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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:
Wim ten Hoopen, Lankhorsterstraat 29, 7255 LC  Hengelo
 
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
 
Kunstenaar:                 Marli Hommel uit Cadier en Keer
                                       www.marlihommel.com
Op doek vereeuwigd:  Barones Abbygail von Cayer Blanck
Eigenaar:                     Gitte en Roger Hoefman    
 
Het volgende nummer zal medio januari 2013 verschijnen.
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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 voorzitter
De kachel brandt in Huize Wilmink want buiten is het koud. We
hebben vloerverwarming en dat is fantastisch maar ’s avonds
gaat bij ons bij guur weer de houtkachel aan. Daar heb je het
trouwens twee keer warm mee: één keer met het hakken en één
keer met het verbranden. Het geeft een gezellige warmte, dat
zeker. Het is nu nog groen buiten maar dat duurt niet lang
meer. We stevenen af op de winter en daar is het najaar de
voorbode van. Alles verandert voortdurend maar dat maakt het
ook zo interessant.
 
Voor u ligt opnieuw een nieuwe editie van ons clubblad. Het
is verandert en ik mag ook wel zeggen verbetert het is een
mooie uitgave met een strakke vormgeving en veel foto’s.
Plaatjes kijken maakt het lezen voor mij overigens aange
naam.
 
Verandering zal ook gaan plaatsvinden als we het over het
fokreglement hebben. Zoals u weet is er al een brainstormses
sie geweest met de fokkers en na de adviezen van de Fok
Begeleidings Commisse gaan wij er als bestuur ons ook weer
over buigen om het concept te vervolmaken en na overleg
vervolgens op de Algemene Ledenvergadering vast te stellen.
In dit voortraject is uiteraard uw mening gewenst zodat we
die belangrijke verandering kunnen doorvoeren met steun van
de achterban en dat is ook in uw belang.
 
Op het financiële front is er ook wat verandert. Linda Spaar
garen heeft te kennen gegeven dat zij tussentijds wilde aftre
den. Dat vind ik persoonlijk bijzonder jammer omdat zij een
uitstekende penningmeester was en haar mening door mij ook
zeer gewaardeerd werd. Verschillende meningen verhelderen
de discussie. Uiteraard zullen wij op gepaste wijze afscheid
van haar nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het
hield echter ook in dat we snel op zoek moesten naar een
opvolger en we denken die te hebben gevonden in de heer Wim
ten Hoopen. Continuïteit is belangrijk op zo’n belangrijke
functie binnen het bestuur en als bestuur willen wij hem graag
voordragen op de Algemene Ledenvergadering en hopen dan
uiteraard ook dat het uw aller goedkeuring kan wegdragen.
 
Het kacheltje brandt nog maar net. Mijn vrouw heeft hem
aangemaakt met 'De Paardenkrant'; die bewaren we niet in
tegenstelling tot het clubblad van de NGMV. Starend naar de
oranje vlammen wordt het tijd voor verandering, er kan een
groot blok op, de leeslamp aan en dan lezen met een glaasje
rode wijn in ons clubblad.
 
Ik wens u een soort gelijk leesplezier.
 
Johan Wilmink

Van de redactie
 
Jacht
 
Het jachtseizoen is geopend en de jachtliefhebbers kunnen
weer met hart, hoofd en ziel jagen op wild waarop mag worden
gejaagd.
 
Ik vertel wel eens enthousiast bij feestjes of gelegenheden dat
ik wel eens mee mag gaan jagen samen met mijn hond Amber.
Dan zie je ze soms verschrikt kijken en vaak krijg ik de op
merking: “vind je dat niet zielig?” of erger: “ik vind dat maar
dierenmishandeling!”.
 
Zelfs de politiek bemoeit zich met het eeuwenoude gebruik 'de
Jacht', willen het gaan beperken, afschaffen en de natuur zijn
gang laten gaan. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet
beseffen hoe belangrijk ‘de jacht’ is. Dat het niet alleen maar
gaat om het afknallen van een dier en dat je daar ook nog
plezier aan hebt, zoals vele suggereren.
 
Jagen, waarom eigenlijk?
Om in ons dichtbevolkte land te zorgen voor een goede balans
tussen mens en dier, is ingrijpen in de wildstand noodzakelijk.
Wanneer wilde dieren in (te) grote aantallen voorkomen,
kunnen ze overlast veroorzaken en ziekten overbrengen op
landbouwdieren en mensen. Soms vernielen ze ook gewassen
bij de boer of vormen ze een bedreiging voor de verkeersvei
ligheid. Sommige dieren, zoals de vos en de zwarte kraai,
nemen zo snel in aantal toe dat kwetsbare soorten, zoals
weidevogels, in het gedrang komen. Hoewel de mens de jacht
niet meer nodig heeft om te overleven, is jacht duurzaam ge
bruik van de natuur.
 
Ik denk dat ik heel erg beknopt heb uitgelegd wat jagen in
houd. Persoonlijk vind ik jagen in combinatie met een hond
het mooiste van de jacht. Het samenspel van natuur, mens en
hond, het samenwerken aan het eindresultaat, dat boeit mij
enorm . Om dit met je hond te kunnen bereiken gaat veel
voorbereiding, training  en vertrouwen vooraf.
 
Ik wens ieder die onderdeel uitmaakt van de jacht een plezie
rig en veilig jachtseizoen toe. Ook wens ik jullie een prachtig
najaar toe met mooie herfstachtige wandelingen, samen met
jullie trouwe kameraad de Grote Münsterlander.
 
Bianca Nuijts-Consten
Namens de redactie
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LEDEN

Ereleden NGMV 2011

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. 

 
 

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

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.
Wim ten Hoopen
Lankhorsterstraat 29, 7255 LC  Hengelo
wim.tenhoopen@hetnet.nl

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 ad.interim, (tel. 0575-461332 of e-mail. wim.ten
hoopen@hetnet.nl)

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.
 

Zet in uw agenda! 
 

