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Van de voorzitter
 
 
De kalender geeft alweer juli aan, de eerste helft van 2011 zit erop. Het is beter vooruit te kijken maar toch wil ik even stil
staan bij de afgelopen clubmatch. Jammer dat de weergoden ons niet gunstig gestemd waren, maar dag zelf is prima verlopen.
De keurmeester was tevreden over de vooruitgang die hij zag in het ras en voor alle aanwezige was het een goed moment om
weer bij te praten. De barbecue was weer een prima afsluiting. In dit clubblad staat een mooi artikel van deze dag en ook van
de meeste aanwezige honden is een foto gemaakt.
 
Voor de tweede helft van dit jaar staan allereerst de proeven weer voor de deur. Ik wens allen veel succes tijdens deze dagen
en als het even niet lukt, er is altijd weer een volgende proef op komst.
Ook de aanlegproef waar weer een nieuwe lichting honden beoordeeld wordt krijgt een steeds belangrijkere rol bij onze ver
eniging. Zeker de moeite waard om te bezoeken.
Daarna kunnen we ons weer klaar gaan maken voor de jacht. Het jachtseizoen dient zich weer aan en voor velen van u zijn
de weekeinden hierdoor weer goed gevuld.
 
Ook in deze uitgave vindt u weer veel terug van onze activiteiten. De oproep aan u allen om voor voldoende voeding te zorgen
van de redactie blijft staan. U hebt 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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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.

Aanvulling en uitleg oogonderzoek
 
Olette v.h. Meekenesch     geb. 2-10-2009
NHSB 2766403  
arts Drs. C. GÖRIG       
onderzoek datum 7-10-2010 
 
Voorlopig vrij van erfelijke oogaandoeningen, niet vrij van
PHTVL graad 1
 
toelichting:
De FBC heeft met veterinair oogspecialist dr. C Görig
overlegd in verband met de persisterende hyperplastische
tunica vasculosa (PHTVL) graad 1 die bij Olette van het
Meekenesch is vastgesteld. Dr. Görig heeft aangegeven dat
bij de Grote Münsterlander PHTVL niet bewezen erfelijk is
en dat voor de fokkerij deze ooguitslag als voorlopig vrij 
beschouwd kan worden.

Van de redactie
Uiteraard was de redactie nieuwsgierig hoe het vernieuwde
blad de leden zou bevallen. We zijn dan ook zeer blij met de
vele enthousiaste reacties. Ook kregen we aandachtspunten te
horen die we goed in ons oren hebben geknoopt en waar we
zeker iets mee gaan doen. In onze laatste bijeenkomst hebben
we de aandachtspunten doorgenomen en er actiepunten van
gemaakt. Zo maken we samen het blad completer. Een actie
punt is bv. dat we ons nu inrichten om de foto’s zo goed
mogelijk in het blad te krijgen, qua kleur, helderheid en
contrast. Daarom is het van belang dat u foto’s inzendt met
een hoge resolutie.
 
We zijn ook blij met de ingezonden kopij. De liefde voor het
ras laat zich daarin niet onbetuigd en wij herkennen ons hier
volledig in!
 
Wij willen u de komende tijd vaker en sneller op de hoogte
brengen van actuele zaken of een herinnering zenden bij
speciale evenementen. Hiervoor hebben wij een verzoek. Stuur
een E-mail aan: secretaris@grotemunsterlander.nl. Zet hierin
ook uw naam en adres zodat wij uw E-mail adres aan de
juiste leden kunnen koppelen. Wij danken u voor de moeite.
 
Tot slot willen wij nog wijzen op de nieuwe kleding collectie.
Op de achterzijde van het clubblad staat een collage van een
deel van het assortiment. Wij hopen op korte termijn deze
kleding te kunnen aanbieden via internet. Wij houden u
hiervan natuurlijk op de hoogte.
 
de redactie

Geen Lid?
Kent u iemand die wel een Grote Münsterlander heeft en nog
geen lid is van de NGMV.
 
Vraag of ze lid willen worden en meld ze aan.
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Algemene Leden vergadering (A.L.V.) april 2011
 
Op 8 april jl zijn alle leden van de NGMV uitgenodigd voor
de jaarlijkse A.L.V. Het aantal aanwezige leden valt altijd wat
tegen maar er waren toch ruim 20 personen aanwezig. Op de
agenda staan een aantal onderwerpen die in dit verslag ge
noemd zullen worden.
Dit verslag bevat of vervangt niet de notulen.
Bestuur: In het bestuur zijn twee nieuwe leden aangesteld.
Allereerst traden I. te Boome en Wilma Rodenburg volgens
rooster af en stelden zich opnieuw herkiesbaar. Beide zijn
herkozen. Daarnaast is Tiny Poort nieuw bestuurslid verant
woordelijk voor de FBC. Gerrit Klokman gaat zich voorna
melijk bezig houden met de GBC. Hierdoor is er een extra
bestuurslid in het bestuur. Hennie IJpelaar vervangt Jolien
Meesters in het bestuur als voorzitter van de redactie.
De gehele redactie van het clubblad is gewijzigd en natuurlijk
werd de "oude" commissie heel hartelijk bedankt voor haar
enorme inzet. Onder deze commissie is het blad uitgegroeid
tot een mooie, overzichtelijke kwartaaluitgave waar veel is
verteld en de leden de belangrijke informatie konden ophalen
en verzamelen. Ook deze commissie heeft de aanzet gegeven
tot de nieuwe uitgave van het clubblad. Als blijk van waarde
ring en dank werd aan Annemarie Hilferink het eerste exem
plaar van het vernieuwde clubblad overhandigd.

Hierna werd het nieuwe clubblad gepresenteerd en uitgereikt
aan alle aanwezigen. Ze moesten het op het eind van de ver
gadering weer inleveren, op zaterdag werd het bij allen
thuisbezorgd. De eerste indrukken en reacties zijn erg positief.
De jaarwinnaars van de diverse prijzen waren natuurlijk
aanwezig. De gehele uitslag vinden jullie terug elders in het
clubblad. De prijswinnaars zijn:
 
Jeugd bokaal: Athos van de Schaarsheide, vj. en eig. T. te
Boome
Veldwerk bokaal: Caja v.d. Berkelse Akkers, vj. Jolien
Meesters, eig. Bart & Jos Waltmans
Martin Peters bokaal: Athos van de Schaarsheide, vj. en eig.
T. te Boome
 
Belangrijk nieuws van de FBC was de aanpassing van het
fokreglement. De aanpassing van dit fokreglement vind je
terug in dit blad en op de website.

Zeker zo belangrijk is dat het programma ZOOeasy in gebruik
genomen is. Alle leden kunnen nu heel veel informatie terug
vinden in een database die door de FBC wordt onderhouden.
Naast stamboom worden nu ook uitslagen van gezondheid,
jacht- en werkproeven en tentoonstellingen ingevoerd zodat
we snel belangrijke informatie van de gezochte Münsterlander
en zijn/haar verwanten kunnen terugvinden. Elders in dit
nummer vind je een nadere toelichting en wat je moet doen
om inzage te krijgen in de gegevens.
Als afsluiting van de avond gaf Lida Reeskamp-Blok een
presentatie over ZOOeasy. Met behulp van diverse dia’s werd
duidelijk wat de mogelijkheden van dit systeem zijn. Ook een
live demonstratie van het systeem gaf de aanwezige leden een
beeld van welke informatie er van hun honden reeds is inge
voerd door Tiny Poort.   

(boven) De voorzitter overhandigt het eerste exemplaar
(rechts) De prijswinners krijgen hun jaarprijs
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Clubagenda 2011
 
 
 

20 augustus: KNJV Proef te Haaften
 

17 september Veldwedstrijd Jeugdklasse Abbenes
 

4 oktober Veldwerkwedstrijden te hoofdplaat (Jeugd- en Openklasse)
 

8 oktober: MAP te RHA
 

15 oktober:  Aanlegproef / JoHo dag te Exel
 

21 oktober Veldwerkwedstrijd te Nieuwe Pekela (Continentaal II trofee)
 

15 maart 2012 Informatieavond: De jaarlijkse enting: is dat nodig?
 

31 maart 2012 Aanlegproef / JoHodag voorjaar, deelname voor honden geboren van 16-10-10 tot 15-04-2011
 

Wijzigingen onder voorbehoud  

Nieuwe leden

M. Derksen Ede

B. Doornbush Haren

L. van Eekeren Maarn

C. van Geenhuizen Rhenen 
 

G. Heessen Ravenstein

A. van Kesteren Berg en Terblijt

F. Lamberti Maastricht

L. Louws Aagtekerke

D. Nuijts Noorbeek

L. Nuijts - Demollin 's-Gravenvoeren (Belgie)

H. Paal Maastricht

F. Sluis Hattem

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!

Uitnodiging aanlegproef NGMV
 
Op 15 oktober aanstaande is er weer een aanlegproef.
 
Wij vragen uw speciale aandacht voor proef waar alle Grote
Münsterlanders tussen 12 en 18 maanden voor worden uitge
nodigd.
Deelname voor honden geboren van 16-04-10 tot 15-10-10
 
Tijdens deze test zal vooral de natuurlijke aanleg voor de jacht
worden beoordeeld.
 
Na afloop van deze test vind er een nest-evaluatie plaats waar
de aanwezige nesten door de keurmeester beoordeeld worden
op exterieur. Dit geldt ook voor de dekreu en teef. Wij hopen
dat het gehele nest aanwezig kan zijn op deze dag.
 
Ook wordt de mogelijkeid geboden tot het laten uitvoeren van
de ogentest. Tegen gereduceerd tarief wordt deze test afgeno
men en geeft de vereniging inzicht in de voortgang die tot nu
toe gemaakt is tot het uitbannen van oogafwijkingen.
 
Ook belangrijk is naturlijk het gewoon samenzijn met alle
Grote Munsterlander liefhebbers.
 
Wij nodigen u dan ook uit om dit evemenent te bezoeken.
De proef zal gehouden worden in het Gelderse Exel.
Alle informatie over tijd en locatie vinden jullie terug op de
website.
 
 

   Zet in uw agenda !
 
