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Bij de voorpagina
 
Foto hond      :   Athos van de Schaarsheide
Eigenaar         :   Tonnie te Boome
 
De foto is van:   Linda Spaargaren
 
Het volgende nummer zal omstreeks 20 jan. 2012 verschijnen.

Colofon
 
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging (NGMV) Dit
blad verschijnt één 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.
De leden van de NGMV krijgen dit blad automatisch thuis
gezonden.
 
Adres
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging,
p/a Veldkampsweg 2, 7156 RE   Beltrum
e-mail: secretaris@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)
E-mail: clubblad@grotemunsterlander.nl
 
Advertenties
Tarieven voor de advertenties: zie elders in dit blad.
De sluitingstermijn voor de advertenties is 2 weken voor de
verschijningsdatum.
 
Lidmaatschap
Vanaf 1 januari gelden de volgende tarieven:  hoofdlid € 25
per jaar en gezinslid € 10 per jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe
leden € 7,50. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk 1 maand
voor het einde van het verenigingsjaar bij:
Linda Spaargaren, 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
Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem
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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.

Van de voorzitter
 
Het is wel heel erg warm voor de tijd van het jaar. Vanmorgen
een rondje met de bosmaaier gemaakt en het zweet gutste me
van de kop. Het is de laatste keer van het jaar dat ik rond ga.
Zo heeft ieder jaargetijde zijn charmes. De Amerikaanse eik
wordt vuurrood en als de wind verkeerd staat, ruik ik de zoetige
geur van de suikerfabriek. En dan duurt het niet lang meer……..
het is zo 15 oktober. 
 
Want het najaar heb ik graag. Dan kunnen we er weer op uit.
Als het in de agenda past naar Hoofdplaat voor de najaars
wedstrijden. Dat zijn leuke dagen met veel contact met de
leden en vaak fraai hondenwerk. Leerzaam vaak en ook ge
zellig. Na afloop een hapje eten en een borreltje drinken. Echt
genieten.
En dan een beetje later proberen om wild op het tableau te
krijgen. Misschien een fazant verschalken in de bieten of in de
groenbemester en dan later, vaak pas in december, op de
hazenjacht. Ik kijk er echt naar uit. Naar vorst en naar kou.
Ik kijk er naar uit om met gelijkgestemden de elementen te
trotseren en de passie te delen. En na afloop natuurlijk grote
verhalen met een borreltje en een hapje eten. Eten en drinken
komt trouwens wel vaak voor in dit verhaal.
Ik ga straks mijn werk maar afmaken. Eerst nog wat zweten
en dan de week afsluiten met een pilsje, denk ik dit keer. Het
is niet slecht om Bourgondiër te zijn. Mij bevalt het prima. Ik
wens u ook een goed najaar. Of u nu gaat jagen met uw Grote
Münsterlander of kiest voor een bos- of strandwandeling:
"geniet er van!". Ik drink op uw gezondheid. Proost!!
 
Johan Wilmink

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke foto van minimaal 2 mb naar club
blad@grotemunsterlander.nl en wellicht staat uw hond de
volgende keer te pronken op de voorpagina.

Van de redaktie
Afgelopen periode is ieder van jullie actief bezig geweest met
jullie hond(en), al is het met veldwerk, KNJV jacht-proeven,
shows, trainingen of vrijetijdsbestedingen.

De redactie heeft tussen de bedrijven door, hard gewerkt aan
het blad om het nog overzichtelijker, duidelijker en completer
te maken voor u als lezer. We hebben alle aan- en opmerkin
gen en actiepunten ten harte genomen en deze verwerkt in dit
blad.
 
Met trots presenteren we jullie hier de derde uitgave van het
clubblad in zijn 'nieuwe jasje'.
 
Dit wil niet zeggen dat het blad 'af' is, integendeel! 
Wij willen jullie als lezer meer gaan betrekken bij dit blad,
waardoor het een interactief blad kan gaan worden. Een blad
geschreven voor en door jullie.
Wij zouden het geweldig vinden, als jullie een stukje zouden
schrijven over je hond, een hilarische belevenis of een emoti
oneel moment, alles kan en mag.
Stuur de redactie een mooie foto van je hond (min 2mb) en
wellicht wordt deze geplaatst op de voorpagina of elders in
het blad.
Heb je een opvoed-tip, weet je een interessant boek, een
trainingsadvies, een vraag en/of een andere mededeling die
hier thuis hoort?
Laat het ons weten. 
 
Het lijkt ons heel mooi als we van de 'Grote Münsterlander'
een 'ons blad gevoel' krijgen.
Daarom ondersteunen we de leuze: "het is ons clubblad  van
onze NGMV met onze Grote Münsterlanders!".
 
Heel veel leesplezier van ons blad!
 
Uw redactie.

Voorzitter NGMV: Johan Wilmink
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Nieuwe leden

J. van Vugt Spijkenisse

J. Tenten Melick

J. Dieleman Schinveld

L. Derde Breda

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!       Aanmelden kan bij Linda Spaargaren.
(tel. 0297-342434 of e-mail. linda.spaargaren@kabelfoon.net)

Ereleden en leden van verdienste NGMV 2011

  Ereleden    

Mevr. A. Peters-Klabbers    

Dhr. G. van Straaten    

  Lid  van Verdienste
Dhr. H. Heida

Mevr. A. M. van Straaten-Stokman

Dhr. S. de Ruiter

Dhr. M. Schimmel

Dhr. T. Zuidema

Dhr. J. Mols

Dhr. P. Reivers

Dhr. W. van Marion

Dhr. C. van den Bosch

Dhr. E. Bekkering

Dhr. J. Geessink

Dhr. S. de Jong

Mevr. C. de Jonge - Bosschaart

Dhr. A. Melles

Dhr. L. Koppelman

Mevr. A. Hilferink

Mevr. W. Rodenburg

Mevr. C. Konings

Dhr. C. Merkes

Dhr. A. Nieuwenhuis

Dhr. M. van Putten

Dhr. M. van de Ven

 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereni
ging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door
de algemene vergadering op voordracht door het bestuur of
op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden zijn benoemd.
 

 
Leden van verdienste zijn leden die 25 jaar ononderbroken lid
zijn geweest van de NGMV; of leden die 10 jaar een bestuurs
lidmaatschap en/of een verenigingscommissariaat hebben
bekleed; of leden en andere natuurlijke personen die zich voor
de vereniging en voor het ras naar het oordeel van het bestuur
zeer verdienstelijk hebben gemaakt. 
 

 
LEDEN

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

in het clubblad? 
Dit geldt voor proeven en shows.

Mail dan een kopie van de uitslag naar:
gerritklokman@hetnet.nl 
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Clubagenda 2011/2012
  

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.
 

17 Juni 2012 - Kampioensclubmatch NGMV.
 

3 November 2012 - Aanlegproef / JoHodag voorjaar, deelname voor honden geboren van 16-4-11 tot 15-10-2011
 

 Wijzigingen onder voorbehoud  

Tentoonstellingsagenda

Datum Plaats   
Locatie  
Categorie

Secretariaat   
Postadres

Telefoon   
Email   
Website

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 /  
JEUGDWINNER 

Winner
Hoofdstraat 248
3972 LD Driebergen

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

10 december 2-3-4
11 december 1-9-10
12 december 5-6-7-8

Kerstshow Wijchen
Olympic Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

Tel: 024-3786722
kerstshow@kcnijmegen.nl
www.kerstshow.com

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

Eindhoven
Beursgebouw
CAC-CACIB

P. v.d. Meulengraaf
Brederostraat 9
5671 VN Nuenen

Tel:040-2840012
p.vandemeulengraaf@onsnet.nu
www.kcdekempen.nl

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

Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB

Mw. H.M.M. Klok-
't Hart
Voorstraat 2
9696 XH Oudeschans

Tel:0597-655415
martinidogshow@planet.nl
www.nkc-groningen.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/
 

 

 
AGENDA   &  UITSLAGEN

Uw e-mail adres is belangrijk !
 
Wij willen u de komende tijd vaker en sneller op de hoogte
brengen van actuele zaken en/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 alvast voor de
moeite.
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Succes in Luik
Na een geweldige prestatie in Parijs was Onyx bij de Inter
nationale tentoonstelling in Luik opnieuw succesvol.
 
Onyx moest eerst tegen zijn moeder Lesca lopen en werd
Best of Breed. In de erering werd hij geselecteerd samen
met een Engelse Pointer, Weimaraner, Engelse Setter, Ierse
Setter en een Friese Staby. Nadat we alle 6 nog eens gelopen
hadden werd er weer een selectie gemaakt. De Weimaraner,
Onyx en de Ierse Setter werden geselecteerd. Uiteindelijk
werd Onyx als 3e geplaatst in de groep.