Kampioensclubmatch NGMV 2013
zaterdag,  15 juni 2013

 
Lokatie     " HEETEREN "

Nieuwe leden

Broeren L. Hedel    

Hoogma J.H. Oldenzaal    

van de Waal H.C. Dordrecht    

van Wingerden A. Vuren    

de Hullu N.P. Hengstdijk    

Schouten P.J. Drunen    

De volgende nieuwe leden zich aangemeld bij de Nederlandse
Grote Münsterlander Vereniging:
(omwille van privacy 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 Wim ten Hoopen.
(tel. 0575-461332 of e-mail. wim.tenhoopen@hetnet.nl)
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De Grote Münsterlander, oproep in de Hondenwereld van 16 januari 1975
Van verschillende zijden is mij gevraagd om toch door te gaan om te proberen een vereniging van de Grote Münsterlander
van de grond te krijgen. Het is lang geleden dat wij dat al eens eerder geprobeerd hebben, maar het heeft geen resultaten
opgeleverd, want wij moeten 50 leden hebben om te beginnen en die kregen wij niet bij elkaar.
Toch zijn er genoeg pups gefokt, want er moeten minstens 30 pups per jaar bij de Raad van Beheer worden ingeschreven en
dat aantal hebben we ruim bereikt. Maar waar blijven nu de dames en heren om lid te worden; om een vereniging van de
Grote Münsterlander op te richten? Wanneer met toch liefde voor de Grote Münsterlander heeft en deze toch zo waardeert
dan is het toch heus geen bezwaar om lid te worden van een speciale Vereniging van de Grote Münsterlander. 

1975, Hondenwereld
In deze rubriek zullen we regelmatig terugkeren naar het verleden. We hebben diverse reacties gekregen op onze oproep
voor oude clubbladen of ander materiaal over de Grote Münsterlander of de NGMV.
Het eerste artikel is geplaatst in het blad Hondenwereld en gaat over de voorbereiding van de oprichting van de NGMV.
Dit artikel is digitaal aangeleverd door de heer George van Straaten waarvoor onze hartelijke dank.

v.l.n.r.: J. v. Werven, M. Peters en A. Peters-
Klabbers
Nu komen wij aan de kern van de zaak: dan kunnen wij samen
de Grote Münsterlander gaan opbouwen; ik bedoel het ras
zelf verbeteren en op die hoogte brengen waar het recht op
heeft in de grote hondenwereld. Want er is nog veel te verbe
teren aan de Grote Münsterlander.
 
Wat is eigenlijk het doel van een rasvereniging? In het kort:
Wij zouden u dan misschien kunnen helpen met inlichtingen
over b.v. voeding, gedrag, opvoeding, het fokken enz.. Er zijn
zoveel verschillende dingen die men soms vraagt en het is goed
en fijn dat men dat doet. Een voorbeeld: het fokken: wij weten
toch allemaal als er een ras, welk ras dan ook, in opkomst is,
er altijd mensen zijn die maar gauw wat nestjes fokken, niet
kijken welke reu bij de teef past, of het de goede bloedlijn is
en er niet aan denken of ze dan een nestje behoorlijke pups
krijgen. Neen, in vele gevallen heeft men een teef; als die loops
is dan gauw naar de dichtstbijzijnde reu en nergens aan den
kende, hupsakee, een nestje jonge Münsterlander.
 
Zo breken wij het ras af in plaats van dat wij het opbouwen.

 
Er zijn weinig volmaakte Münsterlanders of misschien wel
geen. Laten wij er dan toch voor zorgen dat die er wel komen,
en dat kan met een gezamenlijke opbouw, en zo kunnen wij
op de goede weg komen.
Ook kan er dan een folder of brochure gedrukt worden met
de raspunten erin, o.a. over bouw, de kleur enz.. Ook kunnen
wij dan misschien minstens eenmaal per jaar gezamenlijk met
onze honden ergens bijeen komen en een fijne Münsterlander
dag maken, met een paar keurmeesters die de goede punten,
maar vooral ook de slechte punten naar voren brengen, en het
ons vertellen en uitleggen zodat wij daaruit kunnen leren. Het
is heus de moeite waard daaraan mee te werken; aan dit toch
zo mooie en fijne ras.
 
Zo fier en vol adel; een volbloed onder de jachthonden, zou
men kunnen zeggen. Er is geen lectuur en er zijn geen boeken
speciaal over de Münsterlander. Men kan weinig over de
Münsterlander vinden in de hondenboeken die in omloop zijn
en toch zijn er vele liefhebbers die hierover eens wat willen
lezen; dit zou men ook op een of andere manier op kunnen
vangen.
Wij kunnen ideeën uitwisselen over de voeding, ook een heel
voornaam punt. Er zijn hier zoveel verschillende meningen
over, daarover komt men niet uitgepraat. Men kan het hebben
over het gedrag en over de gehoorzaamheid van de Münster
lander.
Ook punten waarover men uren kan praten. Er is nog zoveel
om over te schrijven en te praten. Kijk, geachte liefhebbers,
dit kan toch allemaal. Laten wij allemaal de handen in elkaar
slaan en eraan gaan werken dan hebben wij spoedig een spe
ciale vereniging van de Grote Münsterlander. Wat zou het
mooi zijn om volgend jaar een Clubdag voor de Grote Mün
sterlander te hebben! Dan kan men eens een flink aantal
Münsterlander bij elkaar zien. Dan zult u zien dat er verschil
lende typen zijn; u zult dan zien: groot verschil in bouw, in
kleur en variëteiten. Kortom dan ziet men ze in het geheel,
dan ziet men hoe het moet worden en hoe het niet moet.
We zijn dan allemaal bijeen en kunnen eens gezellig praten
over onze kameraden. Ja, dat zijn het, fijne kameraden onze
Münsterlanders. Kom geachte liefhebbers, geef u op als lid
van de speciale verenigingvan de Grote Münsterlander bij
onderstaande adressen.

 
Zo was het vroeger

De leden van het eerste uur
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Agenda

Clubagenda 2012
 

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

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

16 December 2012 - Introductiedag Zweetwerk
  
 

25 Januari 2013 - 2e fokkersoverleg te Ermelo
 

16 Maart 2013 - Aanlegproef / JoHodag voorjaar

5 april 2013 - ALV te Ermelo
 

15 juni 2013 - Kampioensclubmatch Manege de fruithof  te Heeteren   ( Nieuwe lokatie !! )
 

 Wijzigingen onder voorbehoud. 

Uitnodiging aanlegproef / johodag NGMV
 
Op 3 november aanstaande is er weer een aanlegproef.
Wij vragen uw speciale aandacht voor proef waar alle Grote Münsterlanders tussen 12 en 18 maanden voor worden uitge
nodigd. Dit keer is de deelname voor honden geboren van 16-04-11 tot 20-10-11
Tijdens deze test zal vooral de natuurlijke aanleg voor de jacht worden beoordeeld.
Na afloop van deze test vind er een nest-evaluatie plaats waar de aanwezige nesten door de keurmeester beoordeeld worden
op exterieur. Dit geldt ook voor de dekreu en teef. Wij hopen dat het gehele nest aanwezig kan zijn op deze dag.
Tevens wordt de mogelijkeid geboden tot het laten uitvoeren van de ogentest. Tegen gereduceerd tarief wordt deze test
afgenomen en geeft de vereniging inzicht in de voortgang die tot nu toe gemaakt is tot het uitbannen van oogafwijkingen.
 
