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Colofon
 
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging (NGMV) 
Dit blad verschijnt één maal per kwartaal in een oplage van
325 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 Kyno
logisch gebied in Nederland d.d. 12 februari 1976, V.W.O.
V. van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
te Nijmegen onder nummer V40144438.
 
Redactie
Anita Jansen, Bianca Nuijts-Consten, Nico Engels, Ronald
Mentink en Hennie IJpelaar (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
verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen,
illustraties, foto ’s of gedeelten daarvan is zonder schrifte
lijke toestemming niet toegestaan.
 
Druk
EDITOO
Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem

Bij de voorpagina
 
Foto hond      :   Lotte van 't Proostmeer
Eigenaar         :   Hilly Haamstra
 
De foto is gemaakt door: Louw Haamstra
 
Het volgende nummer zal omstreeks 13 juli 2012 verschijnen.
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Voorzitter NGMV: 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 redactie
 
DAG WINTER, WELKOM LENTE.
 
De natuur staat op springen, de struiken en bomen worden
groen, bloemen schieten uit de grond, vogels zingen hun
ochtendlied, de zintuigen worden geprikkeld door geuren en
kleuren en de lentezon zorgt voor een aangename warmte.
 
De lente heeft een positieve impact op ons humeur. We krijgen
nieuwe energie, energie om 1001-dingen te doen. Deze energie
hebben we nodig om ons helemaal op te laden voor het
drukke leven wat voor ons staat.
 
Laten we van deze energie bewust zijn en vooral even stilstaan
wat het met je doet. Geniet van deze energie en gebruik hem
wijs.
 
Als bestuurs-, redactie en commisielid stoppen we energie in
een vereniging die ons aan het hart gaat. Ieder heeft zo zijn
taken en doelstellingen en doet het met plezier en toewijding.
Ook leden dragen hun steentje bij. Laten we dit zo houden!
Het gaat zich erom dat we alle energie samenbundelen en
respect hebben voor elkaars meningen zodat deze vereniging
kracht en energie uitstraalt.
Laat ieder een klein beetje van zijn energie stoppen in de
NGMV zodat het een energieke vereniging blijft waar het
welzijn van de Grote Münsterlander voorop staat. 
 
De redactie wenst iedereen dit voorjaar een energiek en fijn
'Grote Münsterlander gevoel'. 
 
Bianca Nuijts-Consten 

 

Van de voorzitter
Als ik naar buiten kijk deze dagen is het weer wisselvallig,
grillig zoals april dat wil. Gelukkig is het binnen de vereniging
de laatste tijd wat rustiger hoewel er nu wel diverse verande
ringen op stapel staan.
Het bestuur heeft afscheid genomen van Gerrit Klokman die
10 jaar lang een belangrijke man is geweest binnen dit bestuur,
natuurlijk ondersteund door Jenny. We hebben beide na
tuurljk in de bloemetjes gezet en Gerrit met twee eretitels
bedacht, het Lid van Verdienste maar daar bovenop het
Erelidmaatschap.
Gelukkig kunnen we, naar eigen zeggen zolang zijn gezond
heid dit toelaat, gebruik maken van zijn kennis en kunde en
mogelijkheden bij hem in en rond zijn huis voor de diverse
activiteiten van de vereniging.
Bart Waltmans krijgt de moeilijke taak de activiteiten van
Gerrit over te nemen en vanaf deze plaats wensen wij hem van
harte welkom in het bestuur en we vertrouwen erop dat we de
komende jaren weer vele mooie activiteiten opgezet gaan
worden.
Een andere vernieuwing staat ons te wachten als het gaat over
het fokregelement. Voor een groot deel door de publieke
opinie en anderzijds door de politiek gedreven gaat de Raad
van Beheer in overleg met alle rasverenigingen een
VerenigingsFokReglement opstellen. Ook hier kunt u weer
het e.e.a. terugvinden in dit blad maar ook op de website van
de vereniging.
U bent van alle hartelijk welkom op het eerste overleg hierover
op 26 april a.s.
In juni wordt er natuurlijk weer de Kampioenschapsclub
match georganiseerd en ook hier wordt u van harte voor
uitgenodigd. Zoals jullie zien volop activiteit binnen de vere
niging.
Graag zien wij u op een van de verenigingsactiviteiten.
 
Uw voorzitter
Johan Wilmink
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Ereleden NGMV 2011

  Ereleden  

Mevr. A. Peters-Klabbers    

Dhr. G. van Straaten  

Dhr. H.G. Klokman  

 
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.
 

 
 

Lid van Verdienste en Erelid tijdens ALV 13 april
2012
Tijdens de ALV werd dit jaar Gerrit Klokman benoemd tot
zowel Lid van Verdienste als Erelid van de NGMV. De
voorzitter memoreert de enorme inzet, vastberadenheid en
passie waarmee Gerrit de afgelopen jaren zijn functies binnen
het bestuur heeft opgepakt en uitgevoerd. Hij is gelukkig niet
weg en op zijn kennis en kunde zal de komende jaren nog vaak
een beroep worden gedaan. De voorzitter bedankt Gerrit
maar ook Jenny voor hun inzet voor de vereniging en hun
inzet om het mooie ras de 'Grote Munsterlander' in kynolo
gisch Nederland op de kaart te zetten.

Nieuwe leden

Hamstra H.     Drachten

Hommes H.     Siddeburen

Niemantsverdriet     L.P.    Oud Vossemeer   

Roos-Akkerman M.     Diever

Vaandrager J.J     Bussum

Wal, van der S.     Uitwierde

Wegman H.G.    Albergen

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)

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:
uitslagen@grotemunsterlander.nl

Tragisch ongeval
 
Op dinsdag 7 februari j.l. kregen we het verschrikkelijke
bericht dat Thecla Wellens, echtgenote van Wim Wellens,
bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.
 
Een grote schok bij het bestuur en de leden van de NGMV.
 
Wij wensen Wim Wellens en de hele familie veel sterkte bij
het verwerken van dit verlies.
 
Leden en Bestuur
             Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging.

 
LEDEN

Zichtbaar ontroerd ontvangt Gerrit Klokman het erelidmaat
schap van voorzitter Johan Wilmink.
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Beste leden bedankt.
 
Ik was zeer vereeerd toen ik op de ALV, bij mijn afscheid als
bestuurslid, werd benoemd tot erelid.
Als ik Johan zijn woorden hierbij hoor, dan denk ik aan het
liedje van Peter Blankert, ook vaak door Wim Sonneveld
gezongen: "Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed
bent als ik".
Ja dat liedje gaat verder met de volgende regel: "Als ik kijk in
de spiegel dan staat er ………………".
Dat doe je ook bij een afscheid zoals nu. Je kijkt in de spiegel
maar ook een beetje er langs heen.
Dan zie ik een actieve vereniging waar thans veel leden bezig
zijn om ieder op zijn terrein er een bruisende vereniging van
te maken.
Ik heb met veel energie, de periode die ik nu afsluit, getracht
te werken voor onze Vereniging met fantastische honden
'Onze Grote Munsterlanders'.
Toen ik aantrad was het een periode waar de vereniging in een
dip lag. Er was nog één bestuurslid en een tijdelijke voorzitter.
Het was een tijd waar lang niet iedere bestuurs- of commissie
lid het kon opbrengen het fokkersbelang onderschikt te maken
aan het verenigingsbelang. Als je als fokker succes had, werd
dat ook lang niet altijd algemeen gewaardeerd en werd je lid
om dit onbelans te bestrijden.
Ik heb toen getracht met een groep leden met de beschikbare
kennis, een bestuur samen te stellen uit GM eigenaren met
honden van verschillende fokkers. Met deze mensen zijn we
gaan opbouwen en verder gegaan, hetgeen een dankbaar
uitgangspunt bleek. Dit kon dankzij enthousiaste mede-be
stuursleden die bereid waren het persoonlijke belang onder
geschikt te maken aan het verenigingsbelang.
Als we de spiegel dan eens wat verder op zij zetten en er verder
voorbij kijken, dan zien we een vereniging die in de loop der
jaren een vereniging is geworden die op vele fronten de GM's
een geweldig goede naam heeft gegeven.
We hebben nu een bestuur waar ieder bestuurslid een porte
feuille beheert en verantwoordelijk is voor dat deel van ons
bestuur. Dit was voor sommigen soms moeilijk, elk bestuurs
lid zijn eigen tuintje maar het werkt prima. Het veldwerk mag
zich gelukkig prijzen in een toenemende belangstelling, de
KNJV-proeven, die we gezamenlijk met de Viszla en de Eu
pagneul Française in Haaften organiseren, had het eerste jaar
bij mijn aantreden 7 GM's deelnemers nu bijna 30 GM's in
schrijvingen!
Er is in de loop der jaren een samenwerking ontstaan met de
DSK en hebben nu een gezamenlijke MAP.
De Jongehondendag/aanlegproef is een gebeuren geworden
dat door vele verenigingen wordt gekopieerd. Als je dan op
een clubmatch en shows ziet wat een prachtige gezonde GM's
worden voorgebracht! En je ziet tot welke resultaten ze bij de
wedstrijden in staat zijn, dan kun je gerust zeggen: "we zijn op
de goede weg!". Dankzij de samenwerking met een grote groep
leden heb ik dit steeds als hoogtepunten ervaren.
De laatste jaren heb ik ook deeluitgemaakt van de FBC. Mijn
hart ging en gaat nog steeds uit naar de fokkerij. Voor mij
zijn zaken als gezinsgeschiktheid, exterieur, jachtaanleg, maar
ook gezondheid, zijn aandachtspunten waar we prioriteit aan
moeten geven. Dit laatste is vastgelegd in ons fokreglement.
Dit reglement, wat samen met de leden is opgesteld en op de
ALV steeds is bekrachtigd, is de leidraad van onze fokkerij.
Als er nu binnen de vereniging een hond is die ergens aan een

onderdeel in het omschreven fokreglement niet voldoet, is het
voor menig eigenaar wel even slikken. Weet wel: "elke fokker
zal er vroeg of laat mee geconfronteerd worden, dat zijn hond
niet als fokdier ingezet kan worden". Juist de fokkerij vraagt
incasseringvermogen om tegenslagen te verwerken. We ken
nen allemaal wel de kronkels die dan uitgehaald worden om
te bewijzen dat de uitslag niet correct is weergegeven, of dat
het fokreglement of bestuursbesluit juist voor deze hond na
delig uitvalt. Als bestuurslid van de FBC krijg je dan vaak de
schuld dat juist hun oogappel niet van een uitzondering regel
gebruik kan maken. Als bestuurslid heb ik dan vaak naast
aanspreekbaar zijn, moeten uitleggen hoe ons fokreglement
in elkaar zit.
Wil je nu en ook in de toekomst de vereiste gelijkheid blijven
betrachten en persoonlijke willekeur blijven uitsluiten, dan is
handhaven van een aan redelijke eisen, zoals opgesteld in het
fokreglement, een noodzaak c.q. vereiste. Dan pas hou je
duidelijkheid tegenover je leden.