Op zondag 10 juli, tijdens de World Dog Show in Parijs,  is
Vaida Velesca van 't Exelseveld, van eigenaar Barbara van

de Burgt, Wereldkampioen 2011 geworden.
Op dezelfde show heeft Aristaios Onyx Of Coopers Border

het reserve CAC behaald.
 

Van harte gefeliciteerd

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 Nederland
se Vereniging Duitse Staande Korthaar een informatie
avond georganiseerd.
 
Spreekster is holistisch werkend dierenarts Tannetje Ko
ning, die een voordracht zal houden over de voor- en na
delen 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 secretaris@grotemunsterlander.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 ras
groep 7/8 kunnen zich per email opgeven bij: Ruurt van der
Bijl hwv.bijl@kpnmail.nl.
 
Lida Reeskamp-Blok

Kampioenen

NHSB Nederlands Jeugdkampioen Plaats
  Eigenaar Datum

22810863 Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld Maastricht

  Anita en Ronald Mentink 25-09-2011

 

 

   Zet in uw agenda!
 
Kampioensclubmatch NGMV 2012
           zondag,  17 juni 2012

Barbara van de Burgt met Lesca in Parijs
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Uitslagen tentoonstellingen 2011

02-09-2011 Leeuwarden   FCI European Winner  

Kalle van de Stommeerpolder Hennie IJpelaar 1 U CAC / CACIB   BOB European Winner

Athos van de Schaarsheide Tonnie te Boome 2 U RCAC / RCACIB  

Aristaios Onyx of Coopers Border Barbara v.d. Burgt 3 U    

Maud van 't Meekenesch Eddy v.d. Berg 1 U RCAC / CACIB European Winner

Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld Anita Mentink 1 U CAC European Jeugd Winner

01-09-2011 Leeuwarden   CAC show  

Athos van de Schaarsheide Tonnie te Boome 1 U CAC     BOB  

Kalle van de Stommeerpolder Hennie IJpelaar 2ZG    

Aristaios Onyx of Coopers Border Barbara v.d. Burgt 3ZG    

Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld Anita Mentink 1ZG    

28-08-2011 Rotterdam   CAC CACIB Show  

Kalle van de Stommeerpolder Hennie Ijpelaar 1U CAC / CABIB   BOB  

Artemis Jade of Coopers Border A. Jacobs 1ZG    

Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld Anita Mentink 1 U CAC  

03-07-2011 Echt      

Artemis Jade of Coopers Border A. Jacobs 1 U CAC / CABIB   BOB  

Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld Anita Mentink 1ZG    

27-08-2011 Zottegem (BE)   Grote Munsterlander
Vereniging België

Clubmatch

Odin van 't Meekenesch Ries van Wanrooy 1 U CAC    BOB Clubwinnaar

Athos van de Schaarsheide Tonnie te Boome 1 U RCAC  

Mika van 't Meekenesch Anita Mentink 1 U RCAC  

23-07-2011 Luik (BE)   CAC CACIB Show  

Aristaios Onyx of Coopers Border Barbara v.d. Burgt 1 U CAC / CABIB   BOB 3e in Groep 7
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Uitslagen KNJV proeven 2011

Zwiep, 24-09-2011      

Jull van 't Exelseveld Gerrit Klokman B-Diploma 74 punten

Frieda van 't Exelseveld Wim ten Hoopen B-Diploma 64 punten

Jibbe van 't Proostmeer Marcel Veldhuis C-Diploma 45 punten

Zwiep, 9-09-2011      

Freya van 't Exelseveld René Bakker  B-Diploma  69 punten

Narkevelde, 17-09-2011      

Dietske van 't Seijzenbrook Linda Louwman - vd Veen B-Diploma 77 punten

Jull van ´t Exelseveld Gerrit Klokman C-Diploma 49 punten

Glory van Kemper's Hook Jan Heijmer C-Diploma 44 punten

Jibbe van ´t Proostmeer Marcel Veldhuis C-Diploma 43 punten

Joeta van ´t Exelseveld Albert Geessink C-Diploma 42 punten

Alferden / Deest, 11-09-2011      

Max van de Stommeerpolder Nico Engels A-Diploma 84 punten

Emmen, 10-09-2011      

Maja vom Bimolterfeld Kees Lukens B-Diploma 78 punten

Oldenzaal, 10-09-2011      

Mika van 't Meekenesch Ronald Mentink B-Diploma 70 punten

Vught, 10-09-2011      

Aya van Dorka's Plek Frans vd Loo B-Diploma 73 punten

Anouska van de Schaarsheide Rini van Kuijk B-Diploma 72 punten

Oldenzaal, 3-09-2011      

Dietske van 't Seijzenbrook Linda Louwman - vd Veen  B-Diploma  79 punten

Heerle, 3-09-2011      

Odin van ´t Meekenesch Ries van Wanrooy A-Diploma 91 punten

Bruggenem, 03-09-2011      

Anouska van de Schaarsheide Rini van Kuijk B-Diploma 71 punten

Klundert, 22-08-2011      

Odin van ´t Meekenesch Ries van Wanrooy A-Diploma 87 punten

Anouska van de Schaarsheide Rini van Kuijk B-Diploma 72 punten

Groenlo, 13-08-2011      

Onanka van het Meekenesch Maria Nieuwenhuis B-Diploma 75 punten

Olette van het Meekenesch André Nieuwenhuis B-Diploma 74 punten

Athos van de Schaarsheide Tonnie te Boome B-Diploma 72 punten

Frieda van 't Exelseveld Wim ten Hoopen B-Diploma 67 punten

Joeta van 't Exelseveld Albert Geessink B-Diploma 66 punten

Jull van 't Exelseveld Gerrit Klokman C-Diploma 46 punten

Glory vom Kemper's Hook Jan Heijmer C-diploma 37 punten

Tull en ´t Waal,13-08-2011      

Lizzy van de Haenenpoel Leendert v.d. Luit B-Diploma 73 punten

Nova van de Stommeerpolder Linda Spaargaren B-Diploma 71 punten

Bodana van de Haenenpoel Wilma Rodenburg B-Diploma 67 punten

Rilland, 08-08-2011      

Es Banjer van de Heidepolder Gert Rijsdijk B-Diploma 77 punten

Blizzy van de Haenenpoel Leendert v.d. Luit B-Diploma 75 punten

Bodana van de Haenenpoel Wilma Rodenburg B-Diploma 69 punten

Nova van de Stommeerpolder Linda Spaargaren B-Diploma 69 punten
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                        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 

Uitslagen MAP 2011

01-10-2011 Heerle      

Meiske van 't Exelseveld Matty de Putter A-Diploma 535 punten 1e plaats

19-09-2011 Arnemuiden      

Meiske van 't Exelseveld Matty de Putter A-Diploma 467 punten  

02-09-2011 Kerkwijk      

Nova v.d. Stommeerpolder Linda Spaargaren B-Diploma 405 punten  

 

 

Vervolg KNJV proeven 2011      

Vriezeveen, 6-08-2011      

Athos van de Schaarsheide Tonnie te Boome B-Diploma 78 punten

Nandra van het Meekenesch René Bolk B-Diploma 72 punten

Olette van het Meekenesch André Nieuwenhuis B-Diploma 72 punten

Nova van de Stommeerpolder Linda Spaargaren B-Diploma 70 punten

Bodana van de Haenenpoel Wilma Rodenburg C-Diploma 47 punten

Blizzy van de Haenenpoel Leendert v.d. Luit C-Diploma 45 punten

Glory vom Kemper's Hook Jan Heijmer C-Diploma 44 punten

Jibbe van ´t Proostmeer Marcel Veldhuis C-Diploma 37 punten
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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

 

 

Uitslagen veldwerk 2011

23-09-2011 Gasselte      

Maja vom Bimolterfeld Kees Lukens Goed Open Klasse 3e

Jillz uut 't Vossebeltseveld Ronald Mentink Goed Jeugd Klasse 2e

11-09-2011 Rilland      

Vaida Valesca van 't Exelseveld Barbara v.d. Burgt EV Open Klasse  

 
 

 

Uitslagen Duitse proeven

HZP        

17-09-2011 Meppen (DE)      

Kay van 't Proostmeer Koos Poort   172 punten  

17-09-2011 Borken (DE)      

Dietske van 't Seijzenbrook Linda Louwman - vd Veen   185 punten  

Filu vom Flörbach Jarina Kisjes   172 punten  

VJP        

04-04-2011 Laar (DE)      

Jillz uut 't Vossebeltseveld Ronald Mentink   53 punten (SIL)  
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Verslag KNJV proef te Haaften
Het is bij de Grote Münsterlander vereniging in België al jaren
een goed gebruik dat de winnaar van een evenement een
stukje schrijft over zijn/haar bevindingen in hun clubblad. Dat
vind ik altijd een heel leuk gebruik en je krijgt dan altijd een
heel positief stukje. Onze nieuwe redactie vindt dat blijkbaar
ook, alleen ben ik nu als eerste de pineut. Dat wordt dus even
diep nadenken…
 
Het is zaterdag 20 augustus en de KNJV proef in Haaften
staat op de agenda. Deze proef wordt altijd ieder jaar om
beurten georganiseerd door de NGMV, de Viszla vereniging
en de Vereniging Epagneul Francais. Dit jaar was de beurt
aan de Vereniging Epagneul Francais. We worden om 08.00
uur ’s morgens verwacht in het prachtige natuurgebied De
Crobsche Waard aan de uiterwaarden van Waal. En voor het
eerst in weken is er mooi weer voorspeld! 
Ik ben persoonlijk niet zo erg gemotiveerd deze ochtend. Ik
heb de afgelopen twee weken al drie KNJV proeven gelopen
en heb het eigenlijk al een beetje gehad. Kylie moet in septem
ber of oktober loops worden en ik heb dus al mijn proeven in
augustus ingeschreven en daarna niet meer, maar een beetje
teveel van het goede dus. Gelukkig heb ik mijzelf allerlei taken
toebedeeld.