Ook belangrijk is naturlijk het gewoon samenzijn met alle Grote Munsterlander liefhebbers.
 
Wij nodigen u dan ook uit om dit evemenent te bezoeken in het Gelderse Exel.
Alle informatie over tijd en locatie vinden jullie terug op de website.

Tentoonstellingsagenda

Datum / Rasgroep Plaats  /  Locatie CategorieSecretariaat  
Postadres

Telefoon/fax  
E-mail  /  Website

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

Utrecht
Home Boxx 
Nieuwegein
CAC-CACIB

Secretars: C Tilburgs
J.H. Alberts-Oets
Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat

Tel.: 030-8785720 fax: 030 8785719
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl
Tell: 0172-409437
show@de-utrecht.nl

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

Bleiswijk
Flora Holland         
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

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

Amsterdam RAI
CAC-CACIB
WINNER

Winner
Postbus 525
3140 AM Maassluis

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

15 december 5-6-7-8
16 december 2-3-4
17 december 1-9-10

Kerstshow Wijchen 
Olympic Sportcentrum
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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

Showuitslagen
10-06-2012 Openlucht Kamp.tentoonstelling KC de Baronie  

Jeugdklasse reuen Baron Paco von Cayer Blanck 1e U CAC BOB

Jeugdklasse teven Barones Abbygail von Cayer Blanck 1e ZG

03-06-2012 Jachthondenshow Ned. Bennekom  

Gebruikshondenklasse reuen Kalle v.d. Stommeerpolder 1e U CAC BOB

Jeugdklasse reuen Baron Paco von Cayer Blanc G

Openklasse teven Artemis Jade of Coopers Border 1e U CAC

Gebruikshondenklasse teven Lady Jillz Uut ’t Vossebeltseveld 1e ZG

Jeugdklasse teven Barones Abbygail von Cayer Blanck 1e ZG

27-05-2012 Pinkstershow Arnhem  

Kampioensklasse reuen Sh Ch Ghyllbeck Rapax 1e U CAC-CACIB BOB

Jeugdklasse reuen Baron Paco von Cayer Blanck 1e U res. CAC

Kampioensklasse teven Sh Ch Ghyllbeck Angelique 1e U CAC-CACIB

Openklasse Teven Artemis Jade of Coopers Border 1e U res.CAC-res.CACIB

22-04-2012 Dogshow Goes  

Gebruikshondenklasse reuen Aristaios Onyx of Coopers Border 1e U CAC-CACIB beste reu

Jeugdklasse reuen Baron Paco von Cayer Blanck 1e U res. CAC

Jeugdklasse teven Barones Abbygail von Cayer Blanck 1e ZG

17-03-2012 Int.Rashondententoonstell. Rijnland te Leiden  

Kampioensklasse reuen Kalle v.d. Stommeerpolder 1e U CAC-CACIB   BOB

Tussenklasse teven Lizzy v.d. Stommeerpolder 1e ZG
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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 

 

Foto of schilderij ?
 
Een lastige keuze. Op de voorpagina een van de vele schilderijen van Marli Hommel.
Binnenkort verschijnt er een uitgebreid artikel in Onze Hond en op de website vindt u alle informatie.
 
http://www.marlihommel.com
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Uitslagen MAP 2012

13-10-2012; Rha      

Odin v.h. Meekenesch M. van Wanrooij MAP-A 510 punten

6-10-2012; Moerstraten      

Odin v.h. Meekenesch M. van Wanrooij MAP-A 440 punten

24-09-2012; Hof van Twente      

Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis MAP-B 480 punten

Jull van 't Exelseveld H.G. Klokman MAP-B 438 punten

15-09-2012; Heerle      

Odin v.h. Meekenesch M. van Wanrooij MAP-A 480 punten

 

 

Uitslagen Veldwerk en Zweetspoorproeven 2012

  Najaarsveldwedstrijd    

12-10-2012; Eexterveen      

Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis 1e ZG Winnaar Continen
taal II Trofee

6-10-2012; Hoofdplaat   Open klasse  

Olette van het Meekensch A. Nieuwenhuis EV  

Jitske van de Mesurekreek E. Peeters EV  

    Jeugd klasse  

Aspe Doris van 't Reuseldal J. Meesters 1e ZG  

Lizzy van de Stommeerpolder I. de Korne 2e G  

22-09-2012; Nieuwe Pekela   open klasse  

Niko vom Varesfelt M. Nieuwenhuis- Wolters 1e G  

  Zweetspoor    

19-09-2012; Overloon   Zweetspoor E  

Nova v.d. Stommeerpolder L. Spaargaren 2e ZG  

7-9-2012; Tilburg   Zweetspoor F  

Maja vom Bimolterfeld K. Lukens 3e ZG  

5-9-2012; Lage Mierde   Zweetspoor F  

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis 2e U RCACT

Niko vom Varesfeldt N.Nieuwenhuis-Wolters U RCACT

17-03-2012; Maarn   Zweetspoor F  

Nova v.d. Stommeerpolder L. Spaargaren 1e U CACT

 
 

 

 
Uitslagen Veld- & Zweetwerk en MAP
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Uitslagen KNJV proeven 2012
29-09-2012; Kampen      

Jull van 't Exelseveld H.G. Klokman B-Diploma 75 punten

Oukje v.h. Meekenesch J.J.N. Koster B-Diploma 74 punten

22-09-2012; Emst      

Jull van 't Exelseveld H.G. Klokman B-Diploma 66 punten

22-09-2012; Vessem      

Carly v.d. Berkelse Akkers C. Vromans A-Diploma 87 punten

Boy Dito v.d. Berkelse Akkers V.B.M. Habraken B-Diploma 74 punten

Aya van Dorka's Plek F.H.M. van der Loo B-Diploma 65 punten

22-09-2012; Lauwersmeer      

Mona von Hoxfeld H. Wanders B-Diploma 74 punten

Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld R. Mentink B-Diploma 71 punten