Kampioensclubmatch NGMV 2012
           zondag,  17 juni 2012
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Fred was meteen om. Eindelijk weer vrolijke geluiden uit de
achtertuin. Maar een hondenman met een hond thuis die niets
kan? Dat bestaat niet. Dus na enkele weken nam ik haar mee
naar de training. De stelling dat er in elke hond iets goeds
schuilt en dat het aan de voorjager is dit eruit te halen
spookte door mijn hoofd en dat hebben we geweten. Gelukkig
zijn het ondertussen allemaal goede vrienden geworden bij ons
trainingsgroepje, want er kwam heel wat geduld bij kijken.
Bijna een jaar lang moest ik haar soms letterlijk naar een
apport duwen. De KNJV proef dat jaar stopte aan het water
en ook de HZP in Duitsland eindigde aan de waterrand. Mijn
geduld was bijna op. Thuis vertelde Ansje me echter: "die hond
gaat niet meer weg". Want hoewel ze in het veld een draak
was, was ze thuis de perfecte hond. Lief en aanhankelijk, beste
maatjes met Fred en aan de lijn zo gedwee, dat zelfs mijn
kleinzoon er mee kon lopen. Hoewel hij zelf een hondje heeft,
praatte hij altijd alleen maar over zijn Fred en Freya. Een
derde hond erbij was geen optie, dus dan maar nog harder
trainen. In Waadpak gestoken, bracht ik haar over sloten en
beekjes en eindelijk na haar tweede verjaardag kreeg ze meer
vertrouwen in me en ging het met sprongen vooruit. Ze won
de wedstrijd die we hielden als afsluiting van het seizoen en
alle KNJV B proeven waar we op inschreven eindigden boven
de 70 pnt. Helaas durfde ze bij de MAP in Rha de eend niet
bij de brommende waterpomp vandaan te halen, maar de
andere apporten kwamen allen binnen.
Niet bij de pakken neerzitten, want ik had nog een wens.
Vanwege haar enorme snelheid, was ze al twee keer in staat
geweest er een haas uit te lopen en hoewel ze die daarna netjes
voorbracht, was het niet de manier van jagen die ik in gedach
ten had. Het hazenrein maken verliep eigenlijk heel soepel en
daarna begon ze ook op grotere afstand te luisteren. Dus toen
we in december meegingen op jacht was ze weergaloos in het
zoeken voorstaan en uitstoten. In tegenstelling tot het jaar
daarvoor, respecteerde ze nu al het wild. Nu durfde ik te
denken aan een veldwerkwedstrijd. Voorzichtig aan begon ik
met het trainen van patroonlopen. In maart waren we al
aardig op weg en toen stierf Fred plotseling. Hij zou dit jaar
13 worden, dus je houd er wel enigszins rekening mee. Maar
die grote stoere hond en dan zo van de een op de andere dag
die lege plek. Wat voor ons erg was, was voor Freya een ramp.
Door haar niet zo goed verlopen jeugd, hechte ze zich veel
meer aan haar soortgenoten dan aan mensen en ze leek alle
levensvreugd verloren. De trainingen liep ze als een robot en
ze bleef Fred zijn geliefde plekjes bezoeken. Om dit patroon
te doorbreken, hadden we maar een optie, nog harder trainen.
Drie keer in de week ’s morgens om half zeven fietsen, dan
mee naar het werk en snel in de pauzes oefenen in het voor
staan op het vele waterwild. ’s Avonds patroon lopen in het
weiland naast de wijk of in het stukje niemandsland bij de
paarden en op de braakliggende akker, waar ze de week

Freya en het veldwerk
Om dit verhaal volledig te vertellen, moet ik helaas beginnen met de dood van Rob onze eerste Heidelwachtel. Deze hond
die als 1 jarige verschoppeling bij ons kwam, zorgde met zijn enorme passie voor onze groeiende interesse in de jacht
en jachthondentraining. Fred kwam na enkele jaren erbij en deze waren onafscheidelijk. De dood van Rob in december
2008 liet een enorme leegt achter en Fred met zijn 10 jaar kon niet meer alleen zijn. Mijn vurige wens om er een pup bij te
nemen, werd echter afgeremd doordat je deze nu eenmaal niet zo van de plank in de supermarkt kunt halen. Om er weer
in te komen haalde Gerrit klokman me over te komen helpen met de training van de Grote Münsterlanderclub. Op een
avond leverde ik Gerrit af na de training bij hem thuis en daar zat ze dan in de kennel. "Gerrit wat is dat", vroeg ik. "Ach"
zei Gerrit: "die is terug gebracht, konden ze niets mee". Ze was graatmager en bang van alles, maar voor ik het zelf besefte,
zei ik: "geef haar maar mee, is misschien wat voor Fred". "Probeer maar'’', antwoordde Gerrit: "als het niks is, verkoop ik
haar wel als gezinshond". En zo begon het eigenlijke avontuur.

daarop met de rondweg begonnen. Dan nog woensdagavond
en zondagmorgen KNJV training. Tel daarbij mijn andere
hobby’s, zoals het fotograferen, actief lid bij twee schietvere
nigingen, mijn volkstuin en de verbouwing van ons zomer
huisje, geen wonder waarom Ansje zich af en toe afvroeg wie
die man was die het vlees kwam snijden. Op fazanten bij ons
zomerhuisje was de doorbraak. Eindelijk kwam er weer wat
lol in haar leven. Dat werd tijd, want ik zou met Gerrit en
Toni mee naar Hoofdplaat en de dag kwam snel dichterbij.
De dag voor de wedstrijd vroeg Thijs mijn zoon nog: "en wat
wordt het met de hond". Ik zei: "ach Freya he". En hoopte dat
het daarbij bleef.
Zaterdag ochtend 05:00 uur ging de wekker. Even met de hond
lopen en wat eten en daar waren Gerrit en Toni al. We
propten alles in mijn auto en na de nodige Tom Tom perike
len, kwamen we toch precies om 9 uur in het café aan.

Na het nodige bijpraten met oude bekenden, werden we ver
deeld in twee groepen. Toni en ik gingen met de 'novice' de
ene kant op en Gerrit met de 'jeugd' de andere. In het café was
de loting bekend gemaakt; Toni als derde en ik als laatste.
Wind was er nauwelijks en draaide naar alle kanten. Koos had
er al een fazant uitgelopen en Toni was aan de beurt. De
keurmeester moedigde de andere deelnemers aan dichtbij te
blijven om zoveel mogelijk op te steken. Met de camera om
de nek rende ik achter ze aan en bleef op Toni’s hoogte langs
het veld lopen. Plotseling stond Freya voor op een hen waar
Arthos net boven langs was gelopen. Echt zonde, want een
hen blijft beter zitten en daar had hij zijn punt kunnen maken.
Even daarna kwam hij het loopspoor van de haan tegen die
Koos al had ontmoet. Doordat Toni Arthos weer een slag
naar rechts probeerde te laten maken, was hij er niet op tijd
bij om hem bij de volgende slag te laten voorstaan en weer
vloog de haan. Slim beestje. Op de terugweg vertelde ik van

 Koos Poort met Jaika van `t Proostmeer
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de hen en prompt liep de keurmeester haar eruit. Mica vond
daarna nog een koppel patrijzen, maar dan wel op volle
snelheid. De moed zakte me in de schoenen. Het was toch wel
moeilijker dan ik had gehoopt. Na nog een aantal deelnemers,
hielden we middagpauze. De laatste hond die ochtend had een
tweede kans gehad op een koppeltje patrijzen en een fazant,
maar de hij gebruikte zijn neus niet en we konden eten. Enke
le deelnemers lieten de hond even in het slootje water drinken
waar de fazant zich had verstopt. Leek me een goed idee en
toen het mijn beurt was liet ik Freya gaan. Bonk... als een blok
beton stond ze. Waar al die andere honden al geweest waren
en ja hoor, op mijn: "toe maar", flushte ze de haan. Zo moest
het dus. Nu nog met de keurmeester erbij.
We reden nog een stukje naar het laatste veld en daar sjokte
ik weer achter de keurmeesters aan met de voorlaatste deel
nemer. Plots stond Freya voor op een hen onder aan het talud
van het dijkje. Ik riep de keurmeester, maar hij gebaarde dat
het niet mijn beurt was.

Groot was dan ook onze verbazing toen de voorjager de hond
schuin het veld injoeg en zijn beste kans liet liggen. Wat liep
die hond mooi zeg, deze Bracco Italiano’s zijn hiervoor ge
maakt, wat een prachtig gezicht. Jammer dat de voorjager de
hond veel te veel drukte en zo de Bracco telkens uit patroon
liep. Voor het eerst dat ik haar kende begon Freya zachtjes te
piepen. Een teken van passie die ik op dat moment alleen maar
verwelkomde. Ook van de Bracco werkte de neus niet goed,
terwijl de wind perfect was geworden.

Een haas zocht een goed heenkomen over het dijkje aan de
andere kant en nadat de keurmeesters en voorjager hierachter
waren verdwenen, liep de Bracco er daar een koppeltje patrij
zen uit. Er was nog tijd voor een tweede loop en ze liepen naar
het startpunt langs het eerste dijkje. De keumeester vroeg net
de voorjager waarom hij de hond niet langs het talud had
gestart en prompt net als die ochtend, schopte hij bijna letter
lijk de hen die daar nog steeds zat, uit de ruigte. Niks mis dus
met Freya’s neus. Halverwege het veld klonk het eindsignaal
en eindelijk waren wij aan de beurt.
De keurmeester vroeg of ik weer vooraan wilde beginnen en
zo kon ze mooi even op snelheid komen voor we echt zouden
beginnen. Bij haar eerste slag kwam ze echter op het hazen
spoor en met hoge snelheid, af en toe met de neus aan de grond
tippend naderde ze het eind van het veld. Een korte stoot op
de fluit en daar kwam ze aan. Met een bijna arrogant hoge
kophouding in een niet te snelle golvend galop leek ze wel een
parodie op de Bracco. Nooit eerder zag ik haar zo.