De komende tijd is de Raad van Beheer, onder druk van de
politiek, bezig een BSF op te stellen. Hier zullen alle vereni
gingsfokreglementen op aan moeten sluiten.
Er komt dan nog meer duidelijkheid. Alle leden krijgen de
komende tijd de gelegenheid alle zaken die niet in het BSF
vastgelegd zijn op de geplande fokkersbijeenkomsten te be
preken. U zult mij daar als belangstellend gewoon lid fokker
aanwezig zien.
Ik heb getracht langs de spiegel te kijken en zie een grote groep
GM eigenaren die het mogelijk maakte een voor mij prettige
periode op deze wijze af te sluiten.
Iedereen bedankt en hoop nog te kunnen genieten van lid-
deelnemer te zijn bij de activiteiten van een geweldige Neder
landse Grote Münsterlander Vereniging.
 
Gerrit Klokman
 
 
 

Voorzitter Johan Wilmink overhandigt Gerrit Klokman de
oorkonde 'ERELID NGMV'.

5



Clubagenda 2012
  

26 April 2012 - 1e Fokkersoverleg NGMV te Ermelo.
 

3 Juni 2012 - Jachthondenshow te Bennekom.
Het inschrijfformulier vinden jullie op de website www.jachthondenshow.nl 

 
17 Juni 2012 - Kampioensclubmatch NGMV.

(zie de uitnodiging op pagina 6 van dit clubblad)
 

18 Augustus 2012 - KNJV proef te Haaften.
 

13 Oktober 2012 - Map te Rha.
 

19 en 20 Oktober 2012 -  Allround proef om de Grote prijs Jan Coldewey.
 

3 November 2012 - Aanlegproef / JoHodag voorjaar, deelname voor honden geboren van 16-04-11 tot 20-10-2011.
 

 Wijzigingen onder voorbehoud. 

 
AGENDA   &  UITSLAGEN

Tentoonstellingsagenda

Datum Plaats   
Locatie  
Categorie

Secretariaat   
Postadres

Telefoon/fax  
 
Email   
Website

WORLD DOG SHOW 
18 mei groep 3-7-8-10
19 mei groep 1-5-9
20 mei groep 2-4-6

Salzburg 
 
Oostenrijk

ÖKV 
 
Österreichischer
Kynologenverband

T: +43-(0)2236/710 667,  
F: +43-(0)2236/710 667- 30
http://eurodogshow.info/world-dog-
shows/6-world-dog-show-2012

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

Arnhem
Rijnhal
CAC-CACIB

K.C. Arnhem
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

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

3 juni groep 4-6-7-8 Rasgroep Jachthonden
Kasteel Heukelum
Bennekom     CAC

Jachthondenshow
Nederland

secretariaat@jachthondenshow.nl
www.jachthondenshow.nl

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

KC de Baronie (openlucht)
Manege Thielen, Tilburg
CAC-CACIB

Mw. J. Scarfo-Koyen
Postbus 6599
4802 HN Breda

Tel.: 06-50625950
show@kcdebaronie.nl
www.show-kcdebaronie.nl

23 juni groep 1-4-5-6-7-8
24 juni groep 2-3-9-10

Uden (openlucht)
Terrein K.C. Uden
CAC-CACIB

Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel./fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl
www.kc-uden.nl/outdooruden/

25 augustus groep 2-3-4-5-6-10
26 augustus groep 1-7-8-9

Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

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

Tel: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

Het gehele overzicht is terug te vinden op de website van de Raad van Beheer
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Kampioensclubmatch

Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2012
            
Beste Grote Münsterlander liefhebbers,
 
Graag willen wij u uitnodigen voor onze kampioenschapsclubmatch  op
 
                                                                                       Zondag 17 juni 2012
                                                                                     Manege Fjordest Gard 
                                                                         Krimweg 125, 7351 TL in Hoenderloo
 
Mevr. Lida Reeskamp-Blok is als keurmeester uitgenodigd om dit jaar al onze grote Münsterlanders te komen beoordelen.
De beste hond zal de titel 'Clubwinnaar 2012' mogen dragen, en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 'de hond van het
jaar' show.
 
De organisatie is druk bezig om u weer een aanvullend neven-programma aan te bieden, waaronder o.a. hindernisbaan,
jachtproefjes en ringtraining.
Het fokdierendefilé zal plaatsvinden na afloop van de keuringen.
 
Vanwege vele positieve reacties is als afsluiting opnieuw gekozen voor een gezamenlijke barbecue na afloop van de keuring en
de prijsuitreiking.
De kosten bedragen slechts € 10,00 p p. en kinderen t/m 12 jaar betalen € 7,50.
Hiervoor moet u zich wel vooraf aanmelden, via het inschrijfformulier, zodat we weten op hoeveel personen we mogen reke
nen.
 
Inschrijven kan via het 'online-formulier' op de website. 
Deze is te vinden via Nieuws>>Agenda>>Kampioenschaps clubmatch>>inschrijfformulier. 
 
Mocht u hiermee problemen ondervinden of geen beschikking hebben over internet dan kunt u altijd bij mij het inschrijffor
mulier opvragen.
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 3 juni 2012. 
(Kijkt u voor aanvullende informatie ook op de website onder>>Kampioenschapsclubmatch>>)
 
Op het terrein is een kantine aanwezig waar u tegen billijke prijzen koffie, frisdrank, etc. kan verkrijgen.
 
We hopen u op deze dag te mogen verwelkomen om zo de onderlinge contacten tussen de Grote Münsterlander-liefhebbers
te versterken en/of in stand te houden!
Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen via onderstaand adres.
 
Tot ziens op zondag 17 juni 2012 !!
 
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de NGMV
Secretariaat NGMV                                                                                                                          
Ina te Boome
Veldkampsweg 2
7156 RE Beltrum
tel. nr.: 0544-481319
email: secretaris@grotemunsterlander.nl
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Uitslagen

Showuitslagen 
27 november 2011   Int. Show Amsterdam

Kalle van de Stommeerpolder  1  U CAC-CACIB
Winner

Aristaios Onyx of Coopers
Border

  1ZG  

Baron Paco von Cayer
Blanck

  1  U R.CAC
Jeugdwinner    

Maud v.h. Meekenesch   1  U R.CAC, R.CACIB

Vaida Valesca v.’t.Exelse
Veld

  2ZG  

Jull v.’t. Exelse Veld   1ZG  

Eska v.’t. Exelse Veld   2ZG  

Artemis Jade of  Coopers
Border

  3ZG  

Ayka van het Vriezebosch       G  

Freya v.’t. Exelse Veld        1  U CAC-CACIB BOB
Winster

Dietske v.’t. Seijzenbrook   2ZG  

Lady Jillz Uut ’t Vossebeltseveld  1ZG  

Aspe Doris van ’t Reuseldal   1VB Beste pup

12 december 2011    Int. Show Wijchen

Kalle van de Stommeerpolder  1  U CAC -CACIB BOB
     

Glory vom Kemper’s Hook   1  U CAC -CACIB

Caya van de Berkelse Akkers  1ZG  

Aspe Doris van ’t Reuseldal   1VB  Beste pup

Kalle van de Stommeerpolder 1e in Groep 7
Tijdens de Internatioale tentoonstelling van de stad Gent (B)
op 26 februari 2012 is Kalle 1e geworden in groep 7; de groep
van de voorstaande honden.
De keurmeester was Alekandras Kulesa (LT)
 

14 april   Borken (D)   VJP    

Balto vom Backhaus   Mark Beernink          VJP 70 punten

14 april   Oudenaarde (B)   VJP    

Lizzy van de Stommeerpolder      Iman de Korne       VJP 69 punten

Aspe Doris van 't Reuseldal   Jolien Meesters       VJP 76 punten 1e plaats

06 april   Hoofdplaat   Veldwerkwedstrijd    

Jitske van de Mesurekreek   Elke Peeters   Noviceklasse   Eervolle Vermelding

Aspe Doris van 't Reuseldal   Jolien Meesters   Jeugdklasse   2e Goed, Winnaar van 
  "De Staande Hond"

Becses van Dorka's Plek   Matty de Putter   Jeugdklasse   Eervolle Vermelding   

17 maart   Evergem (B)   Voorjaarsveldwedstrijd   

Frigg van de Zuidlede   Elke Peeters   Amateurs - CAC   1e plaats Zeer Goed

Jitske van de Mesurekreek   Elke Peeters   Amateurs - CAC   3e plaats Zeer Goed

17 maart   Ver. Draadhaar   Zweetspoor F Maarn    

Kylie van de Stommeerpolder   Linda Spaargaren       1e U met 100 punten

25 februari   Noord Holland   Provinciale Jachthon
denproef

   

Kylie van de Stommeerpolder   Linda Spaargaren       PJP-B diploma 320 punten

10 maart   Hilvarenbeek   Jeugdveldwerkwedstrijd   

Filu (Tobor) vom Flörbach   Jarina Kisjes       3e Goed
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Prijzenroof op de Crufts 2012
 
Het begon in Amsterdam tijdens de Winner. Daar werd Baron
Paco von Cayer Blanck, genaamd Casper namelijk uitgeroe
pen tot Jeugdwinner.
Toen besefte ik niet wat dit betekende, oké hij had een rozet
ontvangen en een papiertje waarop staat: 'Jeugdwinner'. Goh
…… bleek dit een titel te zijn en ook nog een kwalificatie om
naar de Crufts te gaan.
 
In eerste instantie trok ik er niet zo aan om helemaal naar
Engeland af te reizen. Maar het baasje van Casper, Guido
Nuijts, was helemaal enthousiast nadat hij in de gaten kreeg
dat zijn hond de mogelijkheid had om te gaan showen in
Engeland. Dé show van Europa. Er werd ook spontaan gere
ageerd door ander GM-bezitters en deze stimuleerde ons om
te gaan. Ik kreeg van alle kanten hulp, hoe te werk te gaan en
wat je dient te doen om je hond in Engeland te krijgen. Dat
bleek nog niet zo makkelijk. Er ging wat voorbereiding
vooraf. Een ACT-nummer aanvragen in Engeland, de ver
plichte bloedproef (op 01-01-2012 afgeschaft), een dokters
verklaring, verplichte wormen- en vlooien cq tekenbehande
ling, natuurlijk de inschrijving op de Crufts en het boeken van
een hotel.
 