 17-09-2012; Zwiep      

Onanka v.h. Meekenesch M. Nieuwenhuis- Wolters B-Diploma 78 punten

Jull v.'t Exelseveld H.G. Klokman B-Diploma 76 punten

Es-Banjer v.d. Heidepolder G. Rijsdijk B-Diploma 68 punten

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis C-Diploma 48 punten

15-09-2012; Leek      

Darah v.h. Doelhof K. Procee B-Diploma 70 punten

10-09-2012; Markvelde      

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis B-Diploma 79 punten

Joeta van ´t Exelseveld G.J.A. Geessink B-Diploma 78 punten

Onanka v.h. Meekenesch M. Nieuwenhuis- Wolters B-Diploma 77 punten

Jull van ´t Exelseveld H.G. Klokman B-Diploma 76 punten

Flora L. Louwman- van de Veen B-Diploma 75 punten

Freya van ´t Exelseveld R. Bakker B-Diploma 74 punten

Glory van Kemper's Hook J.P.M. Heijmer C-Diploma 43 punten

Gorbi vom Florbach H. Wegman C-Diploma 34 punten

09-09-2012; Alferden / Deest      

Max v.d. Stommeerpolder N. Engels A-Diploma 78 punten

Carly v.d. Berkelse Akkers C. Vromans B-Diploma 73 punten

Aya van Dorka's Plek F.H.M. van der Loo C-Diploma 46 punten

08-09-2012;  Emmen      

Balou aus der Heide S.C.M.Moed B-Diploma 75 punten

Mona von Hoxfeld H. Wanders C-Diploma 46 punten

07-9-2012; Oploo      

Carly v.d. Berkelse Akkers C. Vromans B-Diploma 78 punten

01-9-2012; Buggenum      

Anoeska van de Schaarsheide M.J.N. van Kuijk B-Diploma 75 punten

Maja v.h. Meekenesch E. Hanssen B-Diploma 72 punten

Kalle v.'t Exelseveld J.P.G.L. in der Hees C-Diploma 40 punten

Kendra vom Sülztal W. Fuchs C-Diploma 40 punten

01-9-2012;  Heerle      

Carly v.d. Berkelse Akkers C. Vromans B-Diploma 77 punten

Lizzy v.d. Stommeerpolder I. de Korne B-Diploma 58 punten

 
Uitslagen KNJV A-B-C Proeven
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01-09-2012; Oldenzaal      

Flora Linda Louwman - vd Veen A-Diploma 92 punten

Onanka v.h. Meekenesch M. Nieuwenhuis- Wolters B-Diploma 79 punten

Nanda v.h. Meekenesch R.E. Bolk B-Diploma 71 punten

Filu vom Florbach J.A.M. Kisjes B-Diploma 67 punten

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis C-Diploma 50 punten

25-08-2012; Uffelte      

Oukje v.h. Meekenesch J.J.N. Koster C-Diploma 45 punten

25-08-2012; Voorst      

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis B-Diploma 78 punten

Onanka v.h. Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters B-Diploma 76 punten

25-08-2012; Lewedorp      

Filu vom Florbach J. Kisjes B-Diploma 65 punten

24-8-2012; Hardenberg      

Es Banjer v.d. Heidepoder G. Rijsdijk B-Diploma 74 punten

Nandra v.h. Meekenesch S. Bolk-Molder B-Diploma 68 punten

20-08-2012; Klundert      

Anouska van de Schaarsheide M.J.N. van Kuijk B-Diploma 72 punten

18-08-2012; Veenhuizen      

Balou aus der Heide  S.C.M. Moed B-Diploma 69 punten

11-08-2012; Winterswijk      

Jull van 't Exelseveld H.G. Klokman A-Diploma 89 punten

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis B-Diploma 71 punten

Niko vom Varesfeldt M. Nieuwenhuis-Wolters B-Diploma 71 punten

Maja v.h. Meekenesch E. Hanssen B-Diploma 70 punten

Glory vom Kemper's Hook J.P.M. Heijmer B-Diploma 67 punten

Joeta van 't Exelseveld G.J.A. Geessink C-Diploma 46 punten

11-08-2012; Delfzijl      

Kasper v.'t. Proostmeer B.M. Cock B-Diploma 68 punten

11-08-2012; Biddinghuizen      

Oukje v.h. Meekenesch J.J.N. Koster B-Diploma 67 punten

06-08-2012; Rilland      

Lizzy v.d. Stommeerpolder I.L. de Korne C-Diploma 35 punten

04-08-2012; Vriezeveen      

Niko vom Varesfeldt M. Nieuwenhuis-Wolters B-Diploma 77 punten

Es Banjer v.d. Heidepolder G. Rijsdijk B-Diploma 72 punten

Olette v. h. Meekenesch A. Nieuwenhuis C-Diploma 47 punten

04-08-2012 te Veendam      

Balou aus der Heide S.C.M.Moed B-Diploma 71 punten

04-08-2012 te Heukelom      

Carly van de Berkelse Akkers C. Vromans B-Diploma 73 punten

Aya van Dorka's Plek F. van der Loo C-Diploma 43 punten

 

Gefeliciteerd
Wat ik zie is een enorme toename van het aantal grote Münsterlanders wat meedoet aan de diverse proeven. Varierend van
Veldwerk, Zweetwerk en de KNJV Proeven. Daarnaast wordt er door de Nederlandse Grote Munsterlander eigenaars ook
vaak meegedaan aan de diverse proeven in Duitsland.
De resultaten mogen er ook zijn zoals u gezien heeft in de voorgaande pagina's
 
De redaktie wenst alle voorjagers en eigenaars van harte proficiat met de behaalde resultaten!!!
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Uitslagen Haaften, 18 augustus 2012

Bente v.d. Berkelse Akkers C. Vromans A-Diploma 92 punten

Flora L. Louwman- van de Veen B-Diploma 80 punten

Olette v.h. Meekenesch A. Nieuwenhuis B-Diploma 78 punten

Onanka v.h. Meekenesch M. Nieuwenhuis- Wolters B-Diploma 76 punten

Boy Dito v.d. Berkelse Akkers V.B.M. Habraken B-Diploma 74 punten

Es-Banjer v.d. Heidepolder G. Rijsdijk B-Diploma 73 punten

Aya van Dorka's Plek F.H.M. van der Loo B-Diploma 71 punten

Joeta van ´t Exelseveld G.J.A. Geessink B-Diploma 70 punten

Anoeska van de Schaarsheide M.J.N. van Kuijk B-Diploma 68 punten

Frieda van 't Exelseveld J.W. ten Hoopen B-Diploma 68 punten

Max v.d. Stommeerpolder N. Engels B-Diploma 65 punten

Arras van Dorka's Plek M. de Putter C-Diploma 49 punten

Jull van 't Exelseveld H.G. Klokman C-Diploma 47 punten

Amber van Walborgh B. Nuijts-Consten C-Diploma 45 punten

Glory van Kemper's Hook J.P.M. Heijmer C-Diploma 44 punten

Kwinsy v.'t. Proostmeer J. Kruissen C-Diploma 42 punten

Brax vom Voßbrink B. van Liempt C-Diploma 42 punten

Filu vom Flörbach J.A.M. Kisjes C-Diploma 39 punten

Aristaios Jaspis of Coopers P. Kennis C-Diploma 37 punten

Sparky van de Stommeerpolder M. Weglage C-Diploma 37 punten
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VERSLAGEN