Een plaatje was het. Beducht haar te storen, liet ik haar de ene
na de andere vloeiende slag maken met zachte geluidjes en
kort meelopen. Drie keer twijfelde ze op het loopspoor van
een haan die kort daarvoor door onder andere jachthouder
dhr. Thomeas gezien was bij het oversteken van het dijkje aan
de andere kant van het veld. Ze stopte onderaan het talud en
nu wist ik even niet meer wat te doen. De keurmeester vulde
dit op door me aan te raden de hond en slag op het dijkje te
laten maken. Freya liep 20 meter en sloeg om, gelijk stond ze
als een blok. De haan in de ruigte aan de andere kant van het
dijkje kon niet verder meer lopen zonder zich gelijk bloot te
geven. Ondertussen hanneste ik het pistool uit mijn broekzak
en riep nog “wacht!” naar freya. Niet nodig, ze wachtte al vol
ongeduld, zoals de keurmeester later zei. Samen flushten we
de haan en het schot viel mooi op tijd. Alles volgens het
boekje. De wedstrijd was nog niet over. Freya weggestuurd
de andere kant over het dijkje en zelf ging ik langzaam het
talud af naar het veld. Op het moment dat ik tussen het gewas
stapte, was Freya al weer bij me, net op tijd om de haas wiens
spoor ze eerder al was gevolgd voor mijn voeten te zien weg
springen. Maar ze had geen interesse. Weg was ze weer en net
als in het andere veld, maakte ze de een na andere mooie slag.
De haan die we geflushed hadden, was aan het eind van het
veld weer ingevallen en had het op een lopen gezet. Freya
tekende op het spoor en ik begon te rennen. Door haar wei
felende houding, zette ik niet door en de keurmeester blies af.
De tijd zat erop.

Mika van het Meekenesh
 

Athos van de Schaarsheide
 

Freya van `t Exelseveld 
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Het toetertje deerde Freya niet en ze pinde de haan toch nog
vast op het puntje van het veld. De afstand was te groot voor
ondersteuning dus liet ze de haan vliegen en kwam met een
grijns op haar smoel naar me toe huppelen. Maar de wedstrijd
was al gelopen en de punt was binnen. Het zweet begon me in
de ogen te lopen en dat lag niet aan de temperatuur.
Allemachtig wat had ik genoten, die paar minuten hadden wel
uren geleken. De wandeling terug naar de andere deelnemers
ging als verdoofd, maar daar was Toni. Heel de dag was hij
ondanks zijn eigen resultaat blijven genieten van de wedstrijd.
Mij er doorheen slepend met zijn aanstekelijke lach en com
mentaar op alles wat los en vast zat. Dat miste ik wel bij en
kele andere deelnemers, die alleen leken bezig te zijn met dat
ene puntje om de papieren waarde van de hond mee op te
leuken. Voor Freya en mij was het een van de mooiste dagen
die we hebben meegemaakt en voor die mensen die bereid zijn
er afhankelijk van hun hond er de nodige tijd in te steken, is
dit een van de mooiste disciplines van het hondenwerk. Als ik
nog een plekje weet te vinden om te trainen voor het najaar,
ga ik de trofee persoonlijk op de wedstrijd brengen.
Dit verhaal draag ik op aan onze goede vriendin Ineke Textor
Florissen. Ze kon al niet meer mee het veld in, maar als
grootste fan van Freya miste ze geen show. Toen Ansje haar
de zondag na de wedstrijd voor het laatst het haar ging wassen,
schrok ze wakker en vroeg: "hoe heeft Freya het gedaan?". De
dag daarop is ze gestorven in de wetenschap dat haar meisje
het weer had geflikt.
 
René Bakker

Uitslag voorjaar veldwerkwedstrijd 
16-04-2011 te Hoofdplaat

Novice klas
Rene Bakker met Freya v.'t Exelseveld 1e plaats Zeer Goed
Ronald Mentink met Mika van het Meekenesch  Eervolle
vermelding
 
Jeugd Klas
Barbara v.d. Burgt met Aristaios Onyx of Coopers Border
2e plaats Goed
H. v. Kalshoven met Joy v.d. Stommeerpolder Eervolle
vermelding

 

 
                        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 

Aristaios Onyx of Coopers Border
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Kennel van de Lobberry
 

Kennel van de Lobbery

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

Bullenaarsweg 1a Mob.: 0031 612617063

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

 

 

ZooEasy online leesaccounts
 
Na de ALV 2011 is het dan zover: na anderhalf jaar hard
werken kunnen we als FBC  leesaccounts gaan uitgeven voor
de Grote Münsterlander database in ZooEasy online!
Waartoe geeft een leesaccount u als NGMV-lid toegang in
onze database? Allereerst de stamboomgegevens van (op dit
moment) bijna 4000 Grote Münsterlanders, waarvan een klein
deel al voorzien is van een foto van de hond. Verder krijgt u
de beschikking over uitslagen van gezondheidsonderzoeken,
exterieurkeuringen, aanlegtesten, jachthondenproeven en
veldwedstrijden. U kunt kenmerken en uitslagen van iedere
hond afzonderlijk bekijken, maar ook van de voorouders of
nakomelingen van een hond. U kunt als fokker zelf een
proefkruising maken en van de nakomelingen uit deze
proefkruising de stamboom, het inteeltpercentage en de
voorouderverliescoëfficiënt bekijken.
 
Waartoe geeft een leesaccount u géén toegang? Om privacy
redenen hebt u met een leesaccount alleen toegang tot open
bare gegevens en uitslagen. U hebt geen toegang tot NAW
gegevens van de eigenaren van de honden. En u hebt ook geen
toegang tot meldingen m.b.t. tot ziektes en overlijdensoorza
ken van de honden. Deze gegevens worden wél geregistreerd
in ZooEasy online, maar alleen bestuur en FBC hebben
 toegang tot deze gegevens. Wanneer fokkers of dekreu-eige
naren in het kader van de fokkerij  gegevens nodig hebben
kunnen zij hierover contact opnemen met de FBC.
Kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in de database? Nee u
kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens in onze
database. Wanneer u onvolledigheden of onvolkomenheden 
constateert bij uw eigen of door u gefokte honden kunt u
natuurlijk wél via het programma een email sturen naar de
beheerder. Stuur altijd bewijsstukken mee, bij voorkeur digi
taal, zodat wij op goede gronden de gegevens van uw honden
kunnen aanvullen of corrigeren.
Kunt u zelf met vragen contact opnemen met de helpdesk van
ZooEasy online? Nee dat kunt u niet, maar hebt u vragen over
het programma dan kunt u wel een email sturen naar de
NGMV-beheerder. Wij zullen uw vraag zo goed mogelijk
beantwoorden, en indien nodig kan de beheerder contact
opnemen met de helpdesk.
Blijft het programma nu zoals het op dit moment is? Nee
beslist niet. Allereerst is de database nog lang niet compleet,
en zullen er in de nabije en latere toekomst nog heel veel oude
en nieuwe gegevens over de Grote Münsterlanders toegevoegd
gaan worden. Verder is het programma zelf nog volop in
ontwikkeling, en worden er steeds meer mogelijkheden toege
voegd.
Voor wie zijn de leesaccounts bestemd? Iedereen die NGM
V-lid is kan een leesaccount aanvragen!

Hoe gaat de aanvraag van een leesaccount in zijn werk? U
stuurt een email naar onze penningmeester Linda Spaargaren
linda.spaargaren@kabelfoon.net met daarin uw naam en
emailadres en het verzoek om een leesaccount. Tegelijkertijd
maakt u 7,50 Euro over naar bankrekeningnummer
46.92.60.505 t.n.v. de  NGMV te Aalsmeer. Zodra uw betaling
binnen is wordt een leesaccount voor u aangemaakt, en u
ontvangt hierover op het opgegeven emailadres automatisch
een bericht met de inloggegevens. Vervolgens betaalt u tot
wederopzegging de abonnementskosten jaarlijks tegelijk met
uw contributie.
Hoe kunt u na de eerste keer inloggen vertrouwd raken met
de werking van het programma? ZooEasy online is een bij
zonder klantvriendelijk programma waarin u zelfs zonder
handleiding snel thuis zult raken. Maar om de opstart zo ge
makkelijk mogelijk te maken zal er op de website van de
NGMV een Quick Start geplaatst worden. Aan de hand
hiervan kunt u snel vertrouwd raken met de werking van het
programma. Ook zullen er in de loop der tijd korte artikeltjes
gepubliceerd worden in het clubblad en op de website, waar
in bestaande en nieuwe functies in het programma nader
toegelicht en uitgelegd zullen worden. Verder zal na afloop
van de komende ALV een korte presentatie gehouden worden
waarin de mogelijkheden van ZooEasy online aan u gedemon
streerd zullen worden.
 
Lida Reeskamp-Blok
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               We hadden niet alleen 2 deelnemers uit Engeland
maar er waren ook 2 aanmeldingen uit Duitsland en 2 uit
België. We zijn blij dat deze internationale deelnemers de
moeite hebben genomen om deel te nemen aan onze Kamp.
clubmatch. Het betekend dat we de onderlinge internationale
contacten zeker moeten onderhouden en versterken. Dit alles
kan alleen maar de populatie en gezondheid van de Grote
Münsterlander ten goede komen.
Na de middaglunch werd door Gerrit Klokman het fokdie
rendefilé begeleid van de nodige achtergrondinformatie zodat
de vele aanwezigen een goed beeld krijgen van de huidige
fokdierenpopulatie.  Allen voldoen aan het fokreglement van
de N.G.M.V..

Hoewel de regen ons parten speelde was er buiten weer een
hindernisbaan opgesteld met diverse attributen. Dit jaar was
Arien Karman weer bereid om haar eigendommen gratis ter
beschikking te stellen zodat we hier weer dankbaar gebruik
van konden maken. Bij enkele honden zijn er verborgen ta
lenten naar boven gekomen en is het zeker de moeite waard
om dit vaker te gaan doen.
De jachtproefjes waren ook een succes. Begeleid en onder
steund door Marcel Veldhuis, Gerrit Klokman en Tonnie te
Boome, kwamen enkele deelnemers tot ongekende prestaties
en wisten ze het konijn binnen te brengen, of…… ze gingen
er vol trots met de buit vandoor.   (ga verder op pagina 23)

 Bij de foto's
Foto links:
Clubwinnaar 2011 Ghyllbeck Angelique
Met handler / mede-eigenaar Tracey Hargreaves
 
Foto onder:
Beste reu 2011: Kalle van de Stommeerpolder
Beste teef 2011: Ghyllbeck Angelique
 
