exterieur: Uitmuntend, Winster 2009
Aanlegproef: Uitmuntend
Werkproeven: Uithoudingsvermogentest

 
Gedekt door:            Ari von der Emsaue 
ZGM Nr. 178/05
Geboortedatum: 30-03-2005
Vader: Darco zum Berge HD A
Moeder: Bea von der Steverquelle HD A
Schofthoogte: 64 cm.
HD: HD A
Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen
Exterieur: SG/SG
Jachtproeven: VJP 70pt  Sp11
HZP 183 st.e. 11

Dekbericht   Ned. Kampioen Meiske v.'t
Exelseveld
Kennelnaam: Van Dorka`s Plek
Eigenaar M. de Putter
Hellenburgstraat 25, 4435 NA Baarland
0113-342023
mdputter@xs4all.nl
 

Ned. Kampioen Meiske v.'t Exelseveld
Gedekt op 27 januari 2011 
NHSB: 2326482
Geboortedatum: 23-09-2004
Moeder: Kim van `t Exelseveld
Vader: Gino van `t Patriez`n Laand
Fokker: G. Klokman
HD: HD A Norbergwaarde 28
Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen
ED Vrij
Exterieur: Uitmuntend
Schofthoogte: 60 cm
Jachtproeven: KNJV A diploma, MAP A diploma
Aanlegproef: Uitmuntend
Shows: Ned. Kampioen
Res. CAC NGMV Clubmatch 2006 en 2009
Beste teef Clubmatch GMVB 2007/Clubmatch 2010
Bokalen: Winnaar Martien Peters bokaal NGMV 2007
 

Gedekt door            Griff vom Silberberg
VDH nr 286/02 
V. Asso vom Hasselbusch
M. Dora vom Silberberg
Exterieur Zuchtschau V/V CACIB BOB V1
Titels Europa sieger en Bundes sieger
Hoogte 65 cm
Gezondheid  HD A
Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen
Jacht VJP HZP en VGP 3é prijs  Tolverbeller
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Dekbericht   Eska v.'t Exelseveld 
Kennelnaam: Van 't Exelseveld
Eigenaar H.G. Klokman
Oude Lochemseweg 35
7245 VH Laren
0573-421216
gerritklokman@hetnet.nl

 
Eska v.'t Exelseveld
Gedekt op 4 februari 2011 
NHSB: 2674560
Fokker H.G. Klokman
V. Arthus vom Flörbach
M. Ned. Kamp. Lessy v.'t Exelseveld
NHSB 2674560
HD A Norgbergwaarde 400 
Oogonderzoek: 
Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen 
Exterieur Uitmuntend, Jeugdwinster en Winster 2008
Aanlegproef Uitmuntend
KNJV A diploma
VJP en HZP

 
Gedekt door:            Kliff vom Bußhof 
V. Filou vom Silberberg
M. Eibe II vom Bußhof
Duits nr. 266/08
HD A
Oogonderzoek alles vrij
Exterieur SG/SG brons med.
Jacht VJP sp 11
HZP 180 pt vW HZP 192 ST Eend 12

Dekbericht Caya van de Berkelse Akkers
Kennelnaam: Van `t Reuseldal
Eigenaar B.P.M. Waltmans
Kievitspad 27
5076 SN Haaren
06-29025185
info@reuseldal.nl

 
Caya van de Berkelse Akkers
Gedekt op 5 februari 2011 
NHSB: 2677634
Geboren: 30-10-2007
Vader: Django vom Sülztal
Moeder: Amke v.d. Achterstesteeg
Fokker: C. Vromans
HD: B Norbergwaarde 35
Oogonderzoek:
Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen 
Schofthoogte: 60 cm
Exterieur: Zeer goed- Uitmuntend
Aanlegproef: Uitmuntend
Jachtproeven: KNJV B
Duitsland: VJP en HZP
Veldwerk: Noviceklasse 1e Goed
Veldwerk Najaar 2010 Open klas 3e Goed
 