Bij de foto's
Alle Grote Münsterlander deelnemers (boven)
Voorjager en hond in volle concentratie (links)
Wachten op de volgende proef (onder)

Prijswinnaars Haaften 2012
Op de foto hieronder alle prijswinnaars
Op de vorige pagina alle uitslagen
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Wat er verder opviel in Rha
Het weer viel ontzettend mee. 1 Bui na de middag en net op
tijd binnen voor de grote regenval !
 
De oudste hond was de 7 jarige Duitse staande draadhaar
Baukje van W. Verweij die er nog een keurige A mee haalde.
 
De jongste hond was de nog geen 1.5 jarige langhaar Ronja
van Jos van Bragt die het B diploma net niet haalde, maar
verder keurige proeven liep.
 
10 A en 14B diploma’s geeft een goede sfeer en gelukkige
voorjagers met dito honden. De proeven te gemakkelijk?
Goede A honden volgens de keurmeesters en gedelegeerde en
opvallend was de strijd na de middag om vol overgave het
diploma te halen.
 
Münsterlanders. Natuurlijk een schitterende 3e plaats in de A
voor een supertrotse Ries van Wanrooij met Odin. 3x een
MAP dus Nimrod kandidaat. Durft hij de uitdaging aan?
 
Kortharen. Helaas een kleinere opkomst, maar wel echte
strijders met 7 B’s en 2 A’s en een coming combinatie met Ayla
en Reint Esselink die de Jager mee naar huis nam.
 
Terechte winnaar Naudy van J. Brosky met geweldige scores
en als enige een volle bak in de A2.
 
Grootste pechvogel 1; De kip!             DSK Doris v/h Wuus
terveld van Willie Goossens bracht haar al bij de baas in de
eerste proef. 3 Apporten dus en de kip had het overleeft maar
het ei niet aldus Willie
 
Grootste pechvogel 2;  Dezelfde kip? Heidewachtel Ivan bracht
ook een kip mee van de sleep in A2. Dat koste Lei Hendriks
zijn A, maar hij zag de humor er van in en liet het onverlet
 
Geluksvogel ; De kip kwam na tussenkomst van gedelegeerde
Jos Waltmans dezelfde avond nog als soepkip bij de feestvie
rende fam.Tiecken als aandenken aan Rha 2012.
 
Rust in het werk; Als toeschouwer probeer je mooie combina
ties te ontdekken. Sommige voorjagers trekken aan de honden
en geven soms twee commando’s tegelijk (de spanning word
te hoog). Winners en hoog scorende hebben rust in de opbouw,
inzicht in het werk en daardoor vertrouwen in de hond….
prachtig om te aanschouwen.
 
Stampotbuffet na een dag in de buitenlucht met vele gelijkge
stemden lekker napraten over wat er die dag allemaal heeft
plaats gevonden…….zouden meer mensen moeten doen! 
 
 

Verslag MAP 2012 te Rha voor staande jachthonden
Op zaterdag 13 okt. 2012 was de organisatie van de MAP Rha weer in handen van de Gebruikshondencommisie van de
Münsterlandervereniging. De weersgoden hadden niet veel goeds in petto voor de 53 aanmeldingen, helpers en keurmees
ters met veel regen op de vrijdag en nacht ervoor.
Er was een mooie mix van diverse staande hondenrassen ingeschreven, met zelfs deelnemers die er een kleine 200 km. reis
voor over hadden om het MAP diploma op het prachtige terrein van de Fam. Breukink in Rha te bemachtigen.
Helaas 9 afmeldingen en 44 deelnemers, maar in een goede sfeer was iedereen gereed om op stipt 8.00 uur met  3 A groepen
(16) en 3 B groepen (28) te starten aan de 3 ochtendproeven.

Om ca. 16.00 u waren alle proeven nagenoeg gelijktijdig vol
bracht en kon de puntentelling beginnen.
Met een uitgelaten stemming in de kantine door de vele diplo
ma’s (alles binnen!) werd er een nog een loterij georganiseerd
met zeer veel leuke prijzen die alom werden gewaardeerd.
(dank Atag Duiven, Jachtkledingonline.nl , Best Hunting en
Royal Canin )           
Na het dankwoord door een zeer tevreden gedelegeerde Dhr.
Jos Waltmans was het de tijd voor het uitreiken van de diplo
ma’s en prijzen.
 
De extra Verenigingsprijzen, 
De organiserende verenigingen gaven extra prijzen voor “bes
te hond van de dag totaalpunten”
 
Beste Münsterlander
9 Münsterlanders streden om deze prijs. Het hoogste aantal
behaalde punten voor waren voor;
 
A hond       Odin v.h. Meekenesch   G.M.               
   v.j. M.van Wanrooij        510 punten
 
Beste Korthaar
Ook 9 Kortharen streden om deze prijs. Het hoogste aantal
behaalde punten waren voor;
 
B hond       Akita Ayla van ’t Lutevelde DSK            
   v.j.R. Esselink               535 punten
 
Diploma’s 
A  10 diploma’s (67%) waarvan 5 met meer dan 500 punten(!)
B 14 diploma’s (48%) waarvan 10 met meer dan 500 punten(!)
 
Afsluiting;
 
Na een gezellige naborrel en evaluatie kon er unaniem maar
één conclusie worden getrokken;
 
De MAP Rha 2012 is meer dan geslaagd verlopen, met hulde
aan de harde werkers en met dank aan alle medewerkers,
keurmeesters en niet te vergeten de jachtcombinatie en Fam.
Breukink.
 
 
De Gebruikshondencommissie NGMV
 
 
Foto’s te zien o.a. op NH Photos Holland
 
http://www.nhphotosholland.nl/page_1253900064375.html
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Veldwerkinstructiedag te Abbenes, 25 aug. 2012.
 