De clubwinkel werd door Gerrit Klokman meegenomen en
moest uitgestald en beheerd worden, er moesten foto’s ge
maakt worden en ik zou Jet met Joy en Michel met Sparkey
bijstaan, want zij deden voor de allereerste keer mee aan een
KNJV proef. Eigenlijk veel te druk om zelf de proef nog te
lopen. Maar ter plaatse is daar Marcel Veldhuis die een
beetje teleurgesteld, omdat zijn hond ziek was, naar Haaften
is afgereisd om dan maar te gaan kijken en zijn trainings
maatjes te supporteren. Marcel kan hele mooie foto’s ma
ken… dus Marcel mijn cameratas in de hand gedrukt, een
korte uitleg over de camera en het geweldige resultaat van alle
foto’s die hij gemaakt heeft zijn op onze NGMV website te
bekijken. Dank je wel Marcel!
 

Uitslagen Haaften 2011

A Diploma      

Nova vd Stommeerpolder L. Spaargaren  90 ptn 1e

Max vd Stommeerpolder N. Engels 85 ptn 2e

B Diploma      

Bente vd Berkelse Akkers C. Vromans 80 ptn 

Es Banjer vd Heidepolder G. Rijsdijk 74 ptn 

Bodana vd Haenenpoel H. Rodenburg 71 ptn 

Aya v Dorka's Plek F. vd Loo 70 ptn 

Jull v 't Exelseveld G. Klokman 69 ptn 

Mika v 't Meekenesch R. Mentink 69 pnt 

Amber v Walborgh B. Nuijts 67 ptn 1e

Kalle vd Stommeerpolder H. IJpelaar 64 ptn 2e

Artemis Methyst  
of Coopers Border

G. vd heuvel 63 ptn 3e

C Diploma      

Odin v ´t Meekenesch M.v Wanrooy 48 ptn 1e

Blizzy vd Haenenpoel H.G. vd Luit 45 ptn 

Arras v Dorka's Plek M. de Putter 44 ptn 2e

Kwinsy v 't Proostmeer J. Kruisen 44 ptn 

Eska v ´t Exelseveld G. Klokman 43 ptn 

Joeta v ´t Exelseveld A. Geessink 40 ptn 3e

Sparky vd Stommeerpolder M. Weglage 36 ptn 

 

 

Het geen foto’s hoeven maken geeft me best een beetje rust.
Snel de eerste proef, het ‘downleggen’ afgewerkt, om daarna
Jet en Michel op te zoeken en me bij hen te voegen. Er deden
maar liefst 25 Grote Münsterlanders mee, 22 Viszla’s en 4
Epagneul Francais’s, waaronder ook heel wat onervaren
voorjagers, die het op de proef van de vereniging wel aandur
ven. Het is altijd een soort reünie, zoveel bekenden en de sfeer
is daar ook naar. Leuk!
 
Ik was aangekomen bij het ‘kort apport te land’ en het ‘kort
apport uit water’, die achter elkaar werden afgenomen. Het
konijn dat geapporteerd moet worden bij het ‘kort apport te
land’ is voor veel honden toch best moeilijk, wordt niet altijd
even makkelijk opgepakt en het ‘apport uit water’ werd in een
uitloop van de Waal gegooid, waar aan de overkant een paar
grote pakhuizen stonden, waardoor het schot dat bij het ‘kort
apport uit water’ hoort ongelofelijk hard weergalmde. Dit gaf
voor een aantal honden ook een probleem. Gelukkig was daar
Cees Vromans met Bente nog blijven wachten tot de rest van
zijn groepje klaar was en kon Bente menig keer de niet geap
porteerde eenden uit het water halen voor de keurmeester.
Heel sneu voor de mensen die dit overkomt, maar ik heb wel
gemerkt dat iedere KNJV proef een soort Waterloo-proef
heeft, waar veel honden onverwacht een onvoldoende halen.
Kylie komt deze proeven ongeschonden door en we moeten
een stuk wandelen naar de ‘over water’ proef. Deze proef is
op een soort schiereilandje en er staat halverwege een paaltje

 
VERSLAGEN

Kylie op terugweg

Een geslaagde dirigeerproef
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Van links naar rechts:   Hennie IJpelaar met Kalle van de Stommeerpolder: 2de prijs NGMV van de B-honden, Bianca
Nuijts-Consten met Amber van Walborgh: 1ste prijs NGMV van de B-honden, Linda Spaargaren met Kylie (Nova) van de
Stommeerpolder: dagwinnaar, 1ste van de A-honden, Albert Geessink met Joeta van ’t Exelseveld, 3de prijs van de C-honden
en Nico Engels met Django (Max) van de Stommeerpolder: 2de van de A-honden.

in het water. Dit resulteert in de situatie dat de hele slimme
honden het niet nodig vinden het water over te zwemmen,
maar over land naar de overkant rennen om de eend te zoeken
(over land is natuurlijk veel sneller dan door het water, maar
het mag natuurlijk niet) en veel honden die wel braaf naar de
baas luisteren eerst naar het paaltje zwemmen omdat ze
denken dat het misschien de eend is en daardoor steevast een
punt aftrek krijgen. Maar al met al is deze proef niet echt
moeilijk denk ik. Voor Kylie geen probleem. Onze volgende
test, de gecombineerde proef ‘los en aangelijnd volgen’en
‘uitsturen en komen op bevel’. Terwijl wij op onze beurt
wachten, zien wij een voorjager met een Epagneul Francais
aan het werk, die door de gedelegeerde is teruggehaald om het
‘uitsturen en komen op bevel’ nog een keer over te doen. Hij
was namelijk zo onfortuinlijk geweest in de ochtend als eerste
deze proef te hebben moeten doen en er zat een haas in het
veld, die zijn hondje natuurlijk netjes voor alle honden die na
hem kwamen (wij allen dus) het veld uitgejaagd had. Helaas
lukte het terugkomen op bevel toen niet. Maar als dank na
mens ons allen mocht hij de proef over doen met goed resul
taat. Behalve in eerste instantie voor de Epagneul Francais,
zijn deze proefjes voor geen enkele hond een probleem. Rest
voor ons nog het ‘verloren apport te land’. Daar willen som
mige hondjes, uit het zich van de baas, nog wel eens een om
metje gaan maken, maar de proef is niet echt moeilijk. We zijn
klaar met de eerste zeven proeven. En het markeerapport dan?
Om het extra spannend te maken voor alle voorjagers (de echte
reden? Het is praktischer!) wordt het markeerapport afgeno
men als iedereen klaar is met alle proeven, één voor één,
achter elkaar. Dus met heel veel publiek. Het is toch altijd al

de spannendste proef, want je hond zit op te letten en dan gaat
het goed of let net even niet op en je maakt geen kans. Het is
ook nog eens tegen de zon in en op een stekelveld. Veel goede
honden vallen af op dit onderdeel. Kylie maakt het voor mij
ook nog even spannend, want ze heeft echt geen zin dwars
door de stekels te lopen dus loopt er resoluut omheen en laat
op de terugweg de eend ook nog een keer vallen omdat ze op
een stekel trapt. De keurmeester vindt het gelukkig nog vol
doende. En dan zijn we klaar, een mooi B-diploma met 74
punten hebben we alvast binnen.