Daar gingen we dan, op naar de Crufts!
Ze hadden me voorbereid dat het een indrukwekkende show
zou zijn, waar je toch wel 100 Grote Münsterlanders kon
verwachten. Honderd !!!! Wat ga ik daar doen!!?? Tegen zo
veel maak je toch absoluut geen kans……….. We gingen niet
voor een prijsje maar voor de ervaring en de gezelligheid.
Gezellig zou het zeker worden want een leuke delegatie
GM-bezitters reisde ook naar Engeland. We hadden al onder
ling contact gehad dat we de eerste avond gezellig bij elkaar
zouden zitten om samen iets te eten en te drinken. Daar kun

je ons altijd mee plezieren. Zeer geslaagde avond met het ge
volg dat we iedere avond in de pup “the Aok” gezellig bijeen
zaten. Er zijn wat alcoholische versnaperingen geschon
ken…….
Een ervaring was het zeer zeker, een overweldigende indruk
heeft het op ons gemaakt. Het begon bij het zoeken naar ring
22, daar werden de GM in geshowd. We liepen door hal
1……..2…….3……..4……..eindelijk, na mijn beleving kilo

meters verder, hadden we de ring gevonden, onderweg hon
derden winkeltjes met hondenspullen van a t/m z.
 
83 Grote Münsterlanders hadden zich ingeschreven, waarvan
6 Nederlandse honden. Op de show is het zo dat eerst de reuen
aan de beurt zijn en dan de teven. Daarna de beste van reuen
en teven en vervolgens de beste reu en teef tegen elkaar. Casper
was al snel aan de beurt omdat hij ingeschreven stond in de
Juniorklasse. Hij werd 2de in zijn klasse. Een prijsje en we
mogen volgend jaar weer terug! De eerste 3 geplaatste van
iedere klasse wordt automatisch gekwalificeerd voor de Crufts
2013.
The show most go on! En of die is gegaan……..
Alle Nederlandse honden (of met Nederlands bloed) zijn in
de prijzen gevallen. Met dit resultaat mogen we thuis komen!
We hebben de Nederlandse lijn goed gepromoot !
De uitslag:
Ghillbeck Angelique (Nina), 
Beste teef en BOB (dochter van Kalle van de Stommeerpolder)

 
Jordi van de Stommeerpolder
Beste reu
Kalle van de Stommeerpolder
1ste in de workingklasse
Aristaios Onyx of Coopers Border
2de in de workingklasse
Baron Paco von Cayer Blanck
2de in de juniorklasse
Lady Jillz uut ’t Vossebeltseveld
3de in de juniorklasse
Mika van ’t Meekenesch
1ste in de workingklasse
Vaida Valesca v.’t Exelseveld
2de in de workingklasse
 
Prijzenroof op de Crufts door de Nederlandse honden en ik
weet niet of die Engelse nog zo blij zijn met onze inschrijvin
gen. Volgend jaar gaan we weer met zijn allen en misschien
met nog wat aanvullingen. Het was een hele belevenis en
bovenal gezellig met ONS Grote Münsterlander-clubje!
 
Bianca Nuijts-Consten

 
CRUFTS
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Kennel van de Lobberry

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

Bullenaarsweg 1a Mob.: 0031 612617063

7468 SE  ENTER 
 

E-mail:  
eddy.vandenberg@live.nl

 
 

 
 

Notulen ALV NGMV 8-4-2011 te Maarsbergen
1.    Opening
Johan Wilmink opent de vergadering en heet een ieder van
harte welkom die de moeite heeft genomen om vanavond
aanwezig te zijn.
 
2.    Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen voor
deze ALV binnengekomen.
 
3.    Notulen van de ALV van 9-4 2010 worden doorgenomen
en goedgekeurd.
 
4.    Jaarverslag secretariaat.
Deze wordt aangenomen.
 
5.    Jaarrekening 2010.
Er zijn geen vragen over de jaarrekening en de begroting wordt
aangenomen.
 
6.    Verslag kascommissie.
De leden van de kascommissie, Dennis Lankveld en Joyce
Uittenboogaard zijn niet aanwezig, maar de controle heeft
inmiddels plaatsgevonden en er is decharge verleend.
Joyce Uittenboogaard en Peter Reivers zullen volgend jaar de
boeken controleren. Gert Rijsdijk is als reserve-lid benoemd
van de kascommissie.
 

7.    Commissie verslagen.
FBC:
Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.
 
Enkele opmerkingen:
+ Het gebruik van ZooEasy wordt straks behandeld door
Lida.
+ Dankzij de mogelijkheid om honden op ogen te onderzoe
ken op de aanlegproef/johodag, zijn er afgelopen jaar een flink
aantal honden op erfelijke oogafwijkingen onderzocht  en dat
is alleen maar goed voor de gezondheid van het ras. HD on
derzoek blijft helaas alleen nog beperkt tot honden die als
fokdieren zullen worden ingezet. Per nest is het echter te
weinig om daar conclusies uit te kunnen trekken voor de
combinatie van de betreffende reu en teef.
Honden die onderzocht zijn staan in ZooEasy vermeld.
 
Er zal door de FBC een brief naar Duitsland worden gestuurd
om te vragen een 'artikel in hun clubblad te plaatsen', om hun
dek-reu eigenaren er op voor te bereiden dat Nederlandse
fokkers alleen nog maar gebruik mogen maken van reuen die
onderzocht zijn op erfelijke oogafwijkingen.
Men kan op deze manier het oogonderzoek onder de aandacht
brengen.

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Notulen
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ALV   (vervolg notulen 1 )
 

Tot nu toe is er een lijst met 8 Duitse dek-reuen die vrij zijn
van erfelijke oogafwijkingen, dankzij de inspanningen van
Nederlandse fokkers.
Een goed overleg met de dek-reu eigenaar en uitleg van het
onderzoek, is van groot belang.
+De FBC roept Nederlandse eigenaren van reuen op om hun
hond te laten voldoen aan het fokreglement en daardoor in te
kunnen zetten als dek-reu.
 
GHC
De combinatie van aanlegproef en johodag is een goede
combinatie gebleken; de honden zijn qua leeftijd meer gelijk,
12-18 maanden.
De gezamenlijke ontwikkeling van de nesten is beter te volgen,
ze zijn op deze leeftijd al beter ontwikkeld qua exterieur en
dus beter vergelijkbaar.
Van het oogonderzoek wordt door veel eigenaren dankbaar
gebruik gemaakt, mede door de gunstige kostprijs. Sommige
oogafwijkingen komen pas op latere leeftijd naar voren, nu
hoeft men slecht 2x een onderzoek te laten doen. De meest
voorkomende oogziekten zijn cataract en distichiasis.
Deze laatste is altijd fok-uitsluitend !
Jarina Kisjes geeft aan dat ze haar hond al voor de leeftijd van
12 maanden heeft laten onderzoeken op de aanlegtest/joho
dag. Dit onderzoek is geldig voor de uitslag die nodig is om
je hond op de fokdierenlijst te plaatsen.

 
In 2011 is de N.G.M.V. vrij van het organiseren van een KNJV
proef of MAP. Daardoor heeft men geprobeerd een `doet-ie-
`t` dag te organiseren maar hiervoor bleken te weinig deelne
mers zich hebben aangemeld.
Middels een enquete wil men proberen te achterhalen waar
leden van de N.G.M.V. interesse voor hebben.
 
Veldwerk:
Het blijft een opgave voor de organisatie om goede velden te
vinden met voldoende wild. Gelukkig hebben Kees en Ria
Lukens en jachthouders in de buurt, hun jachtveld beschik
baar gesteld om een wedstrijd te organiseren. De ontvangst
was uitstekend, helaas waren er door de slechte weersomstan
digheden weinig fazanten in het open veld. Cor Woets, die
vaker als keurmeester aanwezig is, geeft vaak goede uitleg,
ook naar onervaren voorjagers toe m.n. over de loop en gedrag
van de voorgejaagde hond.
 
De datum voor de Continentaal II, staat nog niet definitief
vast maar het veld in Oude-Pekela zal ook hier door Kees en
Ria Lukens beschikbaar worden gesteld. De N.G.M.V. is in
2011 de organiserende vereniging.
 
Redactie:
Het verslag wordt goedgekeurd.
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ALV   (vervolg notulen 2 )
 

 
8.    Bestuursverkiezing
Gerrit Klokman, Wilma Rodenburg en Ina te Boome worden
per acclamatie herkozen en voor een volgende periode be
noemd.
Tiny Poort wordt als bestuurslid GHC benoemd en Hennie
IJpelaar zal als bestuurslid voor de redactie toetreden.
 
9.     Aanpassing Ras Specifiek Fokreglement (RSF)
Per abuis is op de uitnodiging een verkeerde tekst gekomen.
In de vandaag uitgedeelde mapjes met alle verslagen, is de
juiste tekst geplaatst.
De wijzigingen in het RSF worden met een kleine aanpassing
in de tekst door de vergadering aangenomen.
 
10.   Uitreiking bokalen 2010.
 
       Veldwerk bokaal.
1.    Caya van de Berkelse Akkers -- Bart en Jos Waltmans
2.    Jaika van `t Proostmeer – Koos en Tiny Poort
3.    Athos van de Schaarsheide – Tonnie te Boome
 
       Jeugdbokaal 2010.
1.    Athos van de Schaarsheide – Tonnie te Boome
2.    Eska van `t Exelseveld – Gerrit Klokman
3.    Jaika van `t Proostmeer – Koos en Tiny Poort
 
       Martien Peters bokaal 2010.
1.    Athos van de Schaarsheied – Tonnie te Boome
2.    Vaida Valesca van `t Exelseveld -- Barbara van de Burgt
3.    Eska van `t Exelseveld – Gerrit Klokman
 
 11. Rondvraag.
+ Jarina Kisjes vraagt waarom er geen leeftijdsgrens is bij dek-
reuen, zoals in Duitsland en België, om ingezet te worden voor
de fokkerij?
 
Lida antwoordt dat men vindt dat deze oudere honden zich
al bewezen hebben voor het nageslacht en er dus bekend is
wat de nakomelingen vererven van hun vader. Het geeft geen
problemen bij nakomelingen wanneer de dek-reu nog op
oudere leeftijd voor een dekking wordt ingezet.
+ HD-B honden mogen in Nederland wel gebruikt worden
voor de fokkerij maar in Duitsland en België niet, waarom?
Lida geeft aan dat meestal wel HD-A honden gebruikt wor
den. Door de nieuwe manier van beoordelen in Nederland
komen er de laatste jaren relatief meer honden met een HD-
A beoordeling uit het onderzoek dan vroeger. In Duitsland
hanteerde men deze beoordeling al veel eerder waardoor er in
Duitsland dus ook meer HD-A honden zijn. Nederland heeft
gelukkig weinig problemen met HD.   
 