Onze vereniging heeft jaren lang een warme relatie met Cor
en wij vinden het bijzonder fijn dat hij bereid was om een
veldwerkinstructiedag te geven.
Cor Woets is zeer intensief betrokken bij het veldwerk als
keurmeester en voorjager tijdens de voorjaar- en najaarsveld
wedstrijden. Roelien was met Cor meegekomen om hem te
ondersteunen bij de instructies.
 

Tussen de lopen van de honden gaf Cor uitleg over hetgeen
gezien was.

De cursusdag werd bij Wilma Rodenburg thuis gestart met de
theorieles en praktijk gedeelte werd gehouden in de velden van
Abbenes. De heren Piet Roos, Engelbert Knibbe en Piet van
der Luit waren bereid de velden ter beschikking te stellen.

 
De weersvoorspellingen waren wisselvallig, maar het kon nog
alles worden. Om 9.00 uur druppelden de eerste deelnemers
binnen. De theorie startte om 9.30uur en Cor vertelde alle
in’s en out’s over het veldwerk. Met een flap-over maakte hij
het één en ander visueel. Er kwamen veel vragen vanuit de
deelnemers en dit was een goede basis om met de deelnemers
en de honden het veld in te gaan. Tijdens de theorieles kwam
het zonnetje door de wolken en er stond een rustig windje. Cor
legde de deelnemers uit wat de bedoeling was in het veld en
het praktijk gedeelte ging van start.
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Zweetspoorproef F te Tilburg 7 september 2012
 
Aan het begin van dit jaar is het idee ontstaan dat het misschien
leuk is om een keer een zweetspoorproef te organiseren. Zo
gezegd, zo gedaan. Op vrijdag 7 september 2012 was het zover.
Dat het een goed idee was bleek wel uit het aantal aanmeldin
gen. Deze oversteeg het aantal beschikbare plaatsen.
Wat is nu precies een zweetspoorproef?
Letterlijk betekent het: het speurwerk van een jachthond naar
gevlucht, verwond of dood wild.
Tijdens deze proef worden er sporen van 500 meter uitgezet
met bloed. Dit moet minimaal 24 uur van te voren gebeuren.
Er wordt geprobeerd de sporen net zo te maken als in de
praktijk voor komt. Dit betekent dat het spoor niet rechtuit
loopt, er onderweg wondbedden zijn waar het wild heeft uit
gerust en aan het eind van het spoor het wild te vinden is. Deze
tekens dienen ook telkens door de voorjager te worden aan

 
De tips van Cor hebben de voorjagers mee naar huis genomen.
Zij gaan hard werken om het komende veldwerkseizoen goed
voor de dag te komen.
 
Cor en Roelien worden namens de NGMV hartelijk bedankt
voor de leerzame dag. Zij kregen een boeket en een fles wijn
overhandigd door Wilma. De dag was omgevlogen en de
jachthouders hebben met plezier naar de jonge honden in het
veld gekeken.
 
Wilma Rodenburg

Er waren diverse leden van de NGMV met hun Grote Mün
sterlanders aanwezig. Omdat de suikerbieten heel veel blad
hebben zijn deze te zwaar voor om in te lopen. Cor besloot
om op de stoppel van de tarwe te beginnen. Tussen de lopen
van de honden door gaf Cor uitleg over hetgeen gezien was,
de hele dag was zeer leerzaam voor de deelnemers. Er zijn
diverse fazanten in het veld gezien. Tussen de middag tijdens
de lunch viel een flink bui en aan het einde van de dag nogmaals
een hele beste. De meeste tijd hebben we gedurende de dag
prima weer gehad.

gegeven.
Zweetwerk is teamwork. Dat betekent dat niet alleen de hond
getraind dient te worden maar ook de voorjager. De voorjager
moet in staat zijn op de momenten dat de neus van de hond
niet volstaat, de hond aan te vullen en hem weer op het juiste
spoor te brengen. Tevens is het van belang het zweetwerk
veelvuldig te oefenen. Het is namelijk mogelijk dat er onder
weg sporen worden gevonden van levend wild. Het is dan aan
de voorjager om de hond te “lezen” en te bepalen welk spoor
gevolgd moet worden.
Het veld in Tilburg is ter beschikking gesteld door Bart
Waltmans, hij heeft alles in het werk gesteld om deze proef in
dit veld mogelijk te maken. Judith en Wilma hebben de orga
nisatie van de Zweetwerkproef. De voorbereidingen voor deze
proef is zeer intensief. Nadat het veld akkoord was, moest het
stuk (valwild, dit is een door het verkeer aangereden ree) door
Wilma opgehaald worden in Groningen. Kees Lukens (van
de velden voor het veldwerk te Nieuwe Pekela) heeft het stuk
voor de zweetproef ter beschikking gesteld. Wat wij natuurlijk
zeer op prijs stellen. Want wat is er mooier voor onze honden
dan dat na hard werken aan het einde van het spoor “het stuk”
op deze wedstrijd een echte reebok is in plaats van een
reeënhuid. Bart heeft in de periode voor de wedstrijd het veld
goed bestudeerd en de sporen ingetekend. Twee weken voor
de wedstrijddatum heeft hij samen met Wilma enkele van deze
sporen uitgelopen om met elkaar te besluiten dat de sporen
zeer goed voorbereid zijn. De dag voor de wedstrijd zijn Bart
en Wilma samen met Ad Beckers het veld ingegaan om alle
zweetsporen met echt reeënbloed uit te zetten, wat sowieso
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Alle prijswinnaars met de keurmeesters

Bo met Kees Lukens en de breuk in de hand.
Waidmannsheil!.

een geweldige ervaring was.
Bij deze dag zijn 2 keurmeesters, te weten de heer John Feijen
en de heer Ruud Onderwater aanwezig en er zijn 7 deelnemers
gestart. Bart was de veldbegeleider, Wilma de wedstrijdleider
en Judith beheerde het secretariaat. Het was gelukkig een
mooie dag zodat het goed toeven was voor de deelnemers.
Ook ons ras was vertegenwoordigd. Wilma had haar caravan
met aggregaat meegenomen om deze als secretariaat te laten
dienen en de keurmeesters op zo een kopje verse koffie aan te
kunnen bieden. Ook dit is zeer goed in de smaak gevallen.
Voor het secretariaat was het een drukke dag, daar er veel
diploma’s konden worden uitgereikt. De uitslag was als volgt:
1ste U Freya van de Haeselaere , Heidewachtel voorgejaagd
door Ron van Spanje
2e Zeer Goed, Mowgli Proudly Presents Draakje , Weimarse
Staande Hond Langhaar voorgejaagd door Berry Zwartjes
3e Zeer Goed, Maja vom Bimolterfeld (Bo) , Grote Münster
lander voorgejaagd door Kees Lukens
Goed, Comatsu Matsu van de Pauwenkamp, Weimarse
Staande Hond Korthaar voorgejaagd door Kees Gosens
Goed, Meander Valerie Tessa, Weimarse Staande Hond
Korthaar voorgejaagd door Fred van Marion
Na een vermoeiende en leerzame dag gingen de deelnemers
weer richting huis.
Wij willen iedereen bedanken die deze wedstrijd mogelijk heeft
gemaakt,
 