Linda Spaargaren en Nico Engels lopen terug na een geslaag
de A - proef
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Dus op naar het dirigeren. Eerst even wachten en toekijken
hoe de keurmeesters een kudde schapen van het land proberen
te jagen, wat na een aantal pogingen lukt. Twee keer eerder
heb ik al een dirigeerpoging gedaan, maar alles moet ook wel
meezitten. De laatste keer kreeg Kylie complimenten van de
keurmeesters omdat ze zo goed reageert op de fluit, alleen haar
baas (ik dus) had het niet slim aangepakt. In mijn relaxte en
tevreden toestand over Kylie’s goede gedrag deze dag, ben ik
absoluut niet nerveus voor het dirigeren. En Kylie nog minder,
ze ligt heerlijk ineengerold te pitten. We moeten als vierde op
van de in totaal elf voorjagers die opgaan voor de A. Terwijl
ik samen met Jarina een plan zit te bedenken… niet recht op
het zitpunt afsturen, maar evenwijdig aan de dijk, zodat ik
haar daarna alleen nog maar wind mee naar rechts hoef te
sturen, hebben de drie voorjagers voor mij geen succes. Het is
onze beurt. Ik stuur Kylie evenwijdig aan de dijk weg en na
halverwege een keer omgekeken te hebben of het echt goed
was zo, neemt ze de diepte. Iets dieper dan het zitpunt fluit ik
haar zit en daarna naar rechts en poef, ze zit op het zitpunt.
Ik mag door. Wauw, nu wordt het toch wel spannend! Ik stuur
haar naar rechts, wat ze keurig doet, maar ze laat zich te veel
afzakken. Ik stuur haar weer schuin de diepte in, ook dat doet

ze en weer iets dieper dan waar de duif ligt naar rechts, zodat
ze, als ze iets afzakt precies op de duif loopt. En het lukt, de
duif komt binnen!!
Na mij is het de beurt aan Nico Engels met Django, Kylie’s
broer en helemaal verwonderd dat het mij gelukt is, zie ik
Django ook de duif binnen brengen! Daarna is het de beurt
aan Cees Vromans, die al vier jaar op rij winnaar van de proef
in Haaften is geworden en die met Bente vandaag al hele goede
zaken heeft gedaan door alleen maar tienen te halen, dus op
dit punt al een B-diploma met 80 punten op zak heeft!! Hij
stuurt Bente in een rechte lijn naar het zitpunt, maar ze laat
zich iets windmee afzakken en moet tegen wind naar links
gestuurd worden. Dit luk niet en hij moet zijn pogingen staken.
Alleen Ed Boter met zijn Viszla lukt het nog de duif binnen te
brengen en gedrieën moeten we met de keurmeesters mee naar
de plek van waaruit de sleep getrokken zal worden. Ondertus
sen is er niets meer over van mijn relaxte toestand en kan ik
bijna niet meer op mijn benen staan, zo trillen ze. Ben ik echt
zover gekomen? Ik heb veel steun aan Nico, voor hem is het
ook de eerste keer en stilletjes wachten we op wat gaat komen.
Kylie is als eerste aan de beurt. Ik stuur haar over water naar
een soort schiereiland waar op de punt de sleep begint en

zonder problemen zie ik haar wegrennen. Het laatste wat we
kunnen zien is dat ze de zomerdijk over rent en dan begint het
lange wachten. Gelukkig blijft de keurmeester vrolijk tegen
mij aan kletsen tot hij op een gegeven moment zegt: “kijk daar
is ze al!” En ja hoor, Kylie met eend in haar bek komt er
vrolijk aangerent. Wat ben ik trots!!! Daarna is het de beurt
aan Django en eigenlijk precies hetzelfde beeld. Ook Django
brengt de eend bij een dolblije Nico. Dat dit allemaal ook weer
niet helemaal vanzelfsprekend is zien we bij de Viszla. Ze loopt
op de sleep de zomerdijk op, maar komt dan weer terug en is
niet meer op de sleep te krijgen. Echt heel jammer! Maar Nico
en ik hebben met onze monsters ons eerste A-diploma binnen!
Helemaal super! Nico zegt me dat ik waarschijnlijk ook nog
winnaar van de dag zal zijn, want Kylie heeft meer punten
bijeengesprokkeld dan Django. Nou ja zeg, daar ben ik hele
maal niet mee bezig geweest! En bij de prijsuitreiking blijkt
dat inderdaad zo. Ik krijg de grijns niet meer van mijn gezicht.
De Grote Münsterlanders zijn zeer succesvol geweest van
daag, want van de 25 honden gingen er 7 met een C-diploma,

9 met een B-diploma en 2 met een A-diploma naar huis, al zijn
sommige mensen toch een beetje teleurgesteld, omdat ze meer
hadden gehoopt. 
 
En dan, volgens al oude traditie worden Nico en ik bij onze
vodden gepakt en naar de Waal gebracht, want iedereen die
in Haaften voor het eerst een A-diploma haalt wordt daar ‘
gedoopt’. Na zo'n warme dag met zo veel spanning was dit
ritueel een welkome afkoeling. Het was een geweldige dag!
 
Linda

Blijdschap

Baas en hond zijn erg blij na aflloop van de dirigeerproef

Traditionele doop   (boven en onder)

Een eerste A-Diploma geeft recht op een doop in de Waal
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Veldwedstrijd te Hoofdplaat in het voorjaar 2011.
Op zaterdag 16 april 2011 was de NGMV wederom te gast op
de jachtvelden van de heren Thomaes en bij café 'de Vriend
schap'. Deze keer betrof het een jeugd- en noviceklasse veld
wedstrijd. De keurmeesters van deze dag waren de heer Cor
Woets (gedelegeerde) en mevrouw Jos Kugel. Vandaag had
den wij ook aspirant keurmeester de heer Jan van der Valk te
gast. Tevens hadden we voor deze wedstrijd extra ondersteu
ning in het veld van mevrouw Roelien Woets. Zij nam de
novicegroep onder haar hoede, waarvoor onze hartelijke
dank. Voor deze dag waren 9 Grote Münsterlanders inge
schreven. We vertrokken met twee groepen de velden in. 
Door het te mooie weer beloofde het een lastige dag te worden.
Er was bijna geen wind en als de wind er wel was, kwam hij
uit verschillende richtingen. In de loop van de dag werd het
steeds warmer.
Door de droogte van de grond in het veld was het wild niet
op de akkers, maar in de buurt van het water te vinden.
Dankzij de deskundige begeleiding van de heer Herman
Thomaes heeft de jeugdklasse bij enkele kreken het wild
kunnen vinden. Verschillende honden hebben een punt kun
nen maken. Niettemin is het een mooie dag geworden, want
er zijn meerdere jeugdcombinaties in de prijzen gevallen.

In de jeugdgroep van Jos Kugel waren de gelukkigen: de
Drentsche Patrijshond 'Aram van het Arrêt', van Peter Dode
rer met een 'eerste Zeer Goed'. De Grote Münsterlander 'A
ristaios Onyx of Coopers Border' van Barbara v.d. Burgt heeft
de tweede plaats behaald met een kwalificatie 'Goed'. Tevens
was er nog een eervolle vermelding voor 'Joy van de Stom
meerpolder' van Jet Kalshoven. De veldbegeleider van deze
groep was Herman Thomaes; hij loodste ons door de prach
tige velden.
 
In de kampioenschapklasse van Cor Woets werden fazanten
maar ook patrijzen gevonden. De veldbegeleider voor deze
groep was de heer Reginald Thomaes. Jan van der Valk aspi
reerde vandaag als keurmeester. We zijn met 11 honden van
de noviceklasse vertrokken richting de velden van Hoofd
plaat. Na menige grassprietjes door de lucht te hebben zien
gaan en voorjagers met bellenblazers de windrichting zien
bepalen, werd de wedstrijd gestart. Het eerste veld was een

mooi groot veld met veel wild waar 6 honden zich konden
laten zien. Hier is in de noviceklasse een kwalificatie gelopen
door René Bakker met zijn Grote Münsterlander 'Freya van
‘t Exelseveld' en behaalde de kwalificatie 'eerste Zeer Goed'.
Tweede werd de Weimarse Staande Hond 'Autumn Bell’s off
Elquinta’s Forrest' van Michael Damen met een kwalificatie
'Goed'. De Drentsche Patrijshond 'Idde van ’t Poldersdijkje'
van Lieven Mastenbroek behaalde de derde plaats met de
kwalificatie 'Goed'. Tevens was er nog een eervolle vermelding
voor de Grote Münsterlander 'Mika van het Meekenesch' van
Ronald Mentink.
Ook hadden we nog de Staande Hond (veldwerk dagwissel
prijs van de NGMV voor de beste GRM) uit te reiken, voor
de beste Grote Münsterlander van de dag. Deze keer was hij
voor Rene Bakker met 'Freya van ‘t Exelseveld'. Mooie
prestatie, van harte gefeliciteerd!
Wij feliciteren alle deelnemers met het behaalde resultaat en
hierbij bedanken wij de jachtcombinatie Thomaes dat wij met
veel plezier bij hun in de velden hebben mogen wedstrijden.
Wij hopen dat we in het najaar wederom vele Grote Münster
landers op onze wedstrijden te mogen verwelkomen.
 