Kalle is de vader van Ghyllbeck Angelique
 
Keurmeester van deze clubmatch, Dhr. D. Rutten

Verslag Kampioenschapsclubmatch 25-06-2011 te Hoenderloo
 
De dag begon bewolkt en hoe dichter we bij Hoenderloo kwamen, des te meer wolken trokken zich samen en dus werd er
besloten dat we binnen in de manege gingen keuren. Achteraf gezien een goede keuze gebleken want het heeft ongeveer de
hele dag geregend; de ene keer net iets harder dan de andere keer.
De aanmeldingen verliepen vlot en we konden dan ook om 10 uur beginnen met de opening door Hennie IJpelaar en direct
daarop aansluitend de benoeming van de `Leden van Verdienste`. Dit jaar waren Dhr. A. Nieuwenhuis en Dhr. M. van de
Ven persoonlijk aanwezig om de bloemen, oorkonde en de bijbehorende zilveren speld in ontvangst te nemen. Dhr. C.
Merkes en Dhr. M van Putten zullen deze later overhandigd of toegestuurd krijgen. Allen zijn al meer dan 25 jaar lid van
de N.G.M.V. en daardoor trouw aan de vereniging, waarvoor onze hartelijke dank.
De keuring verliep vlot, dankzij de keurmeester Dhr. D. Rutten en het ringpersoneel  bestaande  uit Mevr. L. Reeskamp-
Blok (schrijver), Dhr. J. Reeskamp (ringmeester), en ringcommissaris Mevr. W. Rutten. Het was een team dat goed op
elkaar ingespeeld was, waardoor we de keuring met het grote aantal deelnemers toch om 17.00 uur konden afsluiten.
Hierna volgde de prijsuitreiking met de vele bekers en wisselbekers in de diverse klasses. Speciaal waren er dit jaar door de
deelnemende gasten, de Fam. Hargreaves, uit Engeland nog 3 extra prijzen ter beschikking gesteld voor de `beste reu`,
`beste teef`, en de `beste puppy` van vandaag. Dit werd, zeker door de winnaars ervan, zeer op prijs gesteld.
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Verslagen en foto's Kampioensclubmatch NGMV
Babyklasse reuen

2. Baron Paco von Cayer Blanck + Guido Nuijts: 1e V + Beste
Baby
5 maanden, uitmuntend rasbeeld, goed hoofd, compleet
schaargebit, correcte oren en ogen , mooie schoft en boven
belijning, prima voorborst, goede borstdiepte, bekken mocht
iets vlakker, staat prima op de benen, goede vacht, bevedering
moet nog komen, bij het gaan mocht de achterhand sterker
en nu nog wat nauw.
 
Babyklasse teven

3. Barones Freya von Cayer Blanck + H. Paal 2e VB
Teefje 5 maanden, temperamentvolle jongedame, zeer goed
rasbeeld, vrouwelijk hoofd, correcte oren, mooie donkere
ogen, schaargebit, voorborst is voelbaar, prima lichaam,
bekken mocht vlakker, goede bone, vacht nog in ontwikke
ling, loopt voor leeftijd al heel behoorlijk.

4. Barones Abbygail von Cayer Blanck + G. Hoefman 1e VB
Teefje 5 maanden, zeer goed ras beeld, prima in verhouding,
goed hoofd, prima compleet schaargebit, goed behang, vol
doende donkere ogen, bekken mocht iets vlakker, wat slap in
de voorvoet, keiharde bespiering, goede vacht, loopt voor
leeftijd heel behoorlijk.
 
Puppy klasse reuen

5. Tane van de Stommeerpolder + D. Gerritsen & P. ter Sluis
3e B
Reu 8 maanden, voldoende ras beeld en al behoorlijk ontwik
keld lichaam, krachtig hoofd, goed behang, goede donkere
ogen, prima gebit, bovenbelijning mocht strakker, zeer sterke
bone, vacht niet helemaal aangesloten. Gangwerk nog erg los
en instabiel in achterhand, draagt de staart erg hoog.

6. Kylan van de Stommeerpolder + C. van Geenhuizen 2e B
Reu 8 maanden, grote krachtige jonge reu, voldoende ras
beeld, gestrekt hoofd, goede donkere ogen, compleet schaar
gebit, correct behang, voldoende compact lichaam, bekken
mocht vlakker, voor en achter matig gehoekt, goede bone,
vacht voldoende structuur en ontwikkeling, bij het gaan nog
erg los in gewrichten.

1. Baron Brutus von Cayer Blanck + Daniël Nuijts: 2e B
Reu 5 maanden, zeer goed rasbeeld, hoofd in verhouding,
onderkaak moet krachtiger, correcte oren, mooie donkeer
ogen, schaargebit, mocht iets meer voorborst hebben, prima
ribben, bekken mocht vlakker, goede benen en voeten, prima
vacht, zou bij het gaan iets krachtiger mogen stuwen vanuit
de achterhand, goed gedrag.
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7. Balto vom Backhaus (Imp. DLD) + M. Beernink 1e B
Reu 8 maanden, krachtige jonge reu, zeer goed rasbeeld, ge
strekt hoofd, met correct behang, ogen en gebit, rug mocht
sterker, goede gehoekte voorhand, bekken iets te sterk hel
lend, goede bone en voeten, goede vacht en bevedering, zou
bij het gaan krachtiger mogen in de achterhand.
 
Puppy klasse teven:

8. Lizzy van de Stommeerpolder + I. de Korne 1e B + Beste
Puppy
Teefje 8 maanden, prima rasbeeld, goede verhoudingen in het
hoofd, goed behang, ogen en gebit, goede rug, ribbenkorf
onvoldoende ontwikkeld en kort borstbeen, goed bone, op
perarm wat recht en onvoldoende aangesloten, goede vacht
aanliggend, loopt voor leeftijd heel behoorlijk.
 
Open klasse reuen:

9. Jibbe van `t Proostmeer + M. Veldhuis 1 U
Reu 2 jaar en 10 maanden oud, licht gestrekte reu, krachtig
hoofd, goed behang, ogen en gebit, voldoende sterke rugbe
lijning, voorborst is voelbaar, goede ribben, achterhand iets
ondergeschoven, goede benen en voeten, goede vacht, maar
mag niet rijker worden, loopt evenredig met voldoende stu
wing.

10. Edo vom Flörbach (Imp.DLD) + A. Bakker 3e ZG
Reu 2 jaar en 3 maanden oud, krachtige reu, aan de maat,
krachtig hoofd dat iets droger mocht, behang iets laag aange
zet, voldoende donker oog, sterk lichaam, voorhand is beter
gehoekt dan achterhand, sterke bone, goede voeten, goede
vacht en bevedering, gangwerk voldoende stuwend en losse
ellebogen.

11. v.W. Enno vom Hermannshof + A. Maas 2e ZG
Reu 2 jaar en 3 maanden oud, compacte reu, zeer goed ras
beeld, hoofd in verhouding, goede ogen, oren en gebit, com
pact lichaam met goede hoekingen in voorhand, bekken
mocht iets vlakker en iets te weinig kniehoeking, staat voor
iets smal, goede bone, goede voeten, prima vacht en bevede
ring, gangwerk onvoldoende stuwend vanuit de achterhand
door het sterk hellende bekken.
 
Jeugd klasse Reuen

12. Filu vom Flörbach (Imp. DLD) + J. Kisjes 1e U
Reu 1 jaar en 2 maanden, uitmuntend rasbeeld, hoofd in
verhouding, goede ogen, oren en gebit, goede hals, iets lang
in rug, voorhand correct gehoekt, achter iets meer knie ge
wenst, goede benen en voeten, moet zich in borst nog ontwik
kelen, loopt met vlotte passen, bij het gaan draagt hij de staart
te hoog.
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14. Rembrandt van de Stommeerpolder + F. & Y. van Dooren G
Reu 1 jaar en 9 maanden, compacte reu, goed rasbeeld,
krachtig hoofd, goed behang, ogen en gebit, snuit mocht
fractie langer, bovenbelijning niet recht, lende partij mocht
sterker, voorborst moet zich nog ontwikkelen, meer kniehoe
king, goede bone en voeten, is bij het gaan niet uit telgang te
krijgen, voldoende vachtstructuur en bevedering.

15. Sparky van de Stommeerpolder + M. Weglage 1e ZG
Reu 1 jaar en 9 maanden, zeer goed rasbeeld, mannelijk hoofd,
iets meer lengte in de voorsnuit gewenst, goede oren, ogen en
gebit, rugbelijning mocht strakker, voelbare voorborst, voor
en achter voldoende gehoekt, voorvoeten iets frans, zou bij
het gaan iets meer mogen stuwen en de ellebogen mochten
beter aansluiten, prima vacht en bevedering.

16. Jock van `t Exelseveld + E. Meier 2e ZG
Reu 1 jaar en 6 maanden, prima rasbeeld, voldoende manne
lijk hoofd, goed behang, bindvliezen zijn zichtbaar bij ogen,
ruim schaargebit, onderkaak mocht beter ontwikkeld zijn,
prima lichaam, goede voorborst, …iets boven ellebogen,
evenredig gehoekt voor en achter, goede bone, prima vacht,
goede bevedering, loopt met vlotte passen, vanwege de ogen
een Zeer Goed.

17. Kay van `t Proostmeer + K. Poort & G. Geertsema G
Reu 1 jaar en 5 maanden, voldoende rasbeeld, en nog jeugdig
totaalbeeld, het hoofd mocht iets gestrekter, en een iets
vlakkere voorsnuit gewenst, goed behang, voldoende donker
oog, ruim schaargebit, bovenbelijning niet geheel recht, li
chaam nog niet helemaal ontwikkeld waardoor onvoldoende
voorborst, loopt evenredig maar moet in gewrichten vaster.
 
Gebruikshondenklasse reuen 

13. Lord Murphy uut `t Vossebeltseveld + W. & M. Vugs G
Reu 9 maanden, voldoende rasbeeld, veel temperament,
krachtig hoofd, schedel niet helemaal vlak, goed donker oog,
goed behang, gebit niet te beoordelen, krachtig lichaam, borst
moet zich nog ontwikkelen, voldoende bone en voeten, vacht
niet overal aangesloten, gangwerk mocht krachtiger, tilt iets
de voorvoeten op.
 
Jongehonden klasse reuen

18. Ned. Kamp. Athos van de Schaarsheide + T. te Boome 1e
U Res. Beste Reu + res. CAC
Reu 3 jaar, uitmuntend rasbeeld, hoofd van goede lengte,
correct behang, goed donker oog, compleet schaargebit,
prima lichaam, ellebogen mogen vaster, meer kniehoeking
gewenst, goede bone, goede vacht en bevedering, loopt met
vlotte passen, fractie nauw achter.
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19. Jeugd Kamp. Aristaios of Coopers Border + B. van de Burgt
& S. Van Rooyen 3e U
Reu bijna 2 jaar (22 maanden), compacte reu, prima rasbeeld,
onderbelijning moet krachtiger, goed hoofd , correct behang,
ogen en gebit, compact lichaam, voelbare voorborst, ribben
korf zou verder mogen doorlopen, goed bone en voeten,
mooie vacht en bevedering, bij het gaan de staart iets te hoog,
elegant verend gangwerk.