Gedekt door:            Quax v. St. Vit 
VGM: 398/03
Geboren: 06-12-2003
Schofthoogte: 65 cm
Vader Illo vom Bergwald
Moeder: Karim von St. Vit
Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen 
HD-A
Exterieur: SG/SG
VJP 72 punten
HZP 171 punten
VGP 3e prijs 295 punten
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Nieuw op de fokdierenlijst

Geboren:   06-08-2008

Vader:   Harras ut Seelterlound

Moeder:   Inca van 't Proostmeer

Fokker:   K. Poort 

HD:   HD A Norbergwaarde 31

Oogonderzoek:  voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:   60 cm

Exterieur:   uitmuntend

Aanlegproef:   uitmuntend

Duitsland:   VJP, HZP

Veldwedstrijden:  najaar 2010 jeugd 1e goed

Kennelnaam:   van 't Proostmeer

Eigenaar:   K. en T. Poort

    HL Emmensweg 17

    9945 PX  Wagenborgen

Tel.    0596-541780

Email   k.poort@hetnet.nl

Jaika van 't Proostmeer ( NHSB 2715773 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuw op de fokdierenlijst 

Geboren:   05-01-2007

Vader:   Filou vam Ahler Esch

Moeder:   Aspe von der Steverquelle

Fokker:   F.J. Frenker-Hackfort

HD:   HD A Norbergwaarde 26

Oogonderzoek:      voorlopig vrij van alle erfelijke
afwijkingen.

Schofthoogte:   65 cm

Exterieur:   uitmuntend

Aanlegproef:   uitmuntend

Jachtproeven:   KNJV C

Duitsland:   VJP, HZP

Eigenaar:   D. Lankveld

    Molenbelt 2

    7241 JL Lochem

Tel.:   0573-259564

Email:   dennis.lankveld@hotmail.com

Chico vom Florbach ( NHSB 2692884 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fokdierenlijst 

NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
2481674 Nora 12-11-2003 Koppelman, L.

2488170 Holly Jazz van ’t Proostmeer 01-01-2004 Spaargaren-Braam, L.

2513694 Jesca van het Meekenesch 16-06-2004 Nieuwenhuis, A.F.M.

2326482 Meiske van ´t Exelseveld 23-09-2004 Putter, M.H de

2579273 Vadia Valesca van 't Exelseveld 06-10-2005 Burgt, B.E.van de

2573624 Inca van 't Proostmeer 30-08-2005 Poort, K en T.

2598012 Lady Rayka van het Meekenesch 01-03-2006 Nieuwenhuis, A.F.M.

2619030 Anouk van 't Woudse Veldt 29-07-2006 Veldt, P.J.

2639621 Nova van de Stommeerpolder 07-01-2007 Spaargaren-Braam, L.

2641193 Dirry van 't Exelseveld 22-01-2007 Rievers, P.

2641194 Daya van 't Exelseveld 22-01-2007 Germs, H.

2671022 Mika van het Meekenesch 05-09-2007 Mentink, R.

2671019 Maud (Queen) van het Meekenesch 05-09-2007 Berg, A.G.E. van de

2674560 Eska van 't Exelseveld 08-10-2007 Klokman, H.G.

2677634 Caya van de Berkelse Akkers 30-10-2007 Waltmans, B.P.M.

2677636 Carly van de Berkelse Akkers 30-10-2007 Vromans, C.A.M.
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NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
2703564 Birka van 't Woudse Veldt 02-05-2008 Veldt, P.J.

2715773 Jaika van 't Proostmeer 06-08-2008 Poort, K en T.

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
2385265 Free Bandit van het Meekenesch 04-01-2002 Wanrooij, R. van

2692884 Chico vom Florbach 05-01-2007 Lankveld, D

2639641 Kalle van de Stommeerpolder 07-01-2007 IJpelaar, H.

2639616 Max (Django) van de Stommeerpolder 07-01-2007 Engels, N.

2706543 Athos van de Schaarsheide 26-05-2008 Boome, A.J.M. te

 