Judith Willems en Wilma Rodenburg,
namens de veldwerkcommissie.

Van links naar rechts:   M. Damen, B. vd Burgt, J. Kugel,
R. Mentink, P. Doderer, L. Mastenbroek, J. Kalshoven , J.
vd Valk, R. Bakker, C. Voets
 

 
Op de terugweg na afloop van de proef.

Rene Bakker   met    Freya van 't Exelseveld   in actie
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Veldwedstrijd te Abbenes op 17 september 2011.
In de week voor de wedstrijd was het zowaar redelijk weer,
maar de voorspellingen voor zaterdag de 17de waren slecht,
veel regen! Gelukkig is deze voorspelling niet geheel uitgeko
men, er zijn maar 2 kleine buitjes gevallen en een paar losse
spetters. Verder was er windkracht 4, prima omstandigheden
voor een jeugdklasse veldwedstrijd.
De keurmeester voor vandaag is de heer Cor Woets, hij is al
jaren zeer betrokken bij onze NGMV. De velden waarin
vandaag de wedstrijd werd gelopen zijn tot onze beschikking
gesteld door verschillende jachtheren en grondeigenaren, Piet
van der Luit, Piet Roos, Richard en Dick Enthoven en de
Engelbert Knibbe.
Wilma heet de keurmeester en de deelnemers van harte wel
kom en Cor Woets hield voor aanvang van de wedstrijd een
korte uitleg over het veldwerk. Vandaag zijn 4 Grote Mün
sterlanders, de overige honden van de 10 deelnemers waren 2
Weimarse Staande Honden, 2 Drentsche Patrijshonden en 2
Bracco Italiano’s, aanwezig. Na de toelichting vertrokken de
deelnemers vanuit Wilma haar woning naar de velden van de
Piet van der Luit.

In het veld van de van der Luit hebben de eerste combinaties
hun eerste loop gekregen. Omdat tijdens de beurt van de
eerste hond de wind ging draaien moest er bij de derde deel
nemer aan de andere kant van het veld worden gestart. Daar
was een fazantenhaan de honden te slim af, nadat wij hem
hebben zien lopen in de rand van de bieten. Deze haan is niet
meer door de honden getoond.
Hierna gingen we naar de velden van Dick en Richard Ent
hoven. Hier was een mooi perceel met groenbemester (bla
dramanas) en door de aanwezigheid van de nabij gelegen
boomgaard, zijn we hier alle jaren al verzekerd van fazanten.
Er werd besloten om naast de boerderij te starten. Alle reste
rende deelnemers hebben hier hun eerste beurt gelopen en de
2 Drentsche Patrijshonden hebben hier een 2de beurt gehad.
De honden hebben vanuit dit veld 3 fazanten getoond, helaas
heeft geen van hen een puntje kunnen scoren. Hierna was het
tijd voor de lunch. Deze vond plaats in de keet bij de boerde
rij van Piet Roos.

Bij Piet Roos hadden we een ruimte tot onze beschikking om
te lunchen en de sanitaire voorziening was zeer welkom. Toen
we net aan tafel wilden gaan kregen we een seintje dat er een
fazantenhaan in de buurt was gesignaleerd. De lunch moest
dus nog even wachten. Helaas is het niet gelukt deze haan vast
te zetten en er een punt op te maken. De deelnemers kregen
van Cor tijdens de lunch ruimschoots de kans om hun vragen
over het veldwerk maar ook over het wild te stellen.
Hierna zijn we naar de jacht van Engelbert Knibbe vertrok
ken. Hier was de fazantenhaan van de lunch in het veld
neergestreken en moesten daar nog een aantal honden voor
de 2de beurt lopen. Dit was een mooi en lang perceel bieten.
Maar helaas door de aanwezigheid van enkele hazen waren
de honden te veel afgeleid om hier het wild te kunnen vinden.
Er waren nog twee honden die hadden getoond bewust te
willen jagen op fazanten en deze kregen een 3de loop. Deze
vond plaats op de velden van Piet Roos. Nu werd duidelijk
zichtbaar dat deze honden wisten waar ze naar op zoek waren.
Helaas hadden we hier te maken met een oudere en daardoor
zeer ervaren fazantenhaan en lukte het de honden niet om deze
vast te zetten voor een punt. Door verschillende omstandig
heden kwamen de honden niet tot voorstaan op het getoonde
wild en hierdoor konden geen van de combinaties gekwalifi
ceerd worden.
De wedstrijd was ten einde en we gingen terug naar het erf van
Piet Roos voor de prijsuitreiking. Er werd in de keet gezellig
met elkaar een borreltje gedronken met een stukje kaas en
worst welke ter beschikking werd gesteld door de NGMV.
Helaas was het vandaag niet tot kwalificaties gekomen,
waardoor  we de wisselprijs van de NGMV voor de beste
GRM van de dag “de Staande Hond” niet hebben uitgereikt.
De jachthouders en veldeigenaren willen wij hierbij hartelijk
bedanken voor het ter beschikking stellen van hun velden. Na
een vermoeiende maar vooral leerzame en gezellige dag gingen
de deelnemers met hun honden huiswaarts.

Foto boven:
Michel Weglage met Sparky vd Stommeerpolder
 
Foto rechtsboven:
Gespannen kijken naar de verrichtingen van de honden

 
Rechtsonder:
Barbara vd Burgt met Aristaios Onyx of Coopers Border
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Veldwedstrijd te Hoofdplaat in het najaar 2011
 
Op dinsdag 4 oktober 2011 waren wij van de NGMV weder
om te gast op de jachtvelden van de heren Thomaes en bij café
'de Vriendschap'. Deze keer betrof het een jeugd- en openklas
se veldwedstrijd. De keurmeesters van deze dag waren de
heren Pieter Rooijakkers (gedelegeerde) en Cor Woets. Na het
welkomstwoord van Wilma, vertrokken twee groepen de
velden in. Vandaag hadden we een jeugd- en een kampioen
schapsklasse. Voor deze dag hadden totaal 10 Grote Mün
sterlanders ingeschreven en er was ook een Grote Münster
lander uit België aanwezig.
Er waaide voor de honden een prima wind en ook de tempe
ratuur was gelukkig niet meer zo hoog als de voorgaande
dagen. We hadden daardoor goede hoop dat het een prima
dag zou worden.
In het eerste veld dat we betraden, had meteen de ene na de
andere hond veerwild om op te werken. De fazanten waren
mooi verdeeld over het bietenveld. Er was meteen een aange
naam verraste sfeer bij de deelnemers. De meeste deelnemers
weten dat de wildstand in Hoofdplaat altijd prima is, maar zo
‘n begin hadden de meeste al een tijd niet meer meegemaakt.
Hierdoor had iedereen goede hoop vandaag tot een positief
resultaat te kunnen komen. Helaas hadden we wel te maken
met zeer wakker wild. Het liet het zich niet heel erg gemakke
lijk vastzetten en was menig hond te slim af!
Toen was het de beurt van Fred van Marion met de Weimar
se korthaar genaamd 'Meander Valerie Tessa'. Deze hond liet
van het begin af een geweldige loop zien. Op een gegeven
moment gaf ze aan wat te ruiken maar kon de fazant niet
blokkeren. De baas heeft haar toen weggehaald bij de bewus
te plek. Gelukkig ging de hond prima verder met jagen en niet
veel later kwam ze alsnog tot een punt. Achteraf bleek de
keurmeester zo onder de indruk, dat het punt beoordeeld werd
met de kwalificatie 'Uitmuntend'! Dit was natuurlijk alleen
mogelijk door onze voortreffelijke veldbegeleider van deze
groep: Reginald Thomaes. 

Wachten tot je zelf in het veld mag met je hond.

De prijswinnaars van de najaarswedstrijd in Hoofdplaat 2011
van links naar rechts:
 
A. Nieuwenhuis, R. Mentink, M. Nieuwenhuis, F. v Marion,
I. d Korne en E. Peters.

Op de achtergrond de heren Thomaes en de keurmeesters P.
Rooijackers en C. Woets
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De jeugdhonden kwamen in mooie velden met bieten, mos
terdzaad en een stuk braakliggend terrein. Velden met zeer
goede fazant en weinig haas. Onder de deelnemende jeugd
honden zelfs 8 Grote Münsterlanders. De veldbegeleiding
wordt verzorgd door Frits en Herman Thomaes.
Bij de jeugdhonden hebben 11 honden één tot vier fazanten
per hond gehad, om op te werken in één of twee beurten.
Verschillende voorjagers van onervaren tot (weinig) ervarend,
kregen van de veldbegeleidster Rolien de nodige ondersteu
nende aanwijzigen na hun loop. Buiten het veld kreeg menig
voorjager na zijn of haar beurt, van Rolien de nodige aanwij
zing (randjes meenemen, laat de hond maar zelfstandig op de
wind lopen), hiermee heeft ze menig voorjager een goede 
dienst kunnen bewijzen. 