20. Ned. en Int. Kamp. Max van de Stommeerpolder + N.
Engels 2e U
Reu 4 jaar, uitmuntend rasbeeld, hoofd mocht gestrekter,
correct behang, ogen en gebit, zeer sterk lichaam met mooie
voorborst en diepte, prima bone, goede voeten, uitmuntende
vacht, goede bevedering, gangwerk vlot stuwend. Achter iets
hakkeneng.
 
Kampioensklasse reuen

21. Ned. en Int. Kamp. Kalle van de Stommeerpolder + H.
IJpelaar 1e U + beste Reu + CAC
Reu 4 jaar, fraaie reu, mooi gestrekt hoofd, correct behang
ogen en gebit, prima lichaam, goede rug, mooie voorborst,
goede hoekingen voor en achter, staat prima op de benen,
goede vacht en bevedering, loopt met vlotte passen en vol
doende stuwing.

23. Guus van het Meekenesch + S. Wijnnobel 1e ZG
Reu 8, 5 jaar, prima rasbeeld, goede conditie, iets minder
schedelbreedte gewenst, voorhand goed gehoekt, voelbare
voorborst, staat goed op de benen, vacht niet overal aange
sloten, is bij het gaan wat stram in de achterhand, maar uit
eindelijk goede draf.
 
Open Klasse Teven: 

22. Sh Ch Ghyllbeck Rapax + Mr. & Mrs. Hargreaves 2e U
Reu 2,5 jaar, goed belijnde adellijke reu, mannelijk hoofd,
goed behang, ogen en gebit, toont iets keelhuid, fraaie gewelf
de hals, mooie voorborst, goede ribben, voorhand goed ge
hoekt, achter sterk gehoekt, ( iets te lang in schenkels) goed
bone, goede voeten, mooie vacht en bevedering, loopt met
vlotte passen.
 
Veteranenklasse reuen

24. Birka van `t Woudse Veldt + P.J. Veldt G
Teef 3 jaar, zeer goed rasbeeld en totaal uit vacht, vrouwelijk
hoofd, iets lip, goede hals, bovenbelijning moet strakker, mist
voorborst en borstdiepte, prima gehoekte achterhand, loopt
evenredig, vandaag niet in optimale conditie.
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25. Aya van Dorka`s Plek + F. van der Loo ZG
Teef 3 jaar, zeer goed rasbeeld, licht gestrekte teef, krachtig
gebouwd, goed belijnd hoofd, sterk lichaam met voldoende
hoekingen, prima vacht en bevedering, loopt vlot, achter
nauw.

26. Nanda + K.M. Waninge ZG
Teef 2,5, jaar, temperamentvolle teef, zeer goed rasbeeld, goed
belijnd hoofd, ruim schaargebit, wat smal in front, ellebogen
mochten wat beter aansluiten, goede rug, iets meer kniehoe
king gewenst, voldoende vacht en bevedering, mocht tijdens
het gaan wat vaster.

28. Arras van Dorka`s Plek + M. de Putter ZG
3 jaar oude teef, ranke slanke teef, zeer goed rasbeeld, prima
hoofd, mooi donker oog, lichaam moet in voorborst breder
en voller, goede rug, opperarm wat recht, zou beter mogen
aansluiten, voldoende gehoekt achter, voldoende vacht, loopt
evenredig, voor en achter met korte pas.

27. Noah + H. van Kammen ZG
Teef 2 jaar,
Zeer goed rasbeeld en een beetje verlegen, prima hoofd, mooi
donker oog, goede bovenbelijning, bekken te sterk hellend,
goed gehoekte voorhand, ruim voldoende in vacht, is een
beetje te dik, gangwerk bij het gaan met name vanuit de
achterhand zou krachtiger mogen.

29. Daya van`t Exelseveld + H. Germs 2e U
Teef 4 jaar, prima gebouwde teef, uitmuntend rasbeeld, hals
mocht iets droger, maar een onsje te dik, correct hoofd, uit
muntend lichaam met hoekingen, prima bone, goede vacht,
loopt met goede gangen, voorvoeten iets naar binnen.

30. Gunn van de Stommeerpolder + P. Koenig ZG
Teef 20 maanden, prima gebouwde teef, ik zag graag wat meer
lengte in hoofd, ogen moeten nog opkleuren, prima lichaam
met goede hoekingen, meer aansluiting bij de ellebogen ge
wenst, goede bone, correcte (natte) vacht en bevedering, loopt
met vlotte passen, iets uit ellebogen.

31. Glory vom Kemper`s Hook (Imp. DLD) + J. Heijmer U
Teefje 2 jaar, prima rasbeeld, en zeer vriendelijk gedrag, mooi
gestrekt hoofd, bovenbelijning zou iets strakker mogen, mooie
voorborst, opperarm wat recht, achterhand iets meer knie
hoeking gewenst, prima vacht en bevedering, loopt met ruim
voldoende passen.

Helaas geen foto gemaakt
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32. Frigg van de Zuidlede + E. Peeters ZG
Teefje 5 jaar, uitmuntend rasbeeld, maar met een pondje
minder zou dit veranderen in een fraai rasbeeld, mooi belijnd
hoofd, uitmuntende achterhandhoeking en bone, mooie vacht
en bevedering, ook tijdens het gaan is het overgewicht zicht
baar vandaar een Zeer Goed.

33. Ghyllbeck Angelique + Mr. & Mrs. Hargreaves 1e U beste
teef + CAC + BOB
Teef 21 maanden, fraai belijnde teef met uitmuntend rasbeeld,
correct hoofd, sterk lichaam met goede hoekingen, prima
bone en voeten, uitmuntende vacht en bevedering, loopt met
vlotte passen, aantrekkelijk totaalbeeld.

35. Jull van `t Exelseveld + H.G. Klokman 4e U
Teef, 1,5 jaar, prima totaal de verhoudingen in het hoofd,
mooie bovenbelijning, ellebogen mochten beter aansluiten,
redelijk gehoekte achterhand, goede bone, prima vacht en
bevedering, loopt evenredig, voldoende paslengte.

36. Joeta van `t Exelseveld + A. Geessink 3e U
Teef 1,5 jaar, keihard bespierde teef van prima rasbeeld, zag
graag meer lengte in het hoofd, sterke hals, prima lichaam,
opperarm zou beter aan mogen sluiten. Iets meer kniehoeking
gewenst, goede voeten, prima vacht, loopt vlot, voorpassen
iets kort.

34. Anouk van `t Woudse Veldt + P.J. Veldt ZG
Teef bijna 5 jaar, zeer goed rasbeeld en zeer vriendelijk karak
ter, goed belijnd hoofd, voldoende sterk lichaam. Zou wat
breder mogen in de borst, meer kniehoeking gewenst, mooie
vacht en bevedering, wikkelt bij het gaan de pas achter niet
goed af.

  CLUBWINNAAR 2011
 

37. Ayla van de Schaarsheide + T. Zuidema ZG
Ruim voldoende rsbeeld, maar in een beetje dikke conditie,
snuit zou beter opgevuld mogen zijn, goede sterke rug met
ronde ribben, bekken nog vlakker, goede vacht, goede beve
dering, goed bone, gangwerk mocht in totaal wat sterker.
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38. Olette van het Meekenesch + A. & M. Nieuwenhuis ZG
Teef 1,5 jaar, temperamentvolle jonge teef, goed belijning in
het hoofd, dubbel P1 rechtsboven, goede bovenbelijning,
sterke lendenen, bekken zou vlakker mogen, evenredig ge
hoekt voor en achter, goede bone, goede voeten, beharing nog
niet optimaal, tilt bij het gaan voorbenen op.

39. Onanka van het Meekenesch + A.& M. Nieuwenhuis ZG
Teefje 1,5 jaar, zeer veel temperament, gestrekt hoofd, dubbel
P1 linksboven, voldoende sterk lichaam, smal in front, vol
doende gehoekt achter, bekken zou vlakker mogen, voorvoe
ten mochten sterker, vacht nog volop in ontwikkeling, loopt
met voldoende stuwing en tilt de voorbenen op.

40. Maja vom Bimolterfeld (Imp. DLD) + K. Lukens ZG
Teefje 3,5 jaar, zeer goed rasbeeld en iets te dikke conditie,
iets meer beenlengte gewenst, gestrekt hoofd, goede verhou
dingen, prima bovenbelijning, correct gehoekt voor en achter,
sterk bone, goede voeten, goede vacht en bevedering, loopt
evenredig, zou iets meer temperament mogen tonen.

41. Jessie van `t Proostmeer + L.G. Suthof ZG
Teefje bijna 3 jaar, zeer goed rasbeeld, zeer vriendelijk gedrag,
iets meer snuitlengte gewenst in hoofd, goede hals en rug,
opperarm zou schuiner mogen, iets meer kniehoeking gewenst
in de achterhand, goede vacht en bevedering, zou bij het gaan
iets meer mogen stuwen, iets losse polsen.

42. Bailey van `t Woudse Veldt + M. de Feijter ZG
Teefje 3 jaar, sterk bespierde jonge teef, zeer goed rasbeeld,
voldoende lengte in het hoofd, goede hals, goede rug, bekken
mocht vlakker, voorborst is voelbaar, meer kniehoeking ge
wenst in de achterhand, passend beenwerk, goede voeten,
loopt vlot, evenredige passen voor en achter.
 

Jeugd klasse teven

43. Mona von Hoxfeld (Imp. DLD) + H. Wanders G
Teefje 12 maanden, ranke teef, goed rasbeeld, iets meer
snuitlengte gewenst, goede bovenbelijning, sterk hellend
bekken, borstpartij moet zich nog ontwikkelen, erg steil in de
achterhand, goede vacht en bevedering voor leeftijd, door de
steile achterhand zit er bij het gangwerk geen kracht in de
achterhand.

  
 
Helaas is er van deze teef vandaag geen foto gemaakt
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45. Kelbie van `t Proostmeer + G.J.M. Lubbers 1e U + Beste
Jeugdhond
Teefje 17 maanden, prima gebouwde jonge teef, uitmuntend
rasbeeld, goed belijnd hoofd, iets meer snuitlengte gewenst,
goede hals en goede rug, voorhand fractie naar voren ge
plaatst. Opperarm mag beter aansluiten, iets meer kniehoe
king gewenst, goed bone, goede voeten, voldoende bevede
ring, loopt met vlotte passen, zou iets meer mogen stuwen.
 