Overdracht ‘oude’ naar ‘nieuwe’ redactie. 
Om de zaakjes goed over te dragen was er op 19 februari 2011
een bijeenkomst in het Valkhotel te Arnhem. Om 11:00 uur
ontmoeten Jolien Meesters en Annemarie Hilferink (van de
oude redactie) en Hennie IJpelaar, Ronald Mentink en Nico
Engels (van de nieuwe redactie) elkaar om de lopende zaken
over te dragen. Helaas kon nieuw redactielid Anita Jansen
(partner van Ronald) niet van de partij zijn. Naast de over
dracht werden allerlei tips en adviezen aan de nieuwe redactie
mee gegeven. De nieuwe redactie was best onder de indruk
van de prestaties die de vertrekkende redactie had neergezet
en dat ook over een lange periode had gedaan. De oude re
dactie was heel enthousiast over het proefexemplaar van het
verenigingsblad ‘nieuwe stijl’. Ja, en vooral de kleurenpagina's
die ze zelf al zo lang moesten ontberen. Als steun in de rug
werd door Jolien en Annemarie toegezegd dat de nieuwe re
dactieleden altijd mogen bellen voor de praktische vragen. En
daar wil de nieuwe redactie hun graag aan houden!

 

Om de ronde tafel, vlnr: Nico, Ronald, Annemarie, Jolien en
Hennie.

Weidelijk jagen
In mijn vroege jeugdjaren was ik buiten de lagereschooltijd
vooral te vinden in de velden en weilanden. Als de school om
half vier uur uitging, stond veelal mijn vriendje Lexi (een
langharige bruinwitte bastaard) al voor de schooldeur op mij
te wachten. Dan vertrokken we, soms met nog een hondje, de
achtersluispolder in, richting de oude stoommeelfabriek ‘de
Vrede’. Daar had je water, rietlanden, weilanden en opgespo
ten land voor het toekomstig industriegebied. Ons doel was
om eenden te vangen en volgens mij is dat ons nooit gelukt
ondanks onze fanatieke inspanningen. De tactiek was om
door het hoge gras, plat op mijn buik, zo dicht mogelijk naar
de eenden te sluipen en dan met de honden een verrassings
aanval in te zetten! De honden volgde ongeveer mijn voor
beeld! Als de eenden opvlogen, schoot ik met pijl en boog!
Voor de rest had ik thuis goed te eten dus daar lag het niet aan!
 
Op een middag zagen wij (ik en mijn roedel) een groepje
mannen door de weilanden lopen en één daarvan had een
geweer! Toen we wat dichterbij kwamen en toch op veilige
afstand bleven, zag ik dat het de familie Groen was van de
gelijknamige verfwinkel aan de zuiddijk te Zaandam. Vader
Groen, die ik normaal kende als een keurige heer achter de
toonbank van zijn verfwinkel, was in gehuld in eenvoudige
jagerskleding en droeg het geweer. Zijn opgeschoten zoons,
die allen al een kop groter waren dan hun vader, kregen daar
les in jagen. Ze hadden geen hond bij zich om te apporteren.
Volgens mij had vader Groen zijn jongens meegenomen voor
het apport binnen te brengen! In mijn geheugen staat nog
gegrift hoe hij een haas schoot en daarna zijn jongens inzette
om het apport binnen te halen! Of hij daarbij ook riep: "ap
port", weet ik niet meer!
 
Ik was toen in1955 acht jaar en dat ik dit nu aan het papier
toevertrouw, kun je uit opmaken dat dit voorval wel enige
indruk op mij heeft gemaakt.  
Nico Engels
 

Noot redactie: we sluiten ons helemaal aan bij de oproep van
onze voorzitter! Heeft u ook een vroege jachtervaring die u
nog steeds koestert en/of bijzonder vindt? Bericht ons hierover
zodat wij het kunnen verwerken in de komende uitgaven! En
natuurlijk helemaal leuk als daarbij een foto is toegevoegd
(met een hoge resolutie) die uw verhaal ondersteund.

Plaatjes op internet
Soms kom je wel eens mooie plaatjes op internet tegen (bv bij
Google, afbeeldingen) Ze zijn best aardig om ze te gebuiken
en in de lege plekken te plakken.
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Grote Münsterlander kennel v.h. Meekenesch 

 

 
 

  De kennel die Grote Münsterlanders fokt die in gezondheid, jachtaanleg en exterieur uitblinken.  

Tevens wordt er door ons gelet op het goede karakter. 
 