Wilma en Judith
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Veldwedstrijd te Abbenes op 15 september 2012
In de dagen voor de wedstrijd was het slecht weer, maar de
voorspellingen voor zaterdag de 17de waren beter, er was zelfs
kans op zon! Gelukkig is deze voorspelling geheel uitgekomen.
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 gelopen werd zijn tot onze beschikking
gesteld door verschillende jachtheren en grondeigenaren t.w.
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 3 Grote Mün
sterlanders, de overige honden van de 12 deelnemers waren 2
Weimarse Staande Honden, 3 Drentsche Patrijshonden, 2
Heidewachtels en 2 Epagneul Picards aanwezig. Na de toe
lichting vertrokken de deelnemers vanuit de woning van
Wilma naar de velden van de familie Munsterman.
In het veld van Munsterman hebben de eerste combinaties
hun eerste loop in een mooi perceel bieten gekregen. Omdat
dit een zeer aanzienlijk veld was hebben een flink aantal
honden hier hun eerste beurt kunnen voltooien. Er werden
aan het einde van het bietenblok fazanten getoond, maar
helaas is het geen van de honden het gelukt het wild vast te
zetten.

Hierna gingen we naar de velden van Engelbert Knibbe. Hier
was ook een mooi perceel met groenbemester. Bij aankomst
waren er meteen een aantal fazanten gezien op de hoek van
de groenbemester en de parkeerplaats, die er snel vandoor
gingen. Na te hebben gezien waar ze invielen is er geprobeerd
deze te traceren en vast te zetten. Helaas is dit niet gelukt. Alle
resterende deelnemers hebben hier hun eerste beurt gelopen.
Daarna was het tijd voor de lunch, deze vond plaats in de keet
bij de boerderij van Piet Roos.
Bij Piet Roos hadden we een ruimte tot onze beschikking om
te lunchen en ook de sanitaire voorziening was zeer welkom.
Er werd besloten om de lunch buiten op het terras te nuttigen
daar de zon was doorgekomen en het zeer aangenaam toeven
was op het terras. De deelnemers kregen van Cor tijdens de
lunch ruimschoots de kans om hun vragen over het veldwerk
maar ook over het wild te stellen.

Na de lunch zijn we bij Piet Roos het veld ingegaan voor de
2e loopbeurten van de honden. We begonnen in een mooi
perceel groenbemester (bladramanas). Hierna lag er ook nog
een perceel suikerbieten op ons te wachten. Op dit perceel
worden ieder jaar wel fazanten gezien dus was er goede hoop
dat er resultaten behaald konden worden. Helaas is het de
honden ook in dit veld niet gelukt de fazanten vast te zetten
en een punt te scoren.

Hierna werd naar een veld waar gegaan, zodat er 1 hond nog
een 3e loop kon krijgen. Dat was bij Dick en Richard Entho
ven. Helaas was het voor de overige deelnemers niet mogelijk
mee te gaan naar dit perceel daar ze aan het rooien waren en
de parkeerplaats vol bieten lag. Wij wilden de boeren niet
storen tijdens hun werkzaamheden. Helaas is het ook hier niet
gelukt een punt te scoren.
Door verschillende omstandigheden kwamen de honden niet
tot voorstaan op het getoonde wild en hierdoor konden geen
van de combinaties gekwalificeerd worden.
De wedstrijd was ten einde en we gingen terug naar het erf van
Piet Roos voor de prijsuitreiking. Er werd op het terras gezel
lig met elkaar een borreltje gedronken met een stukje kaas en
worst; deze werd ter beschikking gesteld door de NGMV.
Helaas was het vandaag niet tot kwalificaties gekomen.
Hierdoor hebben we de wisselprijs van de NGMV voor de
beste GRM van de dag “de Staande Hond” niet 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.
 
Wilma en Judith
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Kees Lukens met Bo, die vandaag helaas niet onder wild
kwam (boven)
Maria Nieuwenhuis met haar Grote Munsterlander Nico
vom Varesfelt (onder)

Hierna gingen we naar een perceel met bieten, gelegen dicht
bij een ruigte. Er werden ook hier fazanten verwacht. Aan het
einde van het veld, dicht bij de ruigte was het dan weer raak.
De Bracco Italiano Pietro van Rommert Hazenberg scoorde
een punt. Nadat ook deze hond het apport prima had uitge
voerd, konden we de wedstrijd vervolgen. Naast dit perceel
lag nog een perceel aardappelen. Hier mocht de Epagneul
Français Vasha van Raba Sonneveldt starten. Binnen een paar
slagen stuitte de hond op fazanten. Na het punt te hebben
gemaakt werd de hond opnieuw ingezet. In deze loop kwam
de hond nog een aantal maal tot voorstaan, waarop tot 4x toe
de fazant werd getoond. Ook hier werd het aansluitend apport
keurig uitgevoerd. Hierna was het tijd voor de lunch. Deze
vond plaats in schietcentrum Vulpes Vulpes alwaar we een
heerlijke lunch hebben genoten.
Na de lunch zijn we wederom het veld ingegaan voor de 2e
loopbeurten van de daar voor in aanmerking komende hon
den. Het was een prima perceel suikerbieten met in het veld
een elektriciteitsmast met wat ruigte eronder. De Drentsche
Patrijshond Aram van Peter Doderer tekende hier zeer sterk.
Helaas is geen wild getoond.
Kees Lukens mocht voor de derde keer zijn GRM Bo in het
veld loslaten, omdat de hond zeer goed op zoek was naar wild
in de voorgaande twee beurten. Helaas was het geluk voor
Kees en Bo niet aan hun zijde en kwamen zij helaas niet onder
de fazanten of patrijzen.
Aan het eind van de dag mocht de NGMV 3 kwalificaties
uitreiken. De uitslag was als volgt:   
        
1ste; Niko vom Varesfelt; mevrouw M. Nieuwehuis
2de;  Pietro dei Vicini del Monastero; de heer R. Hazenberg
3de;  Vasha des Hauts de Pian; mevrouw R. Sonneveldt
 
Niko vom Varesfelt was vandaag de enige Grote Münsterlan
der die tot resultaat was gekomen, waardoor de wisselprijs
van de NGMV voor de beste GRM van de dag 'de Staande
Hond' werd uitgereikt aan Maria Nieuwenhuis.
Na de prijsuitreiking konden, indien van te voren opgegeven,
de deelnemers nog genieten van een heerlijk stamppot buffet.
De jachthouders van de velden te Nieuwe Pekela 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 huis
waarts.
 