Voor jeugdrubriek is Cor één van de aangewezen keurmees
ters, daar hij de voorjager na de loop van een soms gedegen
opbouwend advies dient.
6 Honden hebben zich gekwalificeerd; alle Grote Münsterlan
ders.
Er werd 5 kwalificaties "Goed' en één kwalificatie 'Zeer Goed'
behaald op deze najaarsjeugdveldwedstrijd.
Olette v.h. Meekenesch, André Nieuwenhuis: 1ste Zeer Goed
Jitske v.d. Mesurekreek, Elke Peeters: 2de Goed
Onanka v.h. Meekenesch, Maria Nieuwenhuis: 3de Goed

Lady Jillz uut ’t Vossebeltseveld, Ronald Mentink: Goed
Lizzy v.d. Stommeerpolder, Iman de Korne: Goed
Nico vom Varesfeldt, Maria Nieuwenhuis: Goed
Ook hadden we nog de Staande Hond (veldwerk dagwissel
prijs van de NGMV voor de beste GRM) te vergeven, voor
de beste Grote Münsterlander van de dag. Deze keer was hij
voor André Nieuwenhuis met Olette van het Meekenesch.
Mooie prestatie, van harte gefeliciteerd!

 
Een fantastisch verloop van de dag, beter kan men als orga
niserende Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging zich
niet kunnen wensen.
Wij bedanken de jachtcombinatie Thomaes hartelijk dat de
NGMV met veel plezier bij hun in de velden mochten wed
strijden.
Wij hopen dat we in het voorjaar wederom vele Grote Mün
sterlanders en overige Rubriek C hondenrassen op onze
veldwedstrijden mogen verwelkomen.
 
Judith Willems en Wilma Rodenburg,
namens de veldwerkcommissie

Maria Nieuwenhuis met een van haar honden in actie

Foto's onder:
Zowel op het veld als na afloop op het terras is er altijd wel
tijd voor een drankje
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NGMV Jeugd-Najaarsveldwedstrijd te Hoofdplaat
op 4 oktober 2011.
 
Wij, André en Maria Nieuwenhuis,  zijn ́ s morgens al om 5.15
uur vertrokken vanuit Vragender naar Hoofdplaat met 3 G.
M.´s, t.w. Onanka vh Meekenesch, Olette vh Meekenesch en
de reu Niko vom Varesfeldt. We gingen voor onze 1e en
enigste najaarsveldwedstrijd van dit seizoen. Hiervoor had
den we vanaf de maand augustus al meerdere KNJV proeven
en HZP´s gelopen met deze honden. We waren al goed `be
loond` voor al onze inzet en trainingen van de afgelopen
zomer, daar alle honden op KNJV B-nivo één of meerdere
prijzen met hoge diploma´s hebben behaald van 75 t/m 79 ptn.
Ook op de Duitse HZP hebben onze GM´s hoog gescoord;
Niko behaalde een HZP met 176 ptn, Olette en Onanka beiden
HZP 188ptn.
Maar nu konden onze honden in Hoofdplaat het veldwerk
laten zien. Maria mocht met Onanka beginnen in een veld met
mosterdzaad, de hond werkte goed maakte mooie slagen en
trok goed aan, hierbij zette Onanka een naar voren lopende
fazant vast. Ze was prima steady op het schot, dit leverde een
mooie kwalificatie '3e Goed' op.
André kreeg met Olette een groot bietenveld. De hond
maakte zeer ruime slagen en werkte snel in het midden van
het veld. Hier deed Olette verwaaiing op, kortstondig pakte
ze de voetverwaaiing mee, maar met een kort commando
kwam Olette weer in de goede slag en stond de fazant links in
het veld vast voor. Dit werd door de keurmeester Cor Woets
met een kwalificatie '1e Zeer Goed' beloond.
Hierna was het wederom de beurt aan Maria, nu jaagde ze de
geïmporteerde GM reu Niko vom Varesfeldt voor. Een jonge
onervaren reu, welke in Hoofdplaat zijn eerste veld liep. Niko
kwam in hetzelfde bietenveld als Olette, hier zaten meerdere
fazanten in. Niko liep 2 korte slagen en trok onmiddellijk aan,

MAP te Rha 2011
De tweede zaterdag van oktober is voor de Grote Münster
lander Vereniging de vaste datum dat samen met de Duits
Staande Korthaar Vereniging een MAP wedstrijd georgani
seerd word. Dit jaar was de DSK de gastheer.
De Visvijvers van de fam. Breukink met de omliggende
gronden zijn een unieke locatie om dit soort proeven uit te
zetten. De DSK mensen waren er dan ook in geslaagd om
proeven uit te zetten die op het eerste gezicht heel gemakkelijk
leken maar vooral bij de B proeven veel doorzetting vermogen
en zelfstandig werk vroeg van de hond. Veel A honden die bij
de A proeven goed gescoord hadden, vonden juist bij deze B
proeven hun Waterloo.
Wil je aan een MAP deelnemen dan moet de hond een KNJV
A of B diploma hebben behaald. De Grote Münsterlander
Vereniging was heel blij met 4 A deelnemers en 8 B deelnemers.
Bij de start bleek dat er 4 van onze teven loops waren en
hierdoor niet mochten deelnemen.
Bij de A honden hadden we 3 GM deelnemers Ries v. Wan
rooy met Odin v.’t Meekenesch (die voor het eerst aan een
MAP meedeed en op dit nivo starte), Nico Engels met Max
v. d. Stommeerpolder en Matty de Putter met Meiske v.'t
Exelseveld. Matty die een geweldig seizoen draait en bijna
zeker onze NIMROD deelnemer is had geweldige punten
gescoord tot de allerlaatste proef. Ze bracht de sleep snel
binnen en moest nog een eend halen. Ze kwam niet onder de
wind en bracht het laatste apport niet binnen de tijd binnen.
Dus dit maal geen GM met een A diploma.
Bij de B honden waren er de zusjes Blizzy en Bodana v.d
Haenenpoel voorgejaagd door Wilma Rodenburg en Leen
dert v.d. Luit, Aya v. Dorka’s Plek van Frans v.d. Loo, Freya
v.’t Exelseveld van René Bakker, Mika v.’t Meekenesch van
Ronald Mentink en Anoeska v.d. Schaarsheide van Rini v
Kuijk.

waarna Maria de hond bediende en na ca. 10 meter de hond
vast voorstond op een fazantenhaan. Hierna volgde een 2e
loop in een ander veld. Deze loop begon op het grasland met
daarachter een bietenveld. Niko maakte wat korte slagen en
stond een 2e maal vast voor, ditmaal was het een fazantenhen
die opkwam. Na het bijbehorende schot bleef hij wederom
goed steady. De keurmeester wenste dat het beeld van lopen
en slagen maken allemaal wat ruimer mocht zijn. Zo ontving
Niko zijn eerst kwalificatie 'Goed' voor veldwerk die dag.
Het was een gezellige en saamhorige dag met de andere
deelnemers in de jeugdklasse. Ook zij hadden die dag allen
fazant gehad in hun loop. Want de velden van de heren
Thomaes waren zeer  goed met voldoende fazant voor elke
loop. Je moest een weinig geluk hebben en een goed voorbe
reid jagende hond die ruim en snel het veld aan kon nemen.
Op deze manier kwamen de honden wel aan wild, waardoor
ze een mooi punt konden maken.
André ontving met de prijsuitreiking zijn kwalficatie '1e Zeer
Goed' met Olette vh Meekenesch. Als hoogst gekwalificeerde
Grote Mûnsterlander mocht hij tevens de bokaal `De Staande
Hond` in ontvangst nemen.
Na afloop genoten we gezamenlijk ter afsluiting van een cu
linaire hap op locatie 'de Vriendschap'. Hierna gingen we naar
huis met grote voldoening, André en Olette met een wisselbo
kaal en 3 mooie kwalifaties.