Onze fokteven zijn NGMV en VGM fokgerechtigd. 

         Vele van onze GM nafok hebben oa de VJP, HZP, vW HZP, VGP, HN, Btr, Sw, 
KNJV B/A, MAP proeven en ook Veldwerk kwalificaties behaald. 

Ze scoren op exterieur gebied ook uitmuntend. 
 

Voor meer info kunt u contact op nemen met: 

André en Maria Nieuwenhuis, Vragender. Tel: 0544-375257 

Email: info@grotemunsterlander.eu 

Onze website : www.grotemunsterlander.eu 

 

Artemisproef 2011 JTGH te Wolphaartsdijk
(Zeeland)
De eerste Artemisproef van 2011 op 12 februari was tevens de
eerste ooit in Zeeland gehouden. Een mooie locatie daar op
"de Heerlijkheid van Wolphaartsdijk", een agrarisch familie
bedrijf met o.a. een minicamping. Veel klei, maar ook de
ruimte van het Veerse Meer aan je voeten!
 
De stichting JTGH (i.s.m. het NOJG Zeeland) had weer zeer
interessante proeven gemaakt voor de honden en voorjagers.
In de ochtend hadden we 3 proeven en in de middag ook 3. Er
waren 12 combinaties en dat maakte het wachten erg kort.
Het weer was ideaal met in de ochtend een zonnetje erbij.
Het was een succesvolle dag voor de Grote Münsterlanders.
Gert Rijsdijk werd eerste met zijn Grote Münsterlander
Banjer met 108 punten. Tweede met 105 punten werd Rene
Hoogendoorn met zijn Labrador Daisy. Derde werd Max
(Django jr.) van de Stommeerpolder met 105 punten met iets
meer tijd dan Daisy.
Gert Rijsdijk krijgt met zijn prestatie een uitnodiging voor de
landelijke wedstrijd (Hubertusproef op zaterdag 19 april 2011)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gert Rijsdijk ontvangt in Wolphaartsdijk uit handen van
voorzitter Richard Bosch het certificaat.
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Tentoonstellinsagenda

Datum Plaats   
Locatie  
Categorie

Secretariaat   
Postadres

Telefoon   
Email   
Website

25 april Paasshow Leeuwarden
FEC
CAC-CACIB

Administratie Paasshow
Postbus 48
3140 AA Maassluis

Tel: 06-30235367 (20-22 uur)
Paasshow@cacib.nl
www.paashondenshow.nl

14 mei groep 3-7-8-9-10
15 mei groep 1-2-4-5-6

Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

Tel: 0113-503319
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

27 mei groep 10-9-1
28 mei groep 5-6-7-8
29 mei groep 4-3-2

Oss
Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. E.Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kcoss.nl

11 juni groep 1-5-9
12 juni groep 4-6-7-8-10
13 juni groep 2-3

Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

Tel: 026 7078045 / 026 3213092
Fax: 026 3213092
pinkstershow@solcon.nl
www.kcarnhem.nl

2 juli groep 2-3-4-5-6
3 juli groep 1-7-8-9-10

Limburgia Dogshow
Echt (openlucht)
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

Mw. A. Heijnen
Havikstraat 6
6135 ED Sittard

Tel: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl
www.limburgia-hondenshow.nl

27 augustus groep 2-3-4-5-6-10
28 augustus groep 1-7-8-9

Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

Mw. A. v. Steenbergen
Postbus 190
2600 AD Delft

Tel: 015-2124126
shr@kynologenclub-rotterdam.nl
www.kynologenclub-rotterdam.nl

1 september groep 1-5-6-7-8-10
2 september groep 2-9
3 september groep 3-4

CAC show conn. Euro
show
WTC Expo
Leeuwarden

CAC Show
St. Eurodogshow 2011
Postbus 34
3140 AA Maassluis

Tel.: +31 10 5929510
Fax: +31 10 5901394
secretary@eurodogshow2011.nl
www.eurodogshow2011.nl

Het gehele overzicht is terug te vinden op de website van de Raad van Beheer
http://www.raadvanbeheer.nl/nc/verenigingen-en-activiteiten/agenda-activiteiten/
 

 

Vervolg Martinidogshow Groningen

Openklasse teven  

Jaika v.’t. Proostmeer 1e Zeer Goed
Jeugdklasse teven  

Githa 1e Zeer Goed

20 maart 2011 Int. tentoonstelling Leiden

Tussenklasse teven  

Joy v.d. Stommeerpolder 1e U CAC-CACIB BOB

 
Door het resultaat in Groningen is Mika v.h. Meekenesch
Nederlands kampioen geworden.