In het algemeen kan men voor de fokkerij concluderen:
'hoe strenger je gaat selecteren, des te smaller is de basis'.
 
+ Jarina merkt op dat er in het fokreglement is opgenomen
dat men de fokdieren test op werk 'voor het schot' en 'werk na
het schot'.

Dit klopt niet in alle gevallen waarbij men proeven goedkeurt
of combinaties van proeven goedkeurt om een hond op de
fokdieren lijst te plaatsen?
.
Johan zegt dat het bestuur zich over dit hiaat in het fokregle
ment zal buigen op de komende bestuursvergadering. 
 
+ Jarina wil graag de leeftijd van de aanlegtest terugbrengen
naar 6-12 maanden?
 
Johan antwoord dat het bestuur en de organisatie het in de
huidige vorm wil handhaven: Men heeft nu 3 aspecten in èèn:
aanleg, exterieur en oogonderzoek.
Dit is financieël en organisatorisch veel beter haalbaar en ook
voor de deelnemers makkelijker. Men hoeft slechts 1 x een dag
aanwezig te zijn en niet zoals vroeger 2 x een 'lange reis' te
maken. Het aantal deelnemers is nu ook groter per nest en
men kan dus een completer nest beoordelen en dus de ̀ nafok`
beter interpreteren.
 
 + Piet Veldt wil graag de wijzigingen, die op de site gedaan
worden, vermeld hebben op de datum van plaatsing zodat
men beter de actuele wijzigingen kan volgen en niet de hele
site hoeft te doorzoeken?
Gerrit zal dit voorstel bespreken met de webmaster.
 
Gerrit geeft ook nogmaals duidelijk aan dat uitslagen door de
eigenaren zelf moeten worden doorgegeven, met uitzondering
van de uitslagen van proeven die door de N.G.M.V. zijn ge
organiseerd.
 
Johan bedankt Annemarie, Jolien en Joyce voor hun jaren
lange inzet en toewijding om het clubblad van de N.G.M.V
te verzorgen en uit te brengen. Annemarie ontvangt naast een
boeket bloemen tevens het eerste exemplaar van de vernieuw
de uitgave van het clubblad dat nu door de geheel vernieuwde
redactie is samengesteld. Jolien en Joyce zijn helaas afwe
zig. Annemarie bedankt een ieder voor de steun die ze heeft
ontvangen de afgelopen jaren en wil ook graag de 'oude re
dactieleden' bedanken voor de samenwerking, waaronder
Alette van der Wouden, José Hellenthal en René Bakker.
 
Lida Reeskamp-Blok geeft nog een uitgebreide power-point
presentatie over het gebruik en de mogelijkheden van ZooE
asy. Dit is een online programma waarin men allerlei gegevens
kan opzoeken betreffende de Grote Münsterlanders. Hier
komen alle uitslagen in te staan betreffende gezondheid,
jachtproeven, exterieur evenals afstammingsgegevens. Een
ieder die hier belangstelling voor heeft kan via een 'lees-a
coount' dit online-programma bekijken.
 
Johan bedankt een ieder voor zijn of haar komst en sluit de
vergadering.
 
Voorzitter                                               Secretaris
Johan Wilmink                                     Ina te Boome
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Advertentietarieven 2012
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.

Jaarverslag Secretariaat 2011
 
Het afgelopen verenigingsjaar is wederom voorspoedig verlo
pen met een keur aan activiteiten, die door veel leden van de
NGMV zijn bezocht.
We mogen als NGMV concluderen dat het ledenaantal
langzaam stijgende is.
U begrijpt dat veel afhangt van de fokkers die hun nieuwe
pup-kopers kennis laten maken met de vereniging en hen er
op attent te maken om lid te worden.
 
Bestuur:
Het bestuur bestaande uit Johan Wilmink, Gerrit Klokman,
Linda Spaargaren, Tiny Poort, Hennie IJpelaar, Wilma Ro
denburg en Ina te Boome is in 2011 drie maal bijeen geweest
om te vergaderen.
Vanzelfsprekend wordt er 'per email' tussendoor nauw contact
onderhouden en waar nodig beslissingen genomen.
De ALV werd op vrijdag 8 april 2011 gehouden in Motel
Maarsbergen, .
 
Activiteiten i.s.m. het secretariaat: 
Vorig jaar op 25 juni vond onze jaarlijkse Kampioenschaps
clubmatch plaats.
De ingeschreven honden werden door Dhr. Rutten gekeurd.
Ringmedewerkers waren dit jaar: Mevr. Rutten, Jan Rees
kamp en Lida Reeskamp-Blok.
De organisatie en het secretariaat werd verzorgd door Hennie
IJpelaar en Ina te Boome.

 
De organisatie had wederom verschillende activiteiten naast
de keuring gerealiseerd, waardoor een ieder de gelegenheid
kreeg om met allerlei jachtproefjes, hindernisbaan, behendig
heidproefjes, etc. mee te doen.
Kortom voor elk wat wils, mede dankzij de hulp van de vrij
willigers die ingezet zijn bij de verschillenden onderdelen.
Net als in 2010 is ook in 2011 als afsluiting gekozen voor een
gezamenlijke barbecue.
Deze viel, ook nu weer, bijzonder goed in de smaak!
 
 
Raad van Beheer:
De contacten met de Raad van Beheer verlopen per email en
als erkende rasvereniging worden
we met de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Voor u, als hondenbezitter, is er op
de website www.raadvanbeheer.nl veel informatie te vinden.
 
Raad van Beheer; vooruitzichten voor 2012
De Raad van Beheer zet momenteel erg veel vaart om tot een
format Verenigings Fok Reglement te komen voor alle rasver
enigingen. Dit format ligt inmiddels al bij de rasverenigingen
ter inzage. Op de komende ALV van de Raad van Beheer op
24 mei zal dit format VFR definitief aangenomen worden.
Hierop volgend zullen alle rasverenigingen een periode krijgen
om hun Ras-specifieke Fok Reglement in te passen in dit VFR.
U begrijpt dat hier een belangrijke taak ligt voor de NGMV
in het komende jaar en we daar uw inbreng en steun als lid en/
of fokker voor vragen.
 
.
Al met al kunnen we terug zien op een succesvol jaar met al
lerlei activiteiten waar we als NGMV trots op kunnen zijn.
We hopen dat we in de toekomst dit mogen voortzetten, maar
dat kan alleen met steun en hulp van u…….. leden van de
NGMV !
 
 
Ina te Boome
Secretaris NGMV

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)
                          Verslag Secretariaat

16e  Internationale Rashondententoonstelling
                            - Jachthondenshow -
 
 Op zondag 3 juni 2012 kasteel Hoekelum te Bennekom.   
  
 
Met toekenning van het  C.A.C. van de Raad van Beheer.
             
 
De keuringen beginnen om 10.00 uur
Sluitingsdatum inschrijvingen 7 mei 2012
 
Inschrijfformulier op www.jachthondenshow.nl
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Aanlegproef 31 maart 2012 te Exel

Naam Eigenaar Schot Punten Kwal.

Baron Paco von der Cayer Blanck G. Nuijts SV 133,0 U

Baron Dex von Cayer Blanck ( Floyd ) F. Rutten SV 126,0 U

Baron Brutus von Cayer Blanck D. Nuijts SV 129,0 U

Baron Storm von Cayer Blanck M. Romero & D. Nickmans SV 107,0 G

Baron Storm von Cayer Blanck K.A. Pieterse SV 112,5 ZG

Barones Franciska von Cayer Blanck E.J. Dieleman de Heer SV 138,5 U

Barones Freya von Cayer Blanck H. Paal & F.C. Lamberti SV 123,5 U

Barones Abbygail von Cayer Blanck G. Hoefman Schrijnmakers SG 128,0 U

Barones Meggie von Cayer Blanck J. Franssen SV 123,5 ZG

Aspe Doris v.'t Reuseldal J. Meesters & B.P.M. SV 129,5 U

Alouise Loes v.'t Reuseldal M. Keizers & A. Keizers SV 131,5 U

Amber v.'t Reuseldal M.A. Derksen & O.R. Derksen SV 139,5 U

Asia v.'t Reuseldal ( Isa ) M. Heerma & J. Molstegen SG 121,0 ZG

Amber v/d Lobberry ( Casper ) G.J v. Rhijn & E.M. v.Rhijn SV 115,5 ZG

Alwin v/d Lobberry ( Joris ) G.M.T.M. Strijbos SV 115,0 ZG

Anouck v/d Lobberry A.J. Weersink SV 113,0 ZG

Asrha v/d Lobberry H. Engbers SV 122,0 ZG

Gorbi vom Flörbach H.G. Wegman SV 139,0 U

Gina vom Flörbach ( Feike ) W. de Vries SV 131,5 U

Adu vom Dalenhoek ( Abor ) P. Venhuis SV 129,0 U

Kendo v.'t Exelse Veld ( Renzo ) G.J.Grievink & M.Pampiermole SV 128,0 U

Kalle v.'t Exelse Veld ( Joup ) J. in der Hees SV 125,0 U

Karras v.'t Exelse Veld ( Sam ) L. Langeweg & T. Langeweg SV 119,0 ZG

Koko v.'t Exelse Veld G.A.J. van Vugt SV 126,0 U

Becses v. Dorka's Plek M. de Putter SV 135,5 U

UITSLAGENLIJST 

 De volledige uitslag kunt u vinden op de website.

 
Aanlegproef & Jonge Honden Dag

Uitnodiging Aanlegproef & Jongehondendag  najaar 2012
Wij willen graag eigenaren van een GM (waarvan de hond geboren is tussen 14-04-2011 en 20-10-2011) uitnodigen op de
combinatiedag welke gehouden wordt op 3 november 2012.
Deze combinatiedag bestaat uit de aanlegproef en de keuring van de betreffende nesten.
Deze dag zal gehouden worden in Exel op en rondom de velden van de Boerderij van Gerrit Klokman.
De aanlegproef is een proef waar de natuurlijke jachteigenschappen van uw jonge hond wordt getest aan de hand van
enkele jachtproefjes. Baas en hond krijgen hiervoor een waardering. Uiteindelijk resulteert dit in een gezamelijke puntenlijst,
waarop de 3 honden met de hoogste score in het zonnetje worden gezet. De hond hoeft niet van te voren getraind te zijn;
het gaat om de natuurlijke eigenschappen die de hond in zich heeft en op deze dag laat zien.
De nestkeuring wordt verricht door een raskeurmeester. Deze kijkt naar het extrieur van de hond. Moeder, vader en na
komelingen worden beoordeeld a.d.h.v. de rasstandaard van de Grote Münsterlander. Ook zal de keurmeester een oordeel
geven over de kwaliteit van het nest. Dit is voor u leuk om te weten en ook nuttig voor de fokker en vereniging. Zo kunnen
we de kwaliteit van het ras volgen. Verder is er nog een mogelijkheid om uw hond te laten testen op erfelijke oogziektes
door middel van een oogtest. Deze oogtest wordt uitgevoerd door een oogarts. Bovenal is deze dag een gezellige en leerza
me dag waar hond en baas centraal staan. U als eigenaar zult verrast en versteld staan van de kwaliteit die uw hond bezit.
 