André Nieuwenhuis met de Grote Münsterlander bokaal 
"De Staande Hond"
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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 

 

Rini verloor op het laatste apport de kans op een MAP B
diploma. Wilma en Leendert hadden een geweldige dag. Alle
apporten binnen met beste cijfers. Beide een B diploma met
465 pnt. Wilma werd hierdoor de derde in de B en kreeg tevens
de bokaal voor de beste GM deelnemer.
Zoals we reeds constateerden is het deelnemen aan een MAP
heel anders dan een KNJV proef. De hond moet bij elke proef
telkens twee apporten binnen brengen. Deze proef bestaan uit
minstens twee elementen. Denk bv aan een dichtdekking in
combinatie met een markeerproef. Of een waterproef met een
steady proef met markeer element. Elke proef is steeds met 
verschillende wild soorten. De honden kregen hier te maken
met kraai, duif, konijn, eend, gans en haas. De proefonderde
len mogen nooit zwaarder zijn dan een individuele KNJV
proef. Dit houdt in dat er soms ook proeven zijn die heel dicht
bij liggen en de tweede in een geheel andere richting.
Voor de middag hadden al veel deelnemers moeite met proef
B 3; een kraai en een duif. De duif lag dicht bij goed onder de
wind De kraai wat verder in andere richting  Van de 28 B
honden kregen er hier 10 beide apporten niet binnen. Proef B
6 was ook een proef met de meeste afvallers.  Moeilijkheid was
hier dat de hond weggestuurd werd en de voorjager uit het
zicht van de hond stond. Veel honden stonden in het terrein
te kijken en wachten op een commando van de voorjager.
Veel honden waren  onvoldoende  getraind om zelfstandig te
gaan zoeken. Dat gaf juist problemen bij deze proef waar dicht
bij de inzetplaats, in een wat ruig terrein, een gans viel en wat
verder een duif.

De baas die uit het zicht van de hond stond kon en mocht geen
vervolg commando's geven Hij moest achter een scherm
blijven staan. Hierdoor bleven de meeste honden bij de val
plaats van de gans zoeken en gingen niet verder om de duif te
zoeken. Van de 28 B honden kregen hier slechts 9 honden
beide apporten binnen.

Als je dan de einduitslag ziet, blijkt dat er toch noch 7 A di
ploma’s en 6 B diploma’s te zijn behaald. Landelijk gezien een
prima resultaat. De volledige uitslag staat op de site van de
NGMV.
Hulde aan de organisatie voor de geweldige organisatie en het
vele prachtige wild.

Gerrit Klokman

Nat weer in Rha (foto van Burry van den Brink)
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Nieuw op de fokdierenlijst 
                         Aristaios Onyx Of Coopers Border
 

N.H.S.B. 2761199

Geboren: 21 augustus 2009

Geslacht: Reu

Vader: Ari von der Emsaue

Moeder: Vaida Valesca v.'t Exelse Veld

Fokker: B.E. v.d. Burgt

HD: HD A Norbergwaarde 40

Ellebogenonder
zoek:

ED vrij

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 66 cm

Exterieur: Uitmuntend, Jeugdwinner 2010,  
Bundesjeugsieger 2010 
Nederlands Jeugd Kampioen 
Duits Jeugd Kampioen 
Luxemburgs Jeugd Kampioen

Aanlegproef: 1e Uitmuntend

Jachtproef: KNJV C

Duitsland: VJP

Veldwedstrijden: Jeugd kwalificatie: goed

Kennelnaam: of Coopers Border

Eigenaar: B.E.v.d. Burgt
Lavendelhof 20
3434 XS Nieuwegein

Telefoon: 06-12107457

Email: b.vd.burgt@hotmail.com 

 

Nieuw op de fokdierenlijst
                         Jibbe v.'t Proostmeer 

N.H.S.B. 2715766

Geboren: 06-08-2008

Geslacht: Reu

Vader: Harras ut Seelterlound

Moeder: Inca v.'t. Proostmeer

Fokker: K. Poort

HD: HD A Norbergwaarde 33

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV C diploma's

Veldwerk: Veldwerk jeugd EV

Exterieur: Clubmatch 2010 1e U Jonge honden klasse
+ Res. CAC 
Clubmatch 2011 1e U open klasse

Eigenaar: M. Veldhuis 
Oude Boekeloseweg 99 
7482 SH   Haaksbergen

Telefoon: 053-5727679/0031  06-54386038

Email: veldhuismhm@gmail.com 

 
 

Fokkers en toekomstige fokkers van Grote
Munsterlanders
 
Zouden jullie, als je van plan bent dit jaar of begin volgend
jaar je teefje te laten dekken, dit zo spoedig mogelijk aan
mij door willen geven. Het maakt niet uit als je nog niet
weet welke reu je gaat gebruiken.
Ik zal dan zorgen dat dit op de NGMV site wordt vermeld
bij verwachtte dekkingen zodat belangstellenden voor een
pup kunnen zien waar binnenkort een nestje wordt ver
wacht.
 
Tiny Poort, FBC
E-mail: k.poort@hetnet.nl

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Dekbericht Jaika van 't Proostmeer

Kennelnaam: Van 't Proostmeer

Eigenaar Koos en Tiny Poort

Adres: H.L. Emmensweg 14

  9945 PX Wagenborgen

Telefoon: 0596-541780

E-mail: k.poort@hetnet.nl 

Gedekt op: 18-08-2011

N.H.S.B.: 2715773

Geboren: 06-08-2008

Vader: Harras ut Seelterlound

Moeder: Inca v.'t Proostmeer

Fokker: K. Poort

HD: HD A Norbergwaarde 31

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Veldwerk: Najaar 2010 Jeugd 1e Goed

Duitse proeven: VJP, HZP

Gedekt door: Kliff vom Bußhof

Stamboek: GRMZB: 266/08

Geboren: 03-10-2008

Vader: Filou vom Silberberg

Moeder: Eibe von Bußhof

HD: HD A

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

Exterieur: SG/SG

Duitse proeven VJP 74 punten (spurlaut sichtlaut))
HZP 180 punten v.W.HZP 192 punten
HN (Härtenachweis)

 
  
 

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.

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

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

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 Reivers, 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

 

Fokdierenlijst   (Teefjes)
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Dekbericht Birka van 't Woudse Veldt

Kennelnaam: Van 't Woudse Veldt

Eigenaar: P.J. Veldt

Adres: Herenweg 67

  1861 PB Bergen NH

Telefoon: 072-5061658

E-mail: pj.veldt05@chello.nl 

Gedekt op: 29-08-2011

N.H.S.B.: 2703564

Geboren: 02-05-2008

Vader: NL CH Django vom Sulztal

Moeder: NL CH en NL Veteraan CH
Dyan van het Meekenesch

Fokker: P.J. Veldt

HD: HD A Norbergwaarde 23 

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen 

Schofthoogte: 61 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Gedekt door: NL CH en NL jeugd CH
Athos van de Schaarsheide

N.H.S.B.: 2706543

Vader: Artus vom Flörbach 

Moeder: NL CH Heidi van `t Proostmeer 

HD: HD A Norbergwaarde 35 

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen 

Schofthoogte: 64 cm 

Exterieur: Uitmuntend 
Beste Jeugd reu Clubmatch NGMV 2009 -
Winner 2010
Kamp. Clubmatch 2011 1e pl. gebr. Hond.
Klasse + Res. reu
Buitenlandse Shows:
Rastentoonstelling GMVB België 2009 Open
Klasse 1e U.
Beste reu REU + CAC + BOB
Zuchtschau Heek Ahle 5-06-2011 V/V 64 cm
1 e pl reuen
Internationale Zuchtschau Schloss Egge
ringhausen 03-07-2011
V/V 64 cm 1e plaats Reuen + B.O.B.
Winnaar reuen Zuchtschau

N.G.M.V. Winnaar jeugdbokaal 2010 
Winnaar Martien Peters bokaal 2010

Jachtproeven: KNJV C en B diploma 

Veldwerk: Jeugd EV, jeugd 1e goed

Duitse proeven VJP en HZP

 
     

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
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

2715766 Jibbe van 't Proostmeer 06-08-2008 Veldhuis, M

2761199 Aristaios Onyx of Coopers Border 21-08-2009 Burgt, B.E. van de

 

Fokdierenlijst (Reuen)
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Geboren: Kennel van de Berkelse Akkers

Moeder: Carly van de Berkelse Akkers

Vader: Joda aus der Stockmannsmühle

Geboortedatum: 26 augustus 2011

Pups: 7 reutjes, 3 teefjes

Beschikbaar: Geen

E-mail: cees.vromans@home.nl

 

Geboren, Kennel van 't Vriezebosch

Moeder: Nora

Vader: Kalle van de Stommeerpolder 

Geboortedatum: 27 augustus 2011

Pups: 3 reutjes, 2 teefjes

Beschikbaar: Geen

E-Mail koppelman@filternet.nl

 

 
 
 

ZooEasy
 
Wilt u….
·         Online beschikken over alle gegevens van Grote Münsterlanders van vroeger en nu?
·         Proefkruisingen maken en inteeltpercentages berekenen?
·         Uitslagen van proeven en keuringen allemaal overzichtelijk op een rijtje zien?
·         En nog véél meer…..?
 
Neem dan nú een NGMV-leesaccount op ZooEasy online!
 
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 contribu
tie.
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In Memoriam
 
 

Na vele mooie jaren hebben wij afscheid moeten nemen van
onze Eijke, moeder van Inca en oma van Jaika.

Ze wordt door ons allemaal erg gemist. 
 