Proficiat

Uitslagen Tentoonstellingen

5 februari 2011 Int. tentoonstelling Eindhoven

Tussenklasse teven  

Artemis Jade of   
Coopers Border

1e Goed

Kampioensklasse teven  

Mika v.h. Meekenesch 1e Zeer Goed

5 maart 2011 Martinidogshow Groningen

Jeugdklasse reuen  

Kay v.’t. Proostmeer 1e Zeer Goed
Kampioensklasse teven  

Mika v.h. Meekenesch 1e U CAC-CACIB BOB

Wij ontvingen deze uitslagen:
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Provinciale jachthondenproef Noord- en Zuid-Holland op 5 februari te Vuren
Na een vorige keer als reserve te zijn ingeschreven (het is iets
verschrikkelijks om vroeg op te staan, alles in te laden, in de
rij voor een startnummer, in de rij voor de dierenarts en om
'vijf voor twaalf' te horen dat iedereen aanwezig! En ik dus
naar huis kan!) kreeg ik nu ruim van te voren bericht dat ik
als deelnemer was ingeschreven.
 
Er waren deze dag 25 voorjagers met hun hond;  14 uit
Noord-Holland en 11 uit Zuid-Holland, 11 in de A klasse en
14 in de B klasse waaronder Banjer van de Heidepolder en ik.
De proeven waren uitgezet door Wim en Tea Blokland (zij
waren destijds ook betrokken  bij de NIMROD organisatie
in Zuid-Holland), in het recreatiegebied 'het Lingebos' waar
in de zomer veel mensen hun vrije tijd doorbrengen. Een ge
bied met bos, speelweide, surfmeer en caravan plaatsen.
 
Bij aankomst zag het zwart van de Labradors (of is het dor
ren?) 17 in totaal, 6 Goldens, 1 Weimaraner en 1 Grote
Münsterlander.
Er stond deze dag een stormachtige wind wat zeker voor
Banjer onrust betekent. Veel rondvliegende luchtjes en
blaadjes maken dat hij snel afgeleid is dus vooraf wat extra
appèl oefeningen.
Er waren deze dag 4 proeven op 4 locaties welke allen op 50
tot 100 meter van de parkeerplaats/kantine werden gehouden.
Iedere proef had 3 apporten zodat er 12 apporten binnenge
bracht moesten worden waarbij proef B2 en B4 voor de A
honden aangepast werd met o.a. een sleep en een dirigeer
opdracht waardoor het A proeven werden.
  
Proef B1. Onze eerste, en gelijk ook de meest besproken, proef
van de dag.
Recht voor u aan de overkant van het water ligt een eend in
het bos. Rechts van u is een meerkoet geschoten die in het
water is beland.
U mag zelf de volgorde bepalen om deze twee stuks wild
binnen te krijgen.
Terwijl de hond bezig is met de tweede opdracht, klinkt er
links van u een schot en blijkt er nog een kraai te zijn gevallen
ook aan de overkant.
 
De eerste 3 honden hadden binnen een redelijke tijd de drie
apporten binnen maar zagen er onherkenbaar uit (vooral de
goldens waren voor de helft goud en de andere helft zwart
goud) Want wat water werd genoemd bleek voor 80% uit
zwarte 'prut' te bestaan (rottende bladeren) wat bij het om
woelen ook nog eens vreselijk ging stinken.
De volgende 4 honden kregen geen enkele verwaaiing en te
kenden niet op 50 cm van de meerkoet, reden voor de keur
meester, gedelegeerde en de organisatie om in conclaaf te gaan
en gedrieën de volgende hond te volgen, en dat waren wij.
Ook Banjer die het 'water' op mijn aanwijzing overstak en
weer terug kwam volgens de keurmeester op een halve meter
van de koet,  tekende niet. Inmiddels was mijn tijd om dus op
de eerst proef eruit … balen!
Met een rotgevoel naar de auto om Banjer schoon te maken
en toch maar op naar proef B2.
Toen we daar in de 'wachtkamer' zaten kwam de gedelegeerde
met de verheugende mededeling dat de proef wat gewijzigd
was (de meerkoet lag nu op de kant) en dat de deelnemers die
op de meerkoet eruit lagen een herkansing kregen. Dus ver
anderde veel gezichten van mimiek ook dat van mij..