Jonge honden klasse teven

46. Artemis Jade of Coopers Border + A. Jacobs 1e U
Teefje bijna 2 jaar, prima rasbeeld en een echte teef, goede
verhoudingen in het hoofd, goede hals, goede rug, voldoende
voorborst, ellebogen mochten beter aansluiten, correct bek
ken, goede bone, goede voeten, goede vacht, bevedering moet
zich nog ontwikkelen, loopt vlot met voldoende stuwing.

47. Gabriëlle + E.J. Vonck ZG
Teefje 16 maanden, prima rasbeeld maar vandaag een beetje
aan de dikke kant, vrouwelijk hoofd, sterke hals, goede rug,
voldoende voorborst, goede ribben, goed gehoekte voorhand,
voldoende gehoekte achterhand, prima benen en voeten,
goede vacht, voldoende bevedering, loopt vlot, jammer van
het overgewicht vandaar een Zeer Goed.

48. Dietske van `t Seijzenbrook + L. Louwman-van der Veen
ZG
Teefje 16 maanden, compacte ranke teef, zeer goed rasbeeld,
goede belijning in het hoofd, opperarm wat recht, bekken mag
vlakker, passend beenwerk, voor leeftijd voldoende vacht,
mocht bij het gaan iets krachtiger in achterhand.

44. Lady Jillz uut `t Vossebeltseveld + R. Mentink 2e U
Teefje 9 maanden, prima jonge teef, sterk totaalbeeld, goede
lengte in het hoofd, goede hals en rug, borst moet zich nog
ontwikkelen, voldoende gehoekte achterhand, prima been
werk en goede voeten, correcte vacht voor leeftijd, loopt voor
leeftijd heel behoorlijk.

49. Ayka van `t Vriezebosch + N. Klooster ZG
Teefje bijna 2 jaar, zeer goed rasbeeld en vriendelijk tempera
ment, voldoende belijning in het hoofd, goede hals, ze mocht
in front wat breder en voller, bekken iets te sterk hellend, iets
meer kniehoeking gewenst, voldoende vacht voor leeftijd,
goede bevedering, gangwerk mocht bij het gaan iets krachtiger
en de polsen vaster.
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50. Githa + H. Germs 2e U
Teefje 16 maanden, uitmuntend rasbeeld, vrouwelijk hoofd,
iets te diepe stop, goed hals en rug, opperarm wat recht, vol
doende gehoekt in de achterhand, prima bone, goede voeten,
voor leeftijd prima ontwikkelde vacht, gangwerk erg nauw in
de achterhand maar achter erg nauw.

51. Jitske van de Mesurekreek + E. Peeters 3e ZG
Teefje 16 maanden, ranke teef, mooi typisch hoofd, goed hals,
voelbare voorborst, voorhand beter gehoekt als achterhand,
rugbelijning mocht strakker, voldoende bone en voeten, voor
leeftijd goede vacht, gangwerk zou vanuit de achterhand
krachtiger mogen.

52. Joy van de Stommeerpolder + H. Kalshoven ZG
Teefje 21 maanden, prima rasbeeld, iets meer snuitlengte ge
wenst, schaargebit, snijtanden staan niet recht in de kaak, goed
lichaam, voor en achter evenredig gehoekt, goede vacht en
bevedering, loopt met korte passen, onvoldoende krachtig
vanuit de achterhand.

53. Kwinsy van `t Proostmeer + J.W. Kruissen G
Teefje 1,5 jaar, goed rasbeeld, voldoende verhouding in het
hoofd, gebit met lichte overbeet, voorborst moet zich nog
ontwikkelen, goede rug, evenredig gehoekt voor en achter,
goed vachtstructuur, bevedering moet nog komen, loopt met
onvaste achterhand en onvoldoende stuwend.

54. Emma von Alt Emmelsum + G. Hagesteijn 4e ZG
Teefje 20 maanden, compacte teef, goed lengte in het hoofd,
goede hals en rug, voorborst voelbaar, evenredig en … ge
hoekt, voor en achter passend beenwerk, ellebogen mochten
beter aansluiten, voor leeftijd goede vacht, loopt voor en
achter met zeer korte passen.
 

Gebruikshondenklasse Teven

55. Ned. Kamp. Nova van de Stommeerpolder + L. Spaargaren
2e U   
Teefje 4,5 jaar, iets gestrekte teef, toont iets keelhuid, goede
rugbelijning, iets meer beenlengte gewenst, correct gehoekt
voor en achter, mooie vacht en bevedering, prima bone, goed
voeten, loopt met vlotte passen, voldoende stuwend, achter
iets nauw.                  
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56. Ned. Kamp. Freya van `t Exelseveld + R. Bakker 3e U
Teefje 3 jaar, ranke teef, sterk gebouwd, goede lengte in het
hoofd, iets meer snuitlengte gewenst, goede rug en hals,
voorborst voelbaar, bekken mocht vlakker, goed bone, goede
voeten, prima vacht en bevedering, loopt vlot, iets meer stu
wing gewenst.

57. Ned. en Int. Kamp. Vaida Valesca van `t Exelseveld + B.
van de Burgt 4e ZG
Teefje 5,5 jaar, prima rasbeeld, goede verhoudingen in het
hoofd, goede hals, goed rug, staat af en toe ondergeschoven,
voorhand redelijk gehoekt, passend beenwerk, goede voeten,
ik zag graag meer bevedering, gaat met korte passen, achter
hakkeneng.

58. Jaika van `t Proostmeer + K. Poort 1e U
Teefje bijna 3 jaar, prima rasbeeld, goede belijning in het
hoofd, goed hals-rugbelijning, voorborst voelbaar maar zou
iets breder mogen, hierdoor sluiten ellebogen niet goed aan,
voldoende hoeking achter, iets losse voorvoeten, loop vlot,
goede vacht en bevedering.

 
Kampioensklasse Teven

59. Ned. Kamp. Mika van het Meekenesch + R. Mentink 3e U
Teefje bijna 4 jaar, prima rasbeeld, typisch hoofd, goed hals-
rug belijning, iets lang in lendenen, goede voorborst, voor en
achter evenredig gehoekt, goede benen en voeten, prima vacht
en bevedering, loopt vlot, prima stuwing.

60. Ned. Kamp. Nora + L. Koppelman 2e U
Teefje 7 jaar, uitmuntend rasbeeld, mooie belijning in het
hoofd, goed behang, correcte hals, goede rug, goede voor
borst, prima gehoekt voor en achter, goede bone, iets losse
voorvoeten/polsen, prima vacht en bevedering, goede kleur,
loopt vlot.

61. Ned. Kamp. Holly Jazz van ̀ t Proostmeer + L. Spaargaren
1e U + Res. Beste Teef + Res. CAC
Teefje 7,5 jaar, uitmuntend rasbeeld, iets meer snuitlengte
gewenst, dubbele P1 links en rechts boven, prima lichaam,
mooie voorborst, goede hoekingen voor en achter, staat goed
op de benen, prima vacht en bevedering, loopt met vlotte
passen.
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Geplaatste winnaars in de verschillende klasses
Van harte gefeliciteerd aan de eigenaren van:
 
Winnaar teven + CAC + BOB
Ghyllbeck Angelique + Mr. & Mrs. Hargreaves
 
Winnaar Reuen + CAC
Ned. en Int. Kamp. Kalle van de Stommeerpolder + H.
IJpelaar 
 
Reserve teven + Res CAC
Ned. Kamp. Holly Jazz van ̀ t Proostmeer + L. Spaargaren
 
Reserve Reuen + Res. CAC 
Ned. Kamp. Athos van de Schaarsheide + T. te Boome 
 
Beste Baby
Baron Paco von Cayer Blanck + Guido Nuijts:
 
Beste Puppy 
Lizzy van de Stommeerpolder + I. de Korne
 
Beste Jeugdhond
Kelbie van `t Proostmeer + G.J.M. Lubbers
 
Beste veteraan
Ned. Kamp. Lieke van `t Burchtbos + E. Bartnig
 

 
Veteranenklasse teven

62. Ned. Kamp. Lieke van `t Burchtbos + E. Bartnig 1e U + 
Beste Veteraan
Teefje 8 jaar, uitmuntend rasbeeld, goede belijning in het
hoofd, goede hals, goede rug, prima
lichaam met goede hoekingen, prima bone, goede vacht en
bevedering, loopt met vlotte passen.

63. Ned. en Vet. Kamp. Anieck van het Meekenesch W. Roden
burg 2e U
Teefje 14 jaar en nog steeds vol temperament, prima belijnd
hoofd, goede hals, prima lijf,
goede voorborst, stevige bone, goede hoekingen, prima vacht,
loopt voor leeftijd nog heel behoorlijk.

64. Ned. En Vet. Kamp. Dyan van het Meekenesch + P.J. Veldt
3e ZG
Teefje 11 jaar, prima conditie voor leeftijd, gebit laat leeftijd
zien, iets keelhuid, voldoende sterk lichaam, voelbare voor
borst, voldoende gehoekte achterhand, vacht niet in optima
le conditie vandaag, loopt voor leeftijd nog heel behoorlijk.

De clubwinkel werd dit jaar druk bezocht en er werden
`goede zaken` gedaan. Mede dankzij de nieuwe kleding met
de 2 borduursels van `een staande hond` of `hond met eend`.
Deze zijn door Linda Spaargaren aangeleverd en besteld.
Gerco en Sandra Hagesteijn waren evenals Jenny Klokman
druk bezig om de `winkelwaar` aan de man te brengen.
Ria Lukens was aanwezig in de stand met glasgravures, die
door haar zelf zijn vervaardigd. Menig glas, pot of glazen kan
is door haar verkocht, want het glaswerk was prachtig met de
diverse motieven erop zoals b.v.: haas, fazant, diverse vogels
en niet te vergeten de Grote Münsterlander.
René Bakker was net als de voorgaande edities de fotograaf
voor het clubblad. Naast alle `standfoto`s` die van uw hond
zijn gemaakt, heeft hij ook de geplaatste honden in de klasses
gefotografeerd. Het resultaat is wellicht in dit clubblad, of op
de site, te vinden.
Na afloop werd er, net als vorig jaar, een gezamenlijke barbe
cue georganiseerd voor de aanwezigen. De grote toeloop
verraadde dat een ieder flink honger had en graag zijn of haar
bordje gevuld zag met de lekkernijen die door Lex Brijs werden
gebraden. Gelukkig was er voldoende voor iedereen en kon
ieder met een `voldaan gevoel` huiswaarts keren.
Tot slot wil ik Hennie IJpelaar nog bedanken die samen met
mij de inschrijvingen, incl. de gehele administratie, heeft uit
gewerkt en tot een goed geheel heeft gebracht.
Een ieder bedankt voor zijn of haar komst en we hopen dat
we volgend jaar weer op u kunnen rekenen.
 