Wij nodigen u graag uit.      Graag tot ziens op 3 november 2012 in Exel (Gemeente Lochem).

14



Aanlegproef / Jongehondendag voorjaar 2012
Zaterdag 31 maart was de dag waarop veel leden, met een
Grote Münsterlander in de leeftijd van 1 tot 1 ½ jaar oud,
naar Exel kwamen. Gerrit Klokman had zijn erf en jachtveld
weer beschikbaar gesteld om de proefjes uit te zetten. Bij de
woning was een tent neergezet om bij koud en nat weer gerie
felijk te kunnen zitten. In de schuur was de catering met warme
koffie, drank, soep, gehaktballen e.d..
Deze dag is georganiseerd om de FBC in staat te stellen de
resente nakomelingen, in bovengenoemde leeftijd, te kunnen
beoordelen.
Marjan v. Kuijk schrijft deze allen aan en verzorgd tevens de
inschrijving.
Bij de vereniging waren 35 honden bekend in de bedoelde
leeftijd. Hiervan zijn er 27 stuks naar Exel gekomen. Dit is een
geweldige opkomst.

Dankzij deze opkomst heeft de FBC een goed beeld van de
kwaliteit van de nesten.
Voor de middag werden vier aanlegproeven gedaan waarbij
vooral werd gekeken naar de natuurlijke aanleg van hond.
Denk hierbij aan het volgen van een bloedspoor van een
aangeschoten ree. Dit werd door Cees Merkens op voortref
felijke manier uitgelegd en begeleid.
De tweede proef was in het bos. Hier had Rini van Kuijk een
verloren zoek op een konijn en een sleep op een zogenaamde
'gewiekte eend' uitgezet.

De derde proef was het vinden van levend wild (fazant en
patrijs in een kooitje)
Dit gebeurde onder leiding van onze veldwerkspecialiste
Wilma Rodenburg. Zij liet de deelnemers op deskundige wijze
kennismaken met de eerste beginselen van het veldwerk.

Hierna werd de hond nog getest op angst voor een schot. Tiny
Poort en Tonny te Boome vonden slechts twee honden die
gevoelig waren van het geweerschot.

Kijken naar andere deelnemers aan de aanlegproef, terwijl je
wacht tot je aan de beurt bent.

Wat zal deze proef brengen? Eend of konijn? Kom eens kijken wat ik gevonden heb!

De schottest wordt afgenomen door Tonnie te Boome, Koos
en Tiny Poort.

Het werken met de neus wordt als vanouds beoordeeld door
Wilma Rodenburg.
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Na de middag was het exterieur aan de beurt.
Volgens de (exterieur) keurmeester Wout Arxhoek was het
peil geweldig. Hij legt op prettige wijze uit wat hij van de
honden ziet en wat de aandachtpunten moeten zijn wil men
verder gaan om op de duur met deze honden gaan fokken.
Immers uit deze jonge honden moet het toekomstige fokma
teriaal komen.

Gezondheid is ook een aandachtspunt. Voor deze gelegenheid
was Cristiane Gorig, gespecialiseerde oogdierenarts, aanwe
zig.  Alle jonge honden die  onderzocht zijn, waren voorlopig
vrij van erfelijke oogafwijkingen. Ook waren er een aantal
oudere honden die een vervolgonderzoek deden. Eén hond
had een afwijking en werd daardoor 'niet definitief vrij' ver
klaard.
Al met al een prima resultaat. Dat toont aan dat fokken met
onderzochte 'vrij verklaarde' honden, zeker zijn nut heeft.
Deze dag, waar totaal 22 personen op de een of andere manier
aan mee werkten, is mede dankzij deze inzet geweldig ge
slaagd.
Het is dan wel geen wedstrijd maar er wordt wel een beoor
deling gegeven.
Er werd 1 x een 'Goed' behaald, 8 x een 'Zeer Goed' en 16 x
'Uitmuntend'.
1ste: 139,5 pt. Amber v.'t Reusdal van M.A. Derksen en O.R.
Derksen.
2de: 139 pt. Gorbi vom Flörbach van H.G. Wegman.
3de: 138,5 pt. Barones Francisca von Cayer Blanck van E.J.
Dieleman de Heer
4de: 135,5 pt Becses van Dorka's Plek van Matty de Putter

Voor alle cijfers: zie de site uitslag 'jonge hondendag'.

Gerrit Klokman

Hoewel het geen echte wedstrijd is, wordt er voor de drie
hondjes die vandaag het beste presteren een beker beschik
baar gesteld. Dit jaar waren het 4 honden die een beker in
ontvangst mochten nemen.
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Barones Franciska von Cayer Blanck
Zaterdag 31 maart 2012, combinatiedag in Exel.
 
Wij hadden vlakbij Exel een zomerhuisje gehuurd, dan
hoefden we vanuit Zuid-Limburg niet zo vroeg op stap. Nou,
dat was weggegooid geld, want ik heb niet geslapen.
Ons meisje, Ciska, is één van de kleine teven uit het nest Von
Cayer Blanck. Een geweldig hondje vol passie en jachtinstinct.
We zeggen wel eens, "het lijkt wel of ze maar 3 poten heeft, de
poot rechtsvoor staat altijd voor".
Waarom was ik toch nerveus? Het was buiten de puppy- en
pubercursus, de eerste keer dat onze Barones Franciska in
openbaar haar kunnen mocht laten zien. Het was een drukte
van belang, want er hadden zich 27 honden voor deze dag
opgegeven. Het geblaf en gestoei tussen de honden was niet
van de lucht. Het leek erop dat ze elkaar nog kenden vanuit
het nest. Wat een verschil van honden!! Grote robuuste reuen,
bijna 2x zo groot als onze Cis. Ook het uiterlijk verschilde veel.
Wit overheerste en ons teefje is heel donker.
De Proeven waren erg leuk om te doen. Soms ging er iets een

beetje mis. Onze fokster had gezegd, bij het sleepspoor van de
eend enthousiast met je hond aan de gang te gaan, aanmoe
digen dat hebben ze graag. Ik heb Ciska heel erg aangemoe
digd maar de jachtmeneer vond mij wel erg druk!! Hihi, dat
leidde de hond af.
Het schotvast zijn ging erg leuk. Een van de honden wilde de
eend niet afgeven, dat duurde best wel een tijdje en Ciska had
hem graag een handje geholpen. "Nee Cis. PLAATS EN
WACHT", oh wat was dat moeilijk. Toen ze aan de beurt was
en ik had gezegt "Cissy vrij" ging ze als een speer, het schot
deed haar niks.

Het zweetspoor; die meneer was heel enthousiast en onze Cis
ook!! Ze zag de man met dat flesje bloed en ze zal het wel
geroken hebben en rukte zich los, als een haas achter die man
aan, terwijl Bianca met Brutus aan de beurt was. 'Nee Cissy,
op je beurt wachten'.  Dit duurde best lang, want sommige
honden begrepen het niet zo goed en die moesten toch het hele
parcours afleggen. De koude wind maakte het wachten wat
onaangenaam. Onze Cis was aan de beurt, die meneer zei:
"maak haar maar los" en ze kreeg de zweetlijn aan. Ik mocht
zeggen: "ZOEK BOK!!". 'Wat is bok?? Nog nooit van gehoor
d', dacht Cis, 'maakt niets uit, WEGWEZEN!'. Ze snuffelde
en likte het hele parcours af en daar kwam ze met DE BOK,
het sto puilde eruit en ze legde DE BOK mooi voor onze
voeten. De jachtman was volkomen verbaasd, het was gewel
dig!!.
De laatste proef; Verwaaiing van levend wild en eend. We
waren de laatste en al best moe. Nou binnen 8 minuten had
Cis alles afgewerkt. Eerst bracht ze de eend, daarna als een
gek terug voor fazant, het ging zo snel en tikte ook nog de
kwartels aan. Ciska was een beetje boos, want ze mocht ze
niet hebben, ze had ze toch eerlijk gevonden? De mevrouw
van de laatste proef zei: "mag ik u feliciteren met dit geweldig
hondje". Alle kou en moeheid waren vergeten. Wat is het leuk
om je hond zo te zien werken. Ze had ook nog een 10 voor
arbeidsvreugde. 
Wat is dit een geweldig hondje uit het nest VON CAYER
BLANCK. We zijn er stapel mee. Ciska viel ook nog eens in
de prijzen!
Ook de fokster Bianca, bedankt voor deze geweldige hond.
De keurmeester (W. Arxhoek) zei: "Dit beloofd iets voor de
toekomst"
 
Lies Dieleman en Barones Franciska von Cayer Blanck
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NGMV Jeugd-Voorjaarsveldwedstrijd 2012 te
Hoofdplaat
 
Ja, het blijft toch altijd een wedstrijd om naar uit te kijken met
die mooie velden en zeer geode wildstand bij de fam. Thomaes.
En dan is het eindelijk zo ver, het is vrijdag 6 april en het
wekkertje gaat vroeg. Om half 7 stappen we in de auto en
instaleren we onze Tomtom richting Hoofdplaat.
We hebben al jaren dezelfde Tomtom, maar iedere keer is het
weer een verassing hoe hij ons nu weer naar Hoofdplaat stuurt
en ook deze keer werden we weer over andere wegen geleid
dan anders. We rijden het laatste stuk binnendoor en we kijken
onze ogen uit zoveel fazanten dat wij in het veld zien lopen.
 
Eenmaal aangekomen in het prachtig verbouwde cafe “de
Vriendschap’ zien we veel bekende en er hangt meteen een
gezellige sfeer. Om half 9 vertrekken we naar de velden en onze
hond Aspe Doris van ’t Reuseldal, een hondje wat wij hebben
aangehouden uit ons allereerste nestje heeft de derde beurt in
de eerste loop.. We krijgen een groot veld voor ons en ik slip
Doris van de lijn. Meteen gaat zij jagen en met grote ruime
slagen neemt zij haar veld. Maar op een gegeven moment word
het aan de linker zijde wat rommelig en ik zie dat ze met voet
verwaaiing van wild bezig is. De eerste keer lukt het mij om
haar door te fluiten en een nieuwe slag te laten maken, maar
meteen gaat ze weer aan mijn linker zijde staan peuteren op
de voet verwaaiing en ja hoor helaas de fazant word eruit
gelopen. Ik mag Doris weer aanlijnen en wachten op mijn
tweede beurt.
 