 
Proef B2.
Voor u wordt een kraai geschoten, deze kan door de hond
gemarkeerd worden. Na toestemming van de keurmeester
mag deze geapporteerd worden.
Op de terugweg steekt er een konijn over, er valt een schot uit
de dekking en het konijn gaat over de bol en rolt een duiker in.
Links achter u ligt nog een duif in de dekking.
 
De kraai was in 'no time' binnen en het konijn werd genegeerd,
maar de wind had in dit open gebied vrij spel dus had ik wat
moeite om Banjer daarna op afstand naar de duiker te krijgen
want de lucht uit het bos aan de andere kant was toch wel
aanlokkelijk.
Een stuk ingefloten zodat de aandacht weer voor mij was en
toen naar de duiker links om het konijn.
Om bij de duif achter ons te komen moest wat kinderspeelgoed
en een picknickplaats gepasseerd worden wat overigens geen
afleiding vormde.
 
Daarna terug naar B1 maar wel achter aansluiten dus lang
wachten.
Uiteindelijk met wat aanwijzingen alle 3 de apporten binnen
maar o…o.. wat een vieze stinkhond had ik nu. Eerst even
naar het meer om 'op te frissen' en daarna afdrogen en wat
eten en rusten.
 
Proef B3.
U bent geroepen om met de hond een drietal apporten binnen
te brengen die eerder geschoten zijn.
De volgorde mag u zelf bepalen, het konijn heeft zich mogelijk
nog enkele meters verplaatst.
 
Een proef zonder veel spanning, bij het sturen naar de eend
werd er gezegd de hond niet te ver door te laten lopen want
hij zou dan op de sleep van de A proef komen.
Met wat aanwijzingen kwamen ook deze 3 apporten binnen.
  
Proef B4.
U staat op post, er wordt vanuit de boot een gans geschoten
die de hond op het schot kan markeren. U mag de hond direct
inzetten.
Als de hond bijna bij de voorjager terug is klinkt er een schot
links van u in het bosje en valt er een duif.
Nadat de gans is afgegeven mag de hond de duif gaan halen.
Er blijkt nog een kraai rechts van u in de dekking te liggen.
 
Deze proef bleek voor veel honden de scherprechter en dan
vooral de gans in het woelige water.
De plaats van de hond en de voorjager was achter een dijkje
waarop ook nog riet stond, de hond hoorde alleen het schot
en zag de gans dalen op 100 meter maar niet op het water 
neerkomen.
Pas 1 minuut nadat de hond gestuurd was kon je zien of hij
richting gans zwom, bleef hij uit zicht dan liep hij te 'klieren'
op het strandje en kwam links of rechts over het dijkje in het
zicht.
Ik heb Banjer een tweede keer moeten inzetten en toen ik na
1 minuut die zwarte kop tussen de golven richting de snel voort
drijvende gans zag, bekroop mij een gevoel van blijheid, trots
en voldoening. Mede omdat ik vertrouwen had in de volgen
de 2 apporten.
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Artemisproef 2011 JTGH te Heerle, Noord-
Brabant
 
Zaterdag 26 februari 2011 organiseerde het NOJG Regiobe
stuur Brabant in samenwerking met de JTGH de Artemis
Jachthondenwedstrijd op het terrein De Bolusberg te Heerle.
Er waren 31 deelnemers en 11 verschillende hondenrassen.
Ondanks overwegend regenachtig weer waren de honden en
de baasjes druk bezig de proeven tot een goed einde te brengen.
Zoals gebruikelijk waren er 3 proeven in de ochtend en 3
proeven in de middag. Daarna was een barbecue georgani
seerd en dat was een groot succes.
 