Ina te Boome
Namens de evenementen commissie van de NGMV
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Aan alle fokkers en toekomstige fokkers
 
Wanneer u een nestje wilt fokken met uw Grote Munsterlan
der dan is het belangrijk dat u zich houdt aan het Rasspeci
fieke fokreglement. Het fokreglement kunt u terug vinden op
onze N.G.M.V. site onder info fokkerij.
Wij willen u vooral wijzen op artikel 10, door hieraan te vol
doen maakt u het ons als FBC mogelijk belangstellenden voor
een pup tijdig te vertellen dat er een nestje in aantocht is.
10. FBC EN FOKKER
10.1. Een fokker is verplicht het voornemen van een dekking
minstens een maand voor de dekking te melden aan de fok
begeleidingscommissie.
10.2. De fokker geeft dan aan welke combinatie hij voorne
mens is te gebruiken.
Het is toegestaan één reserve reu op te geven.
10.3. De fokker is verplicht de dekking binnen zeven dagen te
melden aan de fokbegeleidingscommissie.
10.4 . De fokker is verplicht de geboorte van de pups binnen
zeven dagen te melden aan de fokbegeleidingscommissie en
de kopie van de dek- geboortebericht (dat aan de Raad van
Beheer wordt verzonden), toe te zenden.
•  De fokker is verplicht om een kopie van de stamboom en
eigendomsbewijs  van de nakomelingen op te sturen naar de
Fokbegeleidings commissie.
•  De fokker is verplicht zich maximaal in te zetten om van
door hem gefokte nesten zo compleet mogelijk op zowel de
aanlegpoef als de jongehondendag te laten zien.
 
Met vriendelijke groeten
Tiny Poort
F.B.C.

Belangrijke wijziging van het fokreglement !!
 
Tijdens de laatste ALV op 8 april j.l. is een wijziging van
het fokregelment door de leden goedgekeurd. Deze wijzi
ging gaat per 08-04-2011 in.
 
• Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een Nederlandse
fokker voor een dekking een dekreu gebruikt, die in het
buitenland in een door de FCI erkend stamboek is ingeschre
ven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen die voor
dekreuen in dat betreffende land gelden. Minimaal dient een
onderzoek verricht te zijn naar heupdysplasie door een FCI
erkende organisatie in het betreffende land, waarbij de uitslag
minimaal B (of daaraan gelijkwaardig) dient te zijn. Tevens
dient de betreffende reu ten tijde van de dekking op grond van
een ECVO rapport oogonderzoek (voorlopig) vrij verklaard
te zijn van erfelijke oogaandoeningen. Voor landen waar geen
ECVO aangesloten oogspecialist gevestigd is volstaat een
oogonderzoek door een oogspecialist die door de rasvereni
ging of kennelclub in het betreffende land erkend is. De
controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement vol
doet is een verantwoordelijkheid van de fokker. 

Kampioensclubmatch 2012
       Noteer in uw agenda !!
 
         Zondag 17 juni 2012
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Tentoonstellingsagenda

Datum Plaats   
Locatie  
Categorie

Secretariaat   
Postadres

Telefoon   
Email   
Website

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.
Euroshow
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

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

Maastricht
MECC
CAC-CACIB

Mw. F. Lochs-Romans
Grootgenhouterstr. 78
6191 NV Beek

Tel: 046-4376473
r.lochs-romans@planet.nl
info.pr@mhsv.nl
www.mhsv.nl

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

Zwolle
IJsselhallen
CAC-CACIB

Mw. A.M. Lindeijer
Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.:06-28366483
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

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

Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

Tel.: 010-4822440
cacib.bleiswijk@kcdordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

26 november 2-3-5-9
27 november 1-4-6-7-8-10

Amsterdam RAI
CAC-CACIB
WINNER/JEUGD
WINNER

Winner
Hoofdstraat 248
3972 LD Driebergen

Tel: 0343-473710
info@winnershow.nl
www.winnershow.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/
 

Show uitslagen
20-03-2011 Int. Rashondententoonstelling Leiden
 
Tussenklasse
Joy v.d. Stommeerpolder       1e U, CAC BOB
 
25-04-2011 Paasshow Leeuwarden
 
Veteranenklasse
Dyan v.’t. Meekenesch                      1e U, CAC BOB
Door deze uitslag is ze Nederlands Veteranen Kampioen ge
worden en gelijktijdig ook Nederlands Kampioen.

Van Harte gefeliciteerd.
 
28-05-2011 Int. Tentoonstelling Oss
 
Kampioensklasse
Kalle v.d. Stommeerpolder                1e U, CAC CACIB BOB
Puppy klasse
Lady Jillz uut ‘t Vossebeltseveld        1e Belovend

 
5-06-2011  Zuchtschau Heek-Ahle
 
Keurmeesters Dhr. H. Wackertapp en Dr. P. Cincibus
Athos van de Schaarsheide            V/V     dagwinnaar

Op weg naar roem met je Grote Münsterlander. 
Wilt u de prestatie van uw hond vermeld hebben op de site of

in het clubblad? 
Mail dan een kopie van de uitslag naar:

gerritklokman@hetnet.nl 

Uitslagen proeven
 
12 maart 2011, Jeugd veldwerk wedstrijd, Hilvarenbeek
Jarina Kisjes Filu (Tobor) vom Flörbach  4e Goed 
 
9 april 2011, VJP,  Borken
Jarina Kisjes met Filu (Tobor) vom Flörbach, 72 punten,
Hasenspur 11
Linda Louwman-v.d. Veen met Dietske v.'t Seijzenbrook  VJP
73 pt
 
21 mei 2011,  ORWEJA working test Novice Klasse,  Almkerk
Leendert v.d. Luit met Blizzy v.d. Haenenpoel gedeelde 1e
plaats 87 pt
Hennie IJpelaar met Kalle v.d. Stommeerpolder gedeelde 8e
plaats
Nico Engels met Django v. d. Stommeerpolder  gedeelde 8e
plaats
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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 

 

Informatieavond 15 maart 2012
 
De jaarlijkse enting: is dat nodig? 
Op donderdagavond 15 maart 2012 wordt door de Neder
landse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, de Neder
landse Grote Münsterlander Vereniging en de Nederlandse
Vereniging Duitse Staande Korthaar een informatieavond
georganiseerd.
 
Spreekster is holistisch werkend dierenarts Tannetje Koning,
die een voordracht zal houden over de voor- en nadelen van
vaccinaties bij honden.    
 
Wij zullen u graag ontvangen vanaf 19.30 uur in:
Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931EP
Woudenberg.
De voordracht zal beginnen om 20.00 uur.

 
Aan het bijwonen van deze avond zijn voor leden (plus
partners) van de NVHL, de NGMV en de NVDSK geen
kosten verbonden. Niet-leden betalen 10 euro inclusief koffie
en thee.
 
Leden van de NVHL kunnen zich per email opgeven bij: Ruurt
van der Bijl hwv.bijl@kpnmail.nl
Leden van de NGMV kunnen zich per email opgeven bij: Ina
te Boome teboome@online.nl
Leden van de NVDSK kunnen zich per email opgeven bij:
Fred Kimpel alkimpel@casema.nl
 
Niet-leden c.q. leden van andere rasverenigingen uit rasgroep
7/8 kunnen zich per email opgeven bij: Ruurt van der Bijl hwv.
bijl@kpnmail.nl.
 

Lezing sterilisatie en castratie op 11 maart 2011 Verslag lezing Jeffrey de Gier
   Als vervolg op de goed bezochte informatieavonden van voorgaande jaren is dit jaar door de Nederlandse Vereniging
van Heidewachtelliefhebbers in samenwerking met de Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging en de Nederlandse
Vereniging Duitse Staande Korthaar voor de zevende keer een jaarlijkse informatieavond georganiseerd. Naar aanleiding
van zijn lezing in 2007 en de enthousiaste reacties daarop, was besloten om Jeffrey de Gier als spreker uit te nodigen.
Uitgangspunt voor de lezing was om de aanwezigen zodanig voor te lichten over de voor- en nadelen, dat zij een welover
wogen keuze voor het al dan niet ingrijpen kunnen nemen. Meestal is de reden om tot een ingreep te besluiten, het voor
komen van problemen bij de teef en verandering van gedrag bij de reu.    
 
     Wegens plaatsgebrek kan dit verslag niet in zijn geheel worden opgenomen in het clubblad. U kunt dit verslag in zijn geheel
binnenkort terugvinden op onze website.
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Uitslagen Raad van Beheer

NHSB Arts  
Onderzoeks-  
datum  

Naam hond  
Geboortedatum

Onderzoek         Uitslag

2775390 Drs. H. ten Kate 
07-02-2011

Jull v.'t Exelse Veld 
10-12-2009

H.D.     HD A
 N.B;30

2639621 C. Görig 
19-03-2011

Nova v.d. Stommeerpolder 
07-01-2007

OOG     voorlopig vrij

2784439 C. Görig 
19-03-2011

Githa 
25-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2784438 C. Görig 
19-03-2011

Gabrielle 
25-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2775393 C. Görig 
19-03-2011

Joeta v.d. Stommeerpolder 
10-12-2009

OOG   voorlopig vrij

2775389 C. Görig 
19-03-2011

Jarno v.d. Stommeerpolder 
10-12-2009

OOG   voorlopig vrij

2775391 C. Görig 
19-03-2011

Jill v.d. Stommeerpolder 
10-12-2009

OOG   voorlopig vrij

2775385 C. Görig 
19-03-2011

Jango v.d. Stommeer-
polder
10-12-2009

OOG   voorlopig vrij

2782996 C. Görig 
19-03-2011

Dana v.`t Seijzenbrook 
16-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2782999 C. Görig 
 19-03-2011

Deetje v.`t Seijzenbrook 
16-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2783002 C. Görig 
 19-03-2011

Dietske v.`t Seijzenbrook 
16-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2783000 C. Görig  
19-03-2011

Diva v.`t Seijzenbrook 
16-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2782993 C. Görig
 19-03-2011