Na de middag gaan we naar een groot graanveld en ik ben de
eerste die hierin mag starten. We lopen helemaal naar achteren
en ik mag de hond weer slippen. Doris loopt meteen weer
mooie ruime slagen, al is de afleiding bij de boerderij moeilijk
te weerstaan, want daar stond een hond te blaffen en een
mevrouw de was op te hangen en als jonge hond moet je even
kijken wat daar nou allemaal aan de hand is. Vervolgens
komen we achter de boerderij waar het graanveld een stuk
breder word en Doris maakt heel netjes langs de rand van de
boerderij een diepe sla en ik zie meteen aan Doris zijn kop
houding dat er wild voor ons in het veld moet zitten. 

We maken nog een aantal slagen en ja hoor Doris komt tot
voorstaan en blijft netjes staan. Ik loop meteen langs de hond
en helaas werkte ze het punt niet netjes af, ze liep 2 a 3 meter
met haar neusje over de grond de fazant eruit. Helaas, dat was
dan maar een klein puntje maar het is nog een jonge hond die
nog moet leren om met wild om te gaan.
 
Nadat iedereen aan de beurt was geweest zijn we terug gegaan
naar cafe “De Vriendschap”waar onder het genot van een
drankje druk werd nagekletst over alles wat iedereen heeft
meegemaakt vandaag. Uiteindelijk is het dan tijd voor de
uitslag, de novice klasse word eerst besproken daar Josje
Kugel en wat kan zij dat altijd een leuke en duidelijke uitleg
geven van wat zij in het veld had gezien. Helaas waren er geen
kwalificaties gevallen in de novice, maar wel een aantal eer
volle vermeldingen. Vervolgens was het de beurt aan Cor
Woets om de jeugdklasse te bespreken, in de jeugdklasse
waren 1 eervolle vermelding en 2 kwalificaties gevallen
waarvan Doris een 2e Goed had gekregen. Apetrots op haar
eerste veldwerkkwalificatie in haar allereerste seizoen. En wat
betreft het voorstaan werk aan de winkel, maar als ik dit schrijf
hebben we alweer een VJP erop zitten waar ze tot twee keer
toe tot prachtig voorstaan kwam en het punt maakte zoals
een hond een punt hoort te maken. Tot Slotte werd de wissel
bokaal voor de beste Grote Munsterlander van de dag uitge
reikt en omdat Doris de enige Grote Munsterlander was met
een kwalificatie mocht ook zij wisselbokaal mee naar huis
nemen. Een heel bijzonder moment, want vanaf nu staan
moeder Caya (die de wisselbeker ook al eens in ontvangst
mocht nemen) en dochter op bokaal.
 
 Apetrots met een grote glimlach zijn we na het heerlijke eten
naar huis gereden, niet alleen vanwege het geweldige resultaat,
maar ook vanwege de leuke, gezellige en sportieve sfeer van
de dag. Iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt en ook
steeds weer mogelijk maakt wil ik graag bedanken.
 
Jolien Meesters

 
VERSLAGEN

Er was gelijktijdig een novicewedstrijd in Hoofdplaat, op deze
foto is Mika keurige slagen aan het lopen in een prima tempo.

Gebruikelijk is het dat alle prijswinnaars van deze dag op
de foto gezet worden samen met de keurmeesters. Een
prima prestatie voor hond en voorjagers.
(Alle namen zijn te vinden op de website van de NGMV)
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Jonge Jager
Hallo,
Sinds enkele maanden zijn we in bezit van GM-pup Doerak.
Hij komt uit het nest van Cees Vromans uit Berkel-Enschot.
We hebben training bij Bianca Nuijts-Consten in Cadier en
Keer. Wij zijn zo onder de indruk van de GM als ras en na
tuurlijk Doerak in het bijzonder. Daarom willen we u laten
delen in zijn eerste ervaringen tijdens de training.
Hij houdt een kraai vast als een volwaardig apporteerder maar
wilt hem alleen nu nog niet loslaten. De dummy met konij
nenvel is voor hem een makkie, in volle draf en met veel plezier.
 
Met vriendelijke groet

Ton van Kesteren
16 november 2011
 
 

Replica
De persvoorlichter hekelt het verbod en verwijt de PvdD en
de minister 'gebrek aan achtergrondkennis'.
De kleiduif levert geen substantiële bijdrage aan het ecosys
teem, maar profiteert er ook nauwelijks van. Ecologische
verstoringen levert de jacht nauwelijks op. Bovendien is de
kleiduif, mocht het tot uitsterven komen, makkelijk te vervan
gen door een replica van bijvoorbeeld klei'.
Jagers zullen vanaf volgend jaar hun toevlucht moeten nemen
tot de Belgische en Duitse bossen, waar de jacht nog niet
verboden is. De minister onderzoekt mogelijkheden om bin
nen de landsgrenzen een overstap naar de houtduif mogelijk
te maken. De NVVK heeft al laten weten niets te voelen voor
'dergelijke surrogaathandreikingen'.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het voortbestaan van de kleiduif is in gevaar.

Kleiduif beschermde diersoort
Van Steven van der Jagt uit Den Haag, stond in Dagblad De
Pers van 8 juni vorig jaar het volgende artikel:
Op de kleiduif mag vanaf 2013 geen jacht meer worden ge
maakt. Een ruime Kamermeerderheid is gisteren akkoord
gegaan met het wetsvoorstel, ingediend door de Partij voor
de Dieren en uitgewerkt door minister Scultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu. Kleiduifschieten valt hiermee onder
stropen en is dus strafbaar.
Het aantal kleiduiven is de afgelopen jaren dermate terugge
lopen dat het voortbestaan van de soort in gevaar is gekomen.
Stichting Natuur en Milieu luidde al in 2008 de noodklok.
Toenmalig minister Jacqueline Cramer achtte de situatie
echter nog niet zo ernstig genoeg om in te grijpen.
De Partij van de Dieren hekelt met name de wreedheid
waarmee de jacht plaatsvindt. Kleiduiven worden levend in
een kanon geplaatst en afgeschoten, waarna de schutters het
dier in volle vaart uit de lucht schieten. De methode is volgens
Filip Kanderwoude, persvoorlichter en hoofd Glasverzeke
ringen van de Nederlandse Vereniging voor Kleiduifschieten
(NVVK), 'de enige manier om de jacht op de van nature
passieve en luie kleiduiven uitdagend te maken'.
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Contributie 2012
 
 
                                                                                      Dringend verzoek
 
 
 
Op verzoek van de penningmeester vragen wij u beleefd maar dringend aan die leden die hun contributie nog niet voldaan
hebben, dit ze spoedig mogelijk te doen.
 
 
Dank voor uw medewerking.

Financieel overzicht

Omschrijving

Contributie leden

Entreegeld nieuwe leden

Pupbemiddeling

Opbrengst advertenties

Opbrengst clubwinkel

Opbrengst overigen

Clubmatch

Aanlegproef/jongehondendag

Veldwerk

Jachthondenproeven

Evenementencommissie / wandelingen

Fokbegeleiding

Gebruikshondencommissie / doedag

Clubblad

Secretariaat/administratie/bestuurskosten

Jubileumkosten

Vergaderingen

Public relations / representatie

Verzekeringen

Contributies en overige algemene kosten

Diversen onvoorzien

Afschrijving inventaris en inrichting

Afschrijving voorraad

Renten / bankkosten

Donaties en giften

Positief resultaat boekjaar

Totaal

 

 

   31-12-2011    31-12-2010
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

--- 6.767 --- 6.360

--- 262 --- 112

--- 350 --- 175

--- 422 --- 595

--- 236 --- 225

--- --- --- 41

--- 531 --- 471

--- 103 --- 362

314 --- --- 488

56 --- --- 19

72 --- 90 ---

544 --- 748 ---

--- --- --- 167

3.130 --- 2.790 ---

912 --- 769 ---

--- --- --- 747

735 --- 534 ---

855 --- 1.425 ---

134 --- 42 ---

508 --- 497 ---

25 --- --- ---

429 --- 221 ---

7 --- 46 ---

114 258 125 241

--- 15 --- 65

1.109 --- 2.781 ---

8.944 8.944 10.068 10.068

 

 

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Financiën
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  31-12-2011   31-12-2010
Debet Credit Debet Credit

1.313 --- 1.742 ---

28 --- 28 ---

2.398 --- 1.576 ---

459 --- 304 ---

140 --- --- ---

557 --- 533 ---

364 --- 2.449 ---

13.823 --- 11.582 ---

92 --- 221 ---

535 --- 52 ---

--- 18.211 --- 15.431

--- 1.109 --- 2.781

--- 4 --- ---

--- 385 --- 275

19.709 19.709 18.487 18.487

 

 

Balans N.G.M.V.  per 31-12-2012

Grootboekrekening

Inventaris en inrichting

Bokalen en erespelden

Voorraad goederen clubwinkel

Voorraad drukwerk

Debiteuren

Vooruitbetaald / te ontvangen

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Spaarrekening

Clubwinkel kas

Kas

Eigen vermogen

Positief resultaat boekjaar

Crediteuren

Vooruitontvangen / te betalen

Begroting 2012

Omschrijving

Contributie leden

Entreegeld nieuwe leden

Pupbemiddeling

Opbrengst advertenties

Opbrengst clubwinkel

Clubmatch

Aanlegproef/jongehondendag

Veldwerk

Jachthondenproeven

Evenementencommissie / wandelingen

Fokbegeleiding

Clubblad

Secretariaat/administratie/bestuurskosten

Vergaderingen

Public relations / representatie

Verzekeringen

Contributies en overige algemene kosten

Diversen onvoorzien

Afschrijving inventaris en inrichting

Afschrijving voorraad

Renten / bankkosten

Totaal

 

 

Uitgaven Inkomsten

--- 6.700

--- 180

--- 350

--- 440

--- 200

--- 100

--- 100

100 ---

  600

100 ---

700 ---

3.300 ---

1.000 ---

1.000 ---

1.200 ---

140 ---

600 ---

100 ---

430 ---

100 ---

150 250

8.944 8.944
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ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Verslagen FBC

Verslag fokbegeleidingscommissie (F.B.C.) 2011

  Aantal           Norberg
Waarde

Aantal    

            HD-A 30 1    

Definitief vrij   1         HD-A 31 1    

Voorlopig  vrij 31         HD-A 33 1    

Niet vrij van Distichiasis   2         HD-A 35 2    

Niet vrij van Retina Dysplasie   1         HD-A 36 1    

Niet  vrij Cataract   3         HD-A 38 2    

            HD-A 40 5    

datum   Reu   Teef   reutjes teefjes

26-01-2011   Melle van de Stommeerpolder   Amber van Walborgh   7 4

08-03-2011   Ari von der Emsaue   Maud van het Meekenesch   3 2

31-03-2011   Griff vom Silberberg   Meiske van ’t Exelse Veld   0 1

07-04-2011   Quax von st. Vit   Caya van de Berkelse Akkers   2 5

09-04-2011   Kliff vom Bußhof   Eska van ‘t Exelse Veld   3 2

26-08-2011   Joda aus der Stockmannsmühle   Carly van de Berkelse Akkers   7 3

27-08-2011   Kalle van de Stommeerpolder   Nora   3 2

19-10-2011   Kliff vom Bußhof   Jaika van 't Proostmeer   4 6

31-10-2011   Athos van de Schaarsheide   Birka van ’t Woudse Veldt   5 2

10-10-2011   Bowy van de Klinkenpolder   Justa von Haus Emsing   7 0

 
De F.B.C. bestaat uit: 
- Tiny Poort (administratie), tevens afgevaardigde van het bestuur.
- Lida Reeskamp-Blok, commissie lid- (medische en genetische zaken)en contacten met de Raad van Beheer.
- Gerrit Klokman, commissie lid - fokkerij.                          
 