 
 

Koos en Tiny Poort
Firsty, Inca en Jaika v.’t. Proostmeer

In Memoriam
 Falco van ’t Patriez’n Laand

11-03-1998 -    03-09-2011
 

Als ik eens broos en zwak zal zijn,
en niet meer slapen kan van pijn,
Doe dan wat nodig is, want och,

die laatste strijd verliest men toch...

Ik weet dat het je droef zal maken,
dwing toch jezelf niet te verzaken,
Dan, meer dan enig andere dag,

blijkt wat jouw liefde echt vermag

Wij hadden het jarenlang zo goed,
heb dan voor mij die laatste moed
Jij wilt toch ook dat ik niet lijd?
Laat mij dus gaan te rechter tijd.

Breng mij naar waar men mij hulp biedt,
één bede slechts, verlaat mij niet!

Houd mij zacht pratend tegen je aan,
totdat mijn ogen breken gaan...

Je weet, al is het later pas,
dat dit heus voor mijn bestwil was

Al gaf mijn staart een laatste groet,
ik lijd niet meer, en dat is goed

Treur niet omdat het lot bewerkt,
dat jij, juist jij, mijn tijd beperkt

Wij waren lang elkaar zo na,
laat dat je troost zijn als ik ga.....

 
Mar en Hermien Blok

&
Aron

 Falco van 't Patriez'n Laand
 
      In Memoriam

 
Geboren:  11-03-1998
 
Overleden:03-09-2011
     
 
     Wij wensen Mar en Hermien Blok veel
               sterkte toe met dit verlies

 Eijke van 't Proostmeer
 
      In Memoriam

 
Geboren:  28-01-1999
 
Overleden:08-07-2011
     
 
     Wij wensen Koos en Tiny Poort veel
             sterkte toe met dit verlies.

De Grote Münsterlander jaarkalender 2012 is weer uit.
 

De kalender is te bestellen door € 15 (€ 12,50 + € 2,50 porto)
over te maken naar bankrekening 46.92.60.505 t.n.v. de

NGMV te Aalsmeer...
...en een email te sturen met uw adresgegevens naar linda.

spaargaren@kabelfoon.net
 
 

Bij de afsluiting van dit nummer bereikt ons dit bericht 
 

In memoriam     Amke van de Achterstesteeg     
Geboren:             5-9-1999
Overleden:       18-10-2011

Wij wensen  Cees en Marianne Vromans veel sterkte toe
met dit verlies.

 
In de volgende editie komen we hier zeker op terug.
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Uitslagen Raad van Beheer 

 NHSB Arts
Datum onderzoek

Naam hond
Geboortedatum

Onder-
zoek

Uitslag

2761199 Drs. J.J. Kooken 
13-5-2011

Aristaios Onyx of Coopers Border
21-8-2009

E.D.  vrij

2761199 Drs. J.J. Kooken 
13-5-2011

Aristaios Onyx of Coopers Border
21-8-2009

H.D. H.D. A 
N.B.; 40

2802455 Drs. M.A.P.M. Kappen 
4-7-2011

Filu vom Flörbach 
5-4-2010

H.D. H.D. A 
N.B.; 40

2783002 Drs. H. ten Kate 
20-5-2011

Dietske v.'t Seijzenbrook 
16-2-2010

H.D. H.D. A 
N.B.; 38

2703565 Drs C.D. van Zuilen 
29-6-2011

Bailey v.'t Woudse Veldt 
2-5-2008

H.D. H.D. A 
N.B.; 40

2779067 C. Görig 
19-3-2011

Kasper v.'t Proostmeer 
15-1-2010

OOG voorlopig vrij

2760620 Dr. A.M. Verbruggen 
20-4-2011

Ayka v.'t Vriezebosch 
15-8-2009

OOG voorlopig vrij

2598012 NL Nationaal Oogpanel
5-9-2011

Lady Rayka v.h. Meekenesch 
1-3-2006

OOG niet vrij
cataract

2526482 Drs. S.A.A. Buijs 
15-11-2010

Meiske v.'t Exelseveld 
23-9-2004

E.D. vrij

2703514 Drs. S.A.A. Buijs 
15-11-2010

Arras v. Dorka's plek 
9-5-2008

E.D. vrij

2779068 Drs. H. ten Kate 
1-2-2011

Kay v.'t Proostmeer 
15-1-2010

H.D. H.D. A 
N.B.; 31

2766404 N. de Heer 
10-11-2010

Oukje v.h. Meekenesch 
2-10-2009

H.D. H.D. A 
N.B.; 36

2763565 Drs. C.H. Zuiderdam 
13-12-2010

Joy v.d. Stommeerpolder 
7-9-2009

H.D. H.D. A 
N.B.; 35

2761204 C. Görig 
23-10-2010

Artimis Beryl  
of Coopers Border 
21-8-2009

OOG voorlopig vrij

2761201 C. Görig 
23-10-2010

Aristaios Jaspis
of Coopers Border 
21-8-2009

OOG voorlopig vrij

2760622 C. Görig 
23-10-2010

Anouska v.'t Vriezebosch 
15-8-2009

OOG voorlopig vrij 
 

2766399 C. Görig 
23-10-2010

Odin v.h. Meekenesch 
2-10-2009

OOG voorlopig vrij

2488163 Dr. M.H. Boevè 
13-10-2010

Harvey Bruce v.'t Proostmeer 
1-1-2004

OOG niet vrij 
Post.Pol

2763565 Dr. M.H. Boevè 
24-11-2010

Joy v.d. Stommeerpolder 
7-9-2009

OOG voorlopig vrij 
 

2812804 Dr. M.H. Boevè 
1-12-2010

Lizzy v.d. Stommeerpolder 
10-10-2010

OOG voorlopige  
uitslag (pup) 
voorlopig vrij

2763567 Dr. M.H. Boevè 
6-1-2011

Gunn v..d. Stommeerpolder 
7-9-2009

OOG voorlopig vrij

2779068 Drs. W.G. Roelofsen 
1-2-2011

Kay v.'t Proostmeer 
15-1-2010

OOG voorlopig vrij

Gezondheid

 

 
GEZONDHEID

25



Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Postadres FBC Postadres FHC Postadres

Tiny Poort Gerrit Klokman 
Apporteerwerk 

(o.a. KNJV proeven en MAP)

Hennie IJpelaar 
 

tel. 0596-541780 tel. 0573-42121 tel. 06-51369318

E-mail:  
k.poort@hetnet.nl

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl E-mail:  
clubblad@grotemunsterlan

der.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

E-mail: secretaris@grotemunsterlander.nl 
 

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

Commissieleden    

Hennie IJpelaar, Lex Brijs    

BESTUUR
 

COMMISSIES
 

  Voorzitter  

  Johan Wilmink  

  0165-514261  

  e-mail:
horsemanship@freeler.nl

 

Secretaris Penningmeester Bestuurslid FBC
Ina te Boome Linda Spaargaren Tiny Poort

0544-481319 0297-342434 0596-541780

e-mail: 
secretaris@grotemunsterlander.nl

e-mail: 
linda.spaargaren@kabelfoon.net

e-mail: 
k.poort@hetnet.nl

Bestuurslid GHC Bestuurslid algemeen Bestuurslid redactie
Gerrit Klokman Wilma Rodenburg Hennie IJpelaar

0573-421216 06–55733273 06-51369318

e-mail: 
gerritklokman@hetnet.nl

e-mail:
rodenburg.w@casema.nl

e-mail:
clubblad@grotemunsterlander.nl
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Erkende Rasvereniging

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

Aanleveren kopij
Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail
aanlevert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus
niet ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk op
maak in de tekst.

Contributie
Gelukkig zijn er al veel leden die de vereniging gebruik laten
maken van automatische incasso van de contributie.  Au
tomatische incasso is snel, betrouwbaar en wordt niet
vergeten.
Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid voor incas
so, neem dan zo snel mogelijk contact op met de penning
meester, Linda Spaargaren (tel. 0297-342434 of e-mail.
linda.spaargaren@kabelfoon.net)
 
Heeft u uw contributie over 2011 nog niet voldaan, maak deze
dan snel over.

Plaatsen van kopij
Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV proeven
en wedstrijden en die van GM verenigingen, worden pas
geplaatst nadat op het redactie adres er een kopie van is
ontvangen. Na ontvangst van de uitslagen bij het secreta
riaat 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.

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad Winter 2011 uiterlijk op
          31 december 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.

NGMV Clubadres
 
E-mail: secretaris@grotemunsterlander.nl
Website: www.grotemunsterlandervereniging.nl
Postadres: Veldkampsweg 2, 7156 RE  Beltrum

Raad v Beheer op Kynologisch Gebied, Nederland
Emmalaan 16-18, 1075 AV  Amsterdam
Tel: 0900 - 72746 63
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)
Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort
Tel: 033 - 4619841
Website: www.knjv.nl
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