De Grote Münsterlander liet weer van zich spreken en  Cees
Vromans was met 'Bente' winnaar met 142 punten. Sietze de
Jong met zijn Duitse Staande Draadhaar Anuk werd tweede
en had ook 142 punten (had meer tijd nodig dan Bente) Derde
werd Henny Schoor met Labrador Mr. Monty. Cees Vro
mans, Sietze de Jong en Henny Schoor werden uitgenodigd
voor de Hubertusproef 2011. Het Regiobestuur Brabant van
de NOJG had voor hoogst gekwalificeerde Brabantse hond
een schitterende wisselbeker ter beschikking gesteld.
Deze ging dus naar Bente van Cees Vromans .
Het was, zoals ondertussen bij de JTGH traditie , weer een
ouderwets gezellige dag met geweldige deelnemers, waarbij
iedereen heeft kunnen genieten van zeer goed jachthonden
werk in een familiaire, ongedwongen sfeer.
 

Jordi flikt het weer!
Jordi van de Stommeerpolder is het weer gelukt om zich te
manifesteren in Engeland. Bij de grootste hondenshow ter
wereld heeft hij zich voor de tweede keer achter elkaar als beste
reu gepresenteerd. Dit is zeer uitzonderlijk en een goede
prestatie zeker als je weet dar er bijna 100 Grote Munsterlan
ders ingeschreven waren. Jordi mag zich vanaf nu ook Engels
Show Champion noemen. Dit jaar viel de keuze voor BOB,
van de keurmeester PAM BLAY, op de teef uit de open
klasse.
Het aantal Grote Munsterlanders uit Nederland mag er te
genwoordig best zijn. 3 Deelnemers hadden in totaal 4 honden
ingeschreven. De resultaten en de keurrapoorten van de
honden zijn prima te noemen.

Jordi tijdens Crufts met handler Donna

Wout Kapoen                   www.kapoen.nl
Zuiddijk 2 4771 PB          herman@kapoen.nl

Zevenbergen                    tel : 0168-328913

Omdat deze geen probleem waren was ik verzekerd van een
diploma.
 
Bij de prijsuitreiking bleek dat de Weimaraner het niet had
gehaald dus was Banjer de enige staande hond die zich
staande had gehouden in het retriever “geweld”.
De gedelegeerde legde nog uit waarom het gerechtvaardigd
was proef B1 na 8 honden te wijzigen. Het had, zoals al aan
gegeven, met de enorme stank van de 'prut' te maken die de
lucht van de koet oversteeg.
Ik vond het opvallend dat de eerste plaats in de B groep ging
naar de voorjager die volgens mij ook les krijgt van Thijs van
Leer. Ook al zou de hond geen neus hebben, dan had hij op
de zeer vele fluitsignalen toch de apporten gevonden.
Ik wil beslist geen tweedracht zaaien tussen voorjagers onder
ling maar dat het de gemoederen bezig houdt blijkt wel uit het

artikel van Jos Seijsener in 'de Jachthond', het tijdschrift voor
de liefhebbers van jachthonden dat in februari op de deurmat
viel, waaruit blijkt dat het ook jachthondenmensen, met een
enorme staat van dienst, opvalt dat er soms veel wordt geflo
ten .
 
De diploma verdeling was als volgt:
Noord-Holland A groep 3x   B groep 4x
Zuid-Holland   A groep 4x   B groep 3x
 
Voldaan ging ik om 16.30 uur naar huis. Er was weer een stap
voorwaarts gezet.  
 