In 2011 zijn via de Raad van Beheer de volgende gezondheidsresultaten binnen gekomen.
 
van 38 honden zijn de ogen onderzocht.                                                               13 honden zijn onderzocht op HD,              
                                                                                                                                             allen HD-A
 

 
Er zijn 3 honden onderzocht op ED, allemaal de uitslag Free.
 

Er zijn in 2011 61 pups geboren uit 10 nestjes waarvan 2 nestjes buiten de vereniging om, 41 reutjes en 27 teefjes. 
 

Er staan per 31-12-2011 5 reuen en 19 teven op de fokdierenlijst.
 
Wat betreft ZooEasy online: behalve de accounts voor bestuurs- en commissieleden zijn er inmiddels 5 leden die met een
leesaccount toegang hebben tot ZooEasy online.
 
Op vrijdagavond 11 maart 2011 werd door de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging in samenwerking met de Neder
landse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers en de Nederlandse Vereniging Duitse Staande Korthaar in Maarsbergen een
informatie-avond georganiseerd over de voor- en nadelen van (vroege) sterilisatie en castratie. Deze avond werd goed bezocht
en Jeffrey de Gier, dierenarts specialist voortplanting gezelschapsdieren, bracht voor de aanwezigen een boeiende voordracht
ten gehore.
 
Tiny Poort namens de F.B.C
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Kort verslag over de georganiseerde veldwedstrijden door de NGMV 2011.
16 april 2011 te Hoofdplaat
Op 16 april 2011 zijn twee veldwedstrijden gehouden.
Een jeugdklasse en noviceklasse de keurmeesters Cor Woets en Jos Kügel, totaal 24 honden.Tevens was er een aspirant
keurmeester aanwezig:Jan van der Valk
Het weer was droog en warm met maar weinig wind. Daardoor waren de omstandigheden zeer moeilijk.
Er was ruim voldoende wild aanwezig.
Uitslag in de jeugdklasse:
1ste Zeer Goed, Aram van ‘t Arrêt, DRP, eig./vj. P. Doderer
2de Goed, Aristaios Onyx of Coopers Border, GRM, eig/vj B. vd Burgt
Eervolle vermelding, Joy van de Stommeerpolder, GRM, eig/vj J. Kalshoven
Uitslag in de noviceklasse:
1ste Zeer Goed, Freya van ‘t Exelseveld, GRM, eig./ vj. R. Bakker, Winnaar NGMV bokaal “De staande hond”
2de Goed, Autumn Bell’s off Elquinta’s Forrest, WSH, eig/vj  M. Damen
3de Goed, Idde van ‘t Poldersdijkje, DRP, eig/vj L. Mastenbroek
Eervolle vermelding, Mika van ’t Meekenesch, GRM, eig/vj R. Mentink
 

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Verslagen GHC
Verslag Gebruikshondencommissie (G.H.C.) 2011
De GHC was dit jaar niet aan de beurt om een KNJV proef of een MAP te organiseren.
We werken bij de aanlegproeven samen met de FBC.
 
Er zijn twee gecombineerde Aanlegproef/Jonge-honden dagen gehouden in maart voor honden geboren tussen 16-10 09 en
15-04-10.
Deelname 21 honden, resultaat: 21 x U en 5 x ZG.
Één hond was schotgevoelig en één schotschuw.
 
In oktober werd de gecombineerde aanlegproef/jonge hondendag gehouden voor honden geboren tussen 16-04-10 en 15-10-10.
Deelname 14 honden resultaat 11 x en 3 x ZG.
Ook hier één hond schotgevoelig.
 
Aan de KNJV proef te Haaften, dit jaar georganiseerd door de Epagneul Francais.
Er deden 25 GM aan mee, resultaat: 2 x A dipl., 9 x B dipl.,  en 7 x C dipl.
 
MAP te Rha dit jaar georganiseerd door de Duits Staande Korthaar.
Hier deden 8 GM aan mee resultaat 2x B dipl.
Er hadden meer GM ingeschreven maar er vielen er 4 af wegens loopsheid.
 
In 2011 hebben er veel GM-ers deelgenomen aan de diverse KNJV en MAP proeven.
Van de meeste hebben we de uitslagen binnen gekregen en deze worden dan ook
vermeld op de site en in het clubboekje.
De uitslagen buiten de NGMV georganiseerde wedstrijden moeten de leden zelf
melden bij de NGMV.
Er zijn bij ons bekend:
2x MAP A  dipl. -3 x MAP B dipl.
3 x KNJV A dipl.- 34x KNJV B dipl.- 18 x KNJV C dipl.
 
Bij de Duitse proeven hebben in het voorjaar 6 honden een VJP-diploma behaald.
In het najaar behaalden 3 honden het HZP-diploma.
Als komend jaar de GHC weer compleet is wordt er naar gestreefd om voor de aanlegproef, in het voorjaar, weer een doe-dag
te organiseren.
Verder is de NGMV dit jaar weer aan de beurt om naast de KNJV proef ook de MAP te organiseren.
 
Namens de GHC,
Gerrit Klokman
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ALV   (vervolg verslagen GHC)
 

17 september 2011 te Abbenes
Er waren deze dag 10 deelnemers waaronder 4 jonge GRM’s.
Het weer was redelijk, windkracht 4 en 2 regenbuien. In de week voor de wedstrijd had het flink geregend. Er was voldoende
wild aanwezig. De keurmeester van vandaag, Cor Woets
De uitslag van vandaag:
Geen kwalificaties en eervolle vermeldingen.
 
4 oktober 2011 te Hoofdplaat
Op 4 oktober 2011 is een jeugd veldwedstrijd en een Kampioensschapsklasse veldwedstrijd gehouden. Er waren 10 Grote
Munsterlanders.Het weer was deze dag droog helaas en er stond een prima windje.
Er was ruim voldoende wild, de honden hebben meerdere kansen op wild gehad.De keurmeesters van vandaag, Cor Woets
en Pieter.Rooijakkers.
Uitslag in de jeugdklasse:
1ste Zeer Goed, Olette van ’t Meekenesch,GRM, eig/vj A. Nieuwenhuis, Winnaar NGMV bokaal “De staande hond”;
2de Goed, Jitske van de Mesurekreek, GRM,eig/vj   E. Peeters
3de Goed, Onanka van ’t Meekenesch, GRM, eig/vj M. Nieuwenhuis
Goed, Nico vom Varesveldt, GRM, eig/vj M. Nieuwenhuis
Goed, Lady Jillz uut ’t Vossebeltseveld, GRM, eig/vj R. Mentink
Goed, Lizzy van de Stommeerpolder, GRM, eig/vj I. de Korne
Uitslag in de kampioenschapsklasse:
1ste Uitmuntend, WSH, eig/vj F. van Marion
 
21 oktober 2011 Continentaal II Trofee te Nieuwe Pekela
Er waren deze dag 12 deelnemers. Namens de NGMV waren uitgezonden: Maja (Bo) vom Bimolterfeld (Bo), eig/vj K. Lukens
en Freya van ’t Exelseveld, eig/vj R. Bakker. De keurmeester is Peter Eering en vandaag wordt hij bij gestaan door aspirant
keurmeester Jan van der Valk . De wind stond schuin op de velden en de bieten waren zeer hoog, wat voor moeilijke omstan
digheden zorgden.
De uitslag van vandaag:
1ste Uitmuntend, Aram van ’t Arrêt, DRP, eig/vj P. Doderer
2de Zeer Goed, Freya van ’t Exelseveld, GRM, eig/vj R. Bakker
 
Veldwerkcommissie 2011; Judith Willems en Wilma Rodenburg

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Verslag Redactie
Verslag redactie clubblad NGMV 2011
 
Er zijn in 2011 veel zaken verandert. Ten eerste stopte de ge
hele redactie en daarnaast onderging het clubblad een meta
morfose. Het formaat werd veel groter (A4) en de omslag in
kleur alsmede enkele pagina’s. Na velen jaren van een prima
clubblad afgeleverd te hebben heeft de vorige redactie al
eerder aangegeven in 2011 te willen stoppen. Wel waren ze al
gestart met de voorbereiding van een nieuwe uitgave van het
clubblad. Daar is de huidige redactie mee verder gegaan. Na
een grondige overdracht, begin 2011, werd tijdens de ALV een
eerste exemplaar van de vernieuwde uitgave aan de vorige
redactie, in de persoon van Annemarie Hilferink overhandigd.
In een vernieuwd blad heb je nog een hele tijd een periode van
proberen, aanpassen, foutjes maken en leren van die fouten.
Uiteindelijk moet het een herkenbaar blad zijn met een aantal
vaste rubrieken en een variatie in onderwerpen, vaak gericht
op het seizoen.
Na enkele nodige opstartbijeenkomsten, komt de redactie nu

voor elke uitgave bij elkaar om de inhoud en planning van het
volgende nummer te bespreken teneinde het clubblad vorm te
geven. Het voordeel van dit nieuwe clubblad is, dat alle arti
kelen incl. foto’s en vormgeving én het blad in definitieve vorm
via internet bereikbaar zijn voor alle leden van de redactie.
Hierdoor kunnen we erg efficiënt te werk gaan.
Op de valreep van het kalenderjaar is het beheer van de 'foto
van de dag' aan het takenpakket van de redactie toegevoegd,
met dank aan Bianca Nuyts die het stokje van Linda Spaar
garen overneemt.
Linda, heel veel dank dat je dit al die jaren hebt gedaan.
De doelstelling van bestuur en redactiecommissie is om de
komende jaren het clubblad en de website meer en meer te
gaan inzetten als communicatiemiddel naar alle leden. Indien
gewenst nog aangevuld met een digitale nieuwsbrief ter on
dersteuning van de diverse activiteiten die door of voor de
vereniging georganiseerd gaan worden.
 