Dexel  v.`t Seijzenbrook
16-02-2010

OOG   voorlopig vrij

2802455 C. Görig
 19-03-2011

Filu vom Flörbach
05-04-2010

OOG   voorlopig vrij

2779075 C. Görig
 19-03-2011

Kalaila v.`t Proostmeer 
 15-01-2010

OOG   voorlopig vrij
NIET VRIJ
(MULTI) FOCAAL
OS 1 PLOOI

2779073 C. Görig 
 19-03-2011

Kwinsy  v.`t Proostmeer 
15-01-2010

OOG   voorlopig vrij

2779076 C. Görig 
 19-03-2011

Kelbie v.`t Proostmeer 
15-01-2010

OOG   voorlopig vrij

2779071 C. Görig 
 19-03-2011

Kastor v.`t Proostmeer 
15-01-2010

OOG   voorlopig vrij

2573624 C. Görig  
19-03-2011

Inca v.'t Proostmeer 
30-08-2005

OOG   voorlopig vrij

2775384 C. Görig 
19-03-2011

Job v.'t Exelse Veld 
10-12-2009

OOG   voorlopig vrijNIET VRIJ
DISTICHIASIS 
OS BOVEN OOGLID 1
DISTICHIE 

2775386 C. Görig 
19-03-2011

Jens v.'t Exelse Veld 
10-12-2009

OOG     voorlopig vrij

2775390 C. Görig 
19-03-2011

Jull v.'t Exelse Veld
10-12-2009

OOG     voorlopig vrij

 
Gezondheid
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Nieuw op de fokdierenlijst
Ned. kampioen Freya v.'t. Exelse Veld ( NHSB 2696902 )

Geboren: 24-03-2008

Vader: Artus vom Florbach

Moeder: Aida v.'t. Exelse Veld

Fokker: H.G. Klokman

HD: HD A;  Norbergwaarde 33

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend, Winster 2010

Jachtproeven: Div. KNJV B-diploma's

Veldwerk:   1e Zeer Goed Novice klasse,  
winnaar 'Staande Hond'

Eigenaar: R. Bakker 
Suchtelenstraat 2 
7203 DE  Zutphen

Tel: 0575-517583

Email: 4frederick@hetnet.nl 
 

Nieuw op de fokdierenlijst
Maja vom Bimolterfeld (NHSB 2705203)

Geboren: 04-11-2007

Vader: Hunter vom Kranenmeer

Moeder: Freya vom Felsenhof

Fokker: J. Reinink

HD: HD B Norbergwaarde 30

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 59 cm

Exterieur: Zeer Goed

Aanlegproef: 1e Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma

Duitsland: VJP, HZP, VGP 327 pt 1e prijs, Btr.

Veldwedstrijden:kwalificatie 1e Zeer Goed jeugd
Continentaal II  Trofee 2009 E.V.

Bokalen:    NGMV Veldwerkbokaal 2009

Eigenaar: K.H. Lukens
J.R. Stuutstraat F84
9663 SJ  Nieuwe Pekela

Tel: 0597-646770

Email: florashof@hotmail.com

 
 
 Nieuw op de fokdierenlijst
Arras van Dorka's Plek (NHSB 2703514)

Geboren: 09-05-2008

Vader: Harras ut Seelterlound

Moeder: Ned. Kampioen Meiske v.'t Exelseveld

Fokker: M. de Putter

HD: HD A, Norbergwaarde 35

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma's

Duitsland: VJP

Veldwedstrijden: kwalificatie 1e Zeer Goed jeugd
Continentaal II  Trofee 2009 E.V.

Kennelnaam:    van Dorka's Plek

Eigenaar: M. de Putter
Hellenburgstraat 25
4435 NA Baarland

Tel: 0113-342023

Email: mdputter@xs4all.nl 
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Trotse prijswinnaars Internationale Zuchtschau 
Athos v.d. Schaarsheide (links) en Dietske v.'t Seijzenbrook
hebben afgelopen zondag op de Internationale Zuchtschau
op Schloss Eggeringhausen te Anroechte Duitsland goede
zaken gedaan. Dietske kreeg een mooie SG/SG in de jeugd
klasse en werd daar 3e geplaatst. Athos kreeg een V/V en werd
ook als beste van de Zuchtschau (BOB) verkozen! Er waren
maar liefst 54 honden aanwezig wat heel veel is voor een
Zuchtschau. Van harte gefeliciteerd! Athos en Dietske poseren
vol trots met hun medaille.

Kalle Wereldkampioen in Parijs! 
3e plaats in rasgroep 7 World Dog Show 2011
 
Zondag 10 juli, heeft Kalle v.d. Stommeerpolder heel veel
succes gehad op de World Dog Show in Parijs. Hij werd Beste
van het Ras (BOB) en dan ga je in de erering tegen alle ande
re jachthonden, die ook BOB zijn geworden, strijden om de
beste van alle jachthonden. In totaal waren er 36 prachtige
honden in de erering en Kalle werd 3e geplaatst door keur
meester J. Goubie uit Frankrijk.
 

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.

2705203 Maja vom Bimolterfeld 04-11-2007 Lukens, K.H.

2696902 Freya van 't Exelseveld 24-03-2008 Bakker, R

2703564 Birka van 't Woudse Veldt 02-05-2008 Veldt, P.J.

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

2703514 Arras van Dorka's Plek 09-05-2008 Putter, M.H de

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
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Dekbericht Ned. Kamp. Nora
Kennelnaam van 't Vriezebosch
Eigenaar L. Koppelman
Westerweilandweg 10
7671 GG Vriezenveen
Tel.: 0546-561174 
koppelman@filternet.nl

Gedekt op: 25 juni 2011

NHSB: 2481674

Geboortedatum: 12-11-2003

Vader: Ben vom Isseltal

Moeder: Aura v.h. Scholzicht

Fokker: L. Koppelman

HD: HD-A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:  61 cm

Exterieur: Ned. Kampioen

Jachtproef: KNJV-B

Gedekt door: Ned. en Intern. Kampioen
Kalle van de Stommeerpolder

NHSB: 2639614

Geboortedatum: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Ned. Kamp. Holly Jazz van 't Proostmeer

Fokker: L. Spaargaren

HD: HD A Norgbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 65 CM

Dekbericht Carly van de Berkelse Akkers 
Kennelnaam: van de Berkelse Akkers
Eigenaar: C.A.M. Vromans
Lijsterbeslaan 5
5056 XH  Berkel-Enschot
Tel.: 013-5333767
cees.vromans@home.nl

Gedekt op: 25 juni 2011

NHSB: 2677636

Geboren: 30-10-2007

Vader: Django vom Sülztal

Moeder: Amke v.d. Achterstesteeg

Fokker: C. Vromans

HD: B Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 59 cm

Exterieur: Zeer goed

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B

Duitsland: VJP en HZP

Gedekt door: Joda aus der Stockmannsmühle

Vader: Mirko von der Reithkampen

Moeder: Fee aus der Stockmannsmühle

HD: HD-A

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 64 cm

Duitse proeven: BTR, LN, HN , VJP 73 pnt Suchensieger,
HZP 165 pnt, VGP 334 pnt 1e prijs

Exterieur: SG/SG  BOB, CAC, CACIB Bundessieger '09
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Commissies
Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie

Postadres FBC Postadres FHC Postadres

Tiny Poort 
  
tel. 0596-541780

Gerrit Klokman 
  
Apporteerwerk 
(o.a. KNJV proeven en MAP)
tel. 0573-421216

Hennie IJpelaar 
  
tel. 06-51369318

H.L. Emmensweg 14 Oude Lochemseweg 35 De Biesbosch 5

9945 PX Wagenborgen 7245 VH Laren (Gld) 5152 SB  Drunen

E-mail:k.poort@hetnet.nl E-mail: gerritklokman@hetnet.nl E-mail: clubblad  
  @grotemunsterlander.nl

Commissieleden Commissieleden Commissieleden

Gerrit Klokman 
(Fokkerij)

Wilma Rodenburg 
(Veldwerk)

Nico Engels

tel. 0573-421216 tel. 06-55733273  

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl E-mail: rodenburg.w@casema.nl E-mail: n.engels@planet.nl

Lida Reeskamp 
  
(Erfelijkheid en Gezondheid)

Rini van Kuijk 
(Apporteerwerk) 
(o.a. KNJV proeven en MAP)

Anita en Ronald Mentink

tel. 0341-561571 tel. 0416-278618  

E-mail: grotemunsterlander  
   @reeskamp-blok.nl

E-mail: rinivankuijk@home.nl E-mail: anitaenronald@home.nl

  Judith Willems    

Evenementencommissie Pupinfo Clubwinkel

Ina te Boome Carla Konings Gerco Hagesteijn

tel. 0544-481319 tel. 0167-851988 tel. 0049 2822 9777446

Veldkampsweg 2 Oostdijk 1 Reeserstraße 238

7156 RE Beltrum 4675 CD St. Philipsland 46446 Emmerich-Vrasselt (DE)

E-mail: secretaris
    @grotemunsterlander.nl

E-mail:   carla-konings@zeelandnet.nl E-mail: ghagesteijn@zonnet.nl  

Commissieleden    

Hennie IJpelaar    

Lex Brijs   Ereleden:

    mevr. A. Peters-Klabbers 

    dhr. G. van Straaten  

       Vervolg dekbericht Nora

Aanlegproef: Uitmuntend

N.G.M.V. Winaar jeudgbokaal 2009

Jachtproef: VJP, HZP, KNJV B

Veldwedstrijden: kwalificatie GOED jeugd

Werkproeven: OWT gedeelde 8 e plaats

Exterieur: Uitmuntend

Shows: Res. Best Reu Kamp Clubm. NGMV '08 
Best Reu Kamp. Clubm. NGMV '09 '10 '11 
Clubwinnaar NGMV 2010 
Clubwinnaar GMVB 2010
Best Jr Dog clubm. LMC Engeland `09
Kampioen in: NL; DE; HU; LU; SE; DK;
NO; CZ; SI; SL; AU.
Winner in NL;DE;BE;AU;SE;DK;CZ.
Wereldwinner: WJW '08 & WW '10 &'11
Bundeszieger: DE; AU; CZ.
Zuchtschau ‘08: Lindlar SG/V & Gladbeck
SG/V  
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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

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 herfst 2011 uiterlijk  30 september
2011 opsturen naar:
Redactie 'de Grote Münsterlander'
De Biesbosch 5
5152 SB  DRUNEN
E-mail: clubblad@grotemunsterlander.nl

De redactie zal zonodig ingezonden kopij naar eigen inzicht
redigeren ten einde het voor publicatie geschikt te maken.

Aanleveren kopij
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.

Plaatsen van kopij
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.

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