Gert Rijsdijk.
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Commissies
Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Evenementencommissie

Postadres FBC Postadres FHC Postadres

Tiny Poort 
tel. 0596-541780

Gerrit Klokman 
tel. 0573-421216

Ina te Boome 
tel. 0544- 481319

H.L. Emmensweg 14 Oude Lochemseweg 35 Veldkampsweg 2

9945 PX Wagenborgen 7245 VH Laren (Gld) 7156 RE Beltrum

E-mail: k.poort@hetnet.nl E-mail: gerritklokman@hetnet.nl E-mail: teboome@wanadoo.nl

Commissieleden Commissieleden Commissieleden

Gerrit Klokman 
tel. 0573-421216

Wilma Rodenburg 
(veldwerk) tel. 06-55733273

Hennie IJpelaar 
 tel. 06-51369318

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl E-mail: rodenburg.w@casema.nl   E-mail: hijpelaar@hetnet.nl

Lida Reeskamp 
tel. 0341-561571

Rini van Kuijk (KNJV en MAP)  
tel. 0416-278618

Lex Brijs
 

E-mail: grotemunsterlander  
@reeskamp-blok

E-mail: rinivankuijk@home.nl 
 

Carla Konings
 

Carla Konings Gerard van den Heuvel   Karin Prinsen

  Judith Willems   Gerard van den Heuvel

Pupinfo Redactiecommissie Clubwinkel

Carla Konings 
tel. 0167-851988

Jolien Meesters Gerco Hagesteijn, 
tel. 0049 2822 977446

4675 CD St. Philipsland Annemarie Hilferink Oostdijk 1

E-mail: 
carla-konings@zeelandnet.nl

Joyce Uittenboogaard Reeserstraße 238

    46446 Emmerich-Vrasselt (Duitsland)

    E-mail: ghagesteijn@zonnet.nl

  Ereleden:  

  mevr. A. Peters-Klabbers    

  dhr. G. van Straaten            

Uitslagen Raad van Beheer

NHSB Arts  
Onderzoeks-  
datum

Naam hond  
Geboortedatum

Onder
zoek

Uitslag

2766403 Drs. C. GÖRIG  
7-10-201

OLETTE V.H. MEEKENESCH 
2-10-2009

OGENVoorlopig vrij 
van erfelijke 
oogaandoeningen, 
niet VRIJ van 
PHTVL graad 1

Gezondheid
  

 

Uitslagen proeven

2 april 2011 - Aurich  

Kasper v.'t Proostmeer 70 punten

Kay v.'t Proostmeer 70 punten

VJP voorjaar 2011
De eerste uitslagen van dit jaar zijn weer binnen.
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Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV proeven en
wedstrijden en die van GM verenigingen, worden pas ge
plaatst nadat op het redactie adres er een kopie van is ontvan
gen. 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.

Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail aan
levert, op diskette of cd-rom mag natuurlijk ook! Wilt u alstu
blieft de foto’s apart aanleveren (dus niet ingevoegd in de tekst)
en graag zo weinig mogelijk opmaak in de tekst.

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 aan de ledenadministratie!

Ledenadministratie N.G.M.V.
Linda Spaargaren, Berkenlaan 16, 1431 JE Aalsmeer
linda.spaargaren@kabelfoon.net

   

  

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 

Emmalaan 16 – 18, 1075 AV  Amsterdam 

Tel: 0900 – 727 46 63 

E-mail: info@raadvanbeheer.nl 

Website: www.raadvanbeheer.nl 

    

   

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (K.N.J.V.) 

Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort 

Tel: 033-4619841 

Website: www.knjv.nl 

   

    

Ons eigen club internet adres: 

www.grotemunsterlander.nl 

   

Online database Grote Münsterlanders: 

 http://www.gundogpedigrees.com/largemunsterlander/mod

ules/welcome/welcome.php 

Contributie
Gelukkig zijn er al veel leden die de vereniging gebruik laten
maken van automatische incasso van de contributie.  Auto
matische incasso is snel, betrouwbaar en wordt niet vergeten.
Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid voor incasso,
neem dan zo snel mogelijk contact op met de penningmeester,
Linda Spaargaren (tel. 0297-342434 of e-mail. linda.spaarga
ren@kabelfoon.net)
 
Heeft u uw contributie over 2011 nog niet voldaan, maak deze
dan snel over.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking.
 

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad zomer 2011 uiterlijk  30 juni 2011 
opsturen naar:
Redactie 'De Grote Münsterlander'
De Biesbosch 5
5152 SB  DRUNEN
E-mail: clubblad@grotemunsterlander.nl

Belangrijke adressen
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