Namens de redactiecommissie,
Hennie IJpelaar

24



Uitnodiging voor een Fokkersoverleg
                         Locatie "De Blokkamp" Horloseweg 69, 3853 MJ Ermelo, aanvang 20.00 uur 

 
Lida Reeskamp-Blok zal op donderdag 26 april 2012 een presentatie nadere toelichting en uitleg geven over het Format

Verenigings FokReglement (VFR) dat de Raad van Beheer zal gaan invoeren.
Ze zal per artikel laten zien welke keuzemogelijkheden we als rasvereniging wel en niet hebben en inventariseren wat de
fokkers belangrijk vinden, zodat we de mening van de fokkers zo goed mogelijk kunnen verwerken in het concept-VFR.

Het tweede fokkersoverleg vindt plaats in het najaar 2012 en hier zal de FBC met een concept-voorstel komen aan de hand
van de uitkomst van het eerste fokkersoverleg.

Vanzelfsprekend zijn alle belangstellenden van harte welkom en is deze avond niet specifiek alleen voor fokkers en/of
dekreu-eigenaren bedoeld.

 
Opgeven voor dit fokkersoverleg graag vòòr 24 april bij Tiny Poort,  email: k.poort@hetnet.nl 

Fokdierenlijst 

NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
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

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

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

2799984 Glory vom Kemper's Hook 15-04-2009 Heijmer, J.P.M.

2766403 Olette van het Meekenesch 02-10-2009 Nieuwenhuis, A.F.M.

2766405 Onanka van het Meekensch 02-10-2009 Nieuwenhuis, A.F.M.

 2775390 Jull van 't Exelseveld 10-12-2009  Klokman, H.G.

2783002 Dietske van 't Seijzenbrook 16-02-2010 Louwman-v.d. Veen, L.

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.

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

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

 

 
Uw hond op de foklijst?
Heeft uw interesse om ook uw hond te plaatsen op de fok-lijst de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging en u weet
niet wat dit inhoudt en waar uw hond aan moet voldoen?
Kijk op de site van NGMV www.grotemunsterlander.nl bij blok 'info fokkerij' onder het 'fokregelement'.

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Nieuw op de fokdierenlijst 
DIETSKE V.'T SEIJZENBROOK
 

Dekbericht Dietske van het Seijzenbrook 
 

Kennelnaam:  van het Zonnebeekbos

Eigenaar: L. Louwman-v.d. Veen  

Adres: Lefertweg 89 
7546 PN Enschede

Telefoon: 053-4768324

Email: w.j.vd.veen@hetnet.nl 

N.H.S.B. 2783002

Geboren 16-02-2010

Vader: Enno vom Bußhof 

Moeder: Dirry van 't Exelseveld

Fokker: P.J.J. Reivers  

HD: HD A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:voorlopig  vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Zeer Goed

Aanlegproef: NGMV Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma's

Duitse proeven:VJP en HZP

Gedekt op: 23-02-2012

Gedekt door: Ernie v.d. Steverquelle

GRMZB:  80/09 A

Geboren: 10-03-2009

Vader: Alex vom Blitzenbach

Moeder: Diva von der Steverquelle

HD: HD A

Oogonderzoek:voorlopig  vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

Exterieur: Zuchtschau: sg/sg

Jachtproeven: VJP 74 P. Sp. 11 P.
HZP 182 P. St.h.E. 11 P.

 
 

Te verwachte dekkingen

Dekking begin april 2012 Glory vom Kemper's Hook 

  Kalle van de Stommeerpolder

Dekking april/mei 2012 Caya van de Berkelse Akkers

  Joda aus der Stockmannsmuhle

Dekking aug./sept. 2012 Arras van Dorka's Plek

  Max van de Stommeerpolder

Meer informatie over de dekkingen 
zie website

  
www.grotemunsterlander.nl
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Dekbericht Ned. Kampioen Freya v. 't Exelseveld 

Kennelnaam:      v. 't Exelseveld

Eigenaar: R. Bakker

Adres: Suchtelenstraat 2
7203 DE Zutphen

Telefoon: 0575-517583

Email: 4frederick@hetnet.nl

Gedekt op: 4-03- 2012

N.H.S.B. 2696902

Geboren: 24 maart 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

Gedekt door: v.W. Boss von Bätjers-Braake
GRMZB: 348/07

 Vader:  Artus von Lilienthal

Moeder: Jeane ll ut Seelterlound

HD: HD A

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm.

Exterieur: vw Zuchtschau SG/V

Duitse proeven:BT, VJP 74 punten (Sp.12)
HZP 190 punten (St. h. 1.E.11)
vW HZP 187 Punten (St. h. 1.E.10)
VGP 333 punten 1 prijs

 
 
 

Exterieur: Uitmuntend
Winster 2010 en Winster 2011
Duitsland: Vorzüglich

Jachtproeven: Div. KNJV B-diploma's

Veldwerk: 1e Zeer Goed Novice klasse
Winnaar staande hond
Najaarsveldwedstrijd open klas 2e ZG

Teken hebben een eigen site!
 
Ook zo buiten genoten met de hond van het warme lenteweer?
En ook ontdekt dat de teken weer vroeg in het jaar actief zijn?
Volgens schattingen worden jaarlijks in Nederland zo’n mil
joen mensen gebeten. Heb je nog vernomen dat er een nieuwe
site is, met actuele informatie over teken, die voor hondenbe
zitters zeer interessant kan zijn? Nee? Dan is ons advies op
www.tekenradar.nl en kijkje te nemen.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee omdat teken de
ziekmakende Borrelia-bacterie bij zich kunnen dragen. Naar
schatting is zo’n 20% van de teken besmet. De Borrelia-bac
terie kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze ziekte is goed
te behandelen met antibiotica, maar dan moet je er wel tijdig
bij zijn. Vandaar…..Begin de lente dus goed en neem een
kijkje op de genoemde site en voorkom een tekenbeet. Heb je
wel een tekenbeet dan kan je de teek opsturen voor onderzoek
zodat je weet of de teek besmet was en ook dat daardoor de
informatie op de site ‘up to date’ blijft.
Een tekenbeet is gelukkig meestal onschuldig. Maar als de
teek langer dan 20 uur op je huid zit, kun je ziek worden. Laat
het dus niet zover komen. We wensen jullie een mooi teken
beetvrij jaar toe.
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Geboorte bericht
Geboren : Kennel van het Meekenesch
 

Geboorte bericht
Geboren: Kennel v.'t. Gina Florashof

Moeder: Jesca van het Meekenesch

Vader: v.W. Boss von Bätjers-Braake

Geboortedatum: 25 januari 2012

Pups: 4 teven

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: info@grotemunsterlander.eu 

  
 

Moeder: Maja vom Bimolterfeld

Vader: Joda aus der Stockmannsmuhle

Geboortedatum: 13 februari 2012

Pups: 3 reutjes en 4 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: florashof@hotmail.com
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 Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer

N.H.S.B. Naam hond Arts Datum onderzoek
  Geboortedatum  Onderzoek Uitslag
810633 Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld H.B.A. Scholten 07-12-2011

  24-09-2010 H.D. H.D. A Norbergwaarde 40

2810633 Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld Dr. J. Gutteling 01-11-2011

  24-09-2010 OOG Voorlopig vrij

2812804 Lizzy v.d. Stommeerpolder Drs. A.C. Mosselman 04-11-2011

  10-10-2010 H.D. H.D. A  Norbergwaarde 35

2812804 Lizzy v.d. Stommeerpolder Dr. A.M. Verbruggen 01-11-2011

  10-10-2010 OOG Voorlopig vrij

 2806716 Eibe vom Flörbach C. Görig  20-03-2010

  22-03-2009 OOG niet vrij cataract, niet vrij corticaal

 2703565 Bailey v.t. Woudse Veldt Dr. M.H. Boevé 16-06-2011

  02-05-2008 OOG Voorlopig vrij

 

 

 

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 

 

 
GEZONDHEID
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  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
Bart Waltmans Wilma Rodenburg Hennie IJpelaar

06-14413170 06–55733273 0416-383575

e-mail: 
bartwaltmans@hetnet.nl

e-mail:
rodenburg.w@casema.nl

e-mail:
clubblad@grotemunsterlander.nl

                                  

 

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Postadres FBC Postadres GHC Postadres

Tiny Poort Bart Waltmans
Aporteerwerk

(o.a. KNJV proeven en MAP)

Hennie IJpelaar
 
 

tel. 0596-541780 tel. 06-14413170 tel. 0416-383575

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

Commissieleden Commissieleden Commissieleden

Ina te Boome
 

(Fokkerij)

Wilma Rodenburg 
(Veldwerk)

Nico Engels 
E-mail:n.engels@planet.nl

tel. 0544-481319 tel. 06-55733273  

E-mail:  
secretaris@grotemunsterlander.nl

E-mail: rodenburg.w@casema.nl Anita en Ronald Mentink 
E-mail: 

 anitaenronald@home.nl

Lida Reeskamp 
  

(Erfelijkheid en Gezondheid)

Rini van Kuijk 
(Apporteerwerk) 

(o.a. KNJV proeven en MAP

  
Bianca Nuijts-Consten 
E-mail: bianca@nuco.nl

tel. 0341-561571 tel. 0416-278618  

E-mail:  
grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl

E-mail:  
rinivankuijk@home.nl

 

Evenementencommissie  Judith Willems Clubwinkel
Ina te Boome   Gerco Hagesteijn

tel. 0544-481319   tel. 0049 2822 9777446

E-mail:
secretaris@grotemunsterlander.nl

        Commissieleden

  E-mail:  
ghagesteijn@zonnet.nl  

Hennie IJpelaar, Lex Brijs    

 
BESTUUR  &  COMMISSIE’S
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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.

Adreswijziging
Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour
omdat de geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend. Dit
is voor deze leden vervelend, omdat ze 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.  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.

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad Zomer 2012 uiterlijk op
          30 juni 2012 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.

Plaatsen 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.

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

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

Erkende Rasvereniging

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