Wilma en Judith

Veldwedstrijd te Nieuwe Pekela op 22 sept. 2012
In de dagen voor de wedstrijd was het redelijk weer, maar met
de voorspellingen voor zaterdag de 22de konden we alleen
maar hopen dat het zou meevallen. Er waren met name in de
ochtend buien voorspeld. Ondanks dat we meerdere malen
zeer donkere luchten zagen aankomen, is het gelukkig bij 2
buien gebleven en was er de rest van de dag prima weer voor
de wedstrijd.
De keurmeester voor vandaag is de heer Pieter Rooijakkers.
De velden waarin vandaag de wedstrijd gelopen werd zijn tot
onze beschikking gesteld door de jachtheren Kees Lukens en
Johannes Loman. Tevens waren wij deze dag wederom te gast
bij schietcentrum Vulpes Vulpes te Nieuwe Pekela.
Wilma heet de keurmeester en de deelnemers van harte wel
kom en Pieter Rooijakkers hield voor aanvang van de wed
strijd een korte uitleg over wat hij vandaag verwachtte van de
deelnemers. Vandaag zijn er 3 Grote Münsterlanders, de
overige honden van de 9 deelnemers waren 2 Drentsche Pa
trijshonden, 1 Heidewachtel, 1 Epagneul Français en 2
Bracco Italiano’s aanwezig. Na de toelichting vertrokken de
deelnemers vanuit Vulpes Vulpes naar de velden van de heren
Lukens en Loman.
In de eerste twee velden met aardappels hebben de eerste
combinaties hun eerste loop  gekregen. Omdat dit een zeer
aanzienlijk veld was, hebben een flink aantal honden hier hun
eerste beurt kunnen voltooien. Ondanks dat er fazanten gezien
zijn, is er maar 1 hond in geslaagd een punt te maken in dit veld.
Het was de Grote Münsterlander Niko van Maria Nieuwen
huis. Ook het verplichte apport werd prima uitgevoerd.
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Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
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

2696906 Frieda van 't Exelseveld 24-03-2008 Ten Hoopen J.W

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

27612001 Aristaios Jaspis of Coopers Border 21-08-2009 KennisP.B.

2802455 Filu (Tobor) vom Florbach 05-04-2010  Kisjes, J

 Uitnodiging  Fokkersoverleg 25 januari  2013  te Ermelo
 
Op vrijdagavond 25 januari 2013 zal het  2e fokkersoverleg gehouden worden waar alle fokkers, dekreu-eigenaren en in de
fokkerij geïnteresseerde leden van harte welkom zijn.
 
Er zal ruimte zijn voor onderwerpen die tevoren door de aanwezigen zijn ingebracht,
maar het hoofd-onderwerp zal het volgende punt zijn:
 
Bespreken concept Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
 
Wilt u aan deze avond deelnemen stuur dan voor 18 januari een email met als onderwerp Fokkersoverleg 25-01-2013  naar
grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl.
 
Wij ontvangen u graag op 25 januari 2013 om 20.00 uur.
Lokatie: Horloseweg 69, 3853MJ Ermelo
 
Tiny Poort
namens bestuur en FBC

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Marcel vertelt ons ook de kenmerken van een optimaal 'dra
verslichaam'; een optimaal gewicht van 20-25 kg., een borst
diepte/beenlengte-verhouding van pl. 1,2 en een laagnormaal
vetpercentage. Marcel Nijland houdt een pleidooi voor
werkproeven c.q. het laten verrichten van het oorspronkelijke
werk van de hond voor de rassen waarbij dat mogelijk is. Voor
vele rassen is voor hun oorspronkelijke werk echter geen plaats
meer in onze maatschappij. Dan kan gekeken worden naar
alternatieve arbeid, bijvoorbeeld in de diverse vormen van
hondensport.
Tot slot vertel hij nog iets over de verschillen in aanleg of ta
lent tussen honden van verschillende rassen. Pups van ver
schillende rassen vertonen al vroeg genetisch bepaalde ver
schillen in hun 'voorkeurszintuig': ruiken, zien of horen. Dit
filtert het soort informatie dat binnenkomt en speelt een be
langrijke rol in wat de pup waarneemt en leert. Omdat het
benutten van aanleg vaak makkelijker is dan het wijzigen of
onderdrukken adviseert hij in zijn trainingen om niet steeds
te focussen op het onderdrukken van een specifieke aanleg,
maar wel op het bijsturen van de aanleg in een gewenste
richting.
 
Dag 2: Inteelt en verwantschap
De eerste spreker op deze avond is Kor Oldenbroek, werk
zaam als senior onderzoeker bij het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland van Wageningen UR als specialist voor
het conserveren van kleine populaties van dieren. Fokken is
volgens Kor Oldenbroek: vaststellen van een fokdoel, inven
tariseren welke ouderdieren beschikbaar zijn, selecteren met
het oog op het fokdoel, paren en de nakomelingen opfokken
en dan hopen dat de volgende generatie beter zal voldoen dan
de voorgaande.
Net als Paul Mandigers tijden de eerste avond geeft ook Kor
Oldenbroek zijn visie op hoe erfelijke aandoeningen in de
populatie kunnen worden teruggedrongen:
·         Nauwkeurig registeren van erfelijke aandoeningen
·         Probleem zijn de dragers!
·         Indien mogelijk testen en lijders en dragers opsporen
·         Dragers niet te snel uitselecteren in verband met de
inteeltcoëfficiënt
·         Hele nesten screenen.

Verslag Fokkerstour Raad van Beheer 2012
Dag 1: Ziek zijn en Fit voor Functie
In plaats van een Fokkerscongres organiseert de Raad van
Beheer in 2012 voor fokkers een Fokkerstour, die bestaat uit
drie avonden gevuld met voordrachten door gerenommeerde
sprekers op het gebied van erfelijkheid en fokkerij. Één vraag
is in elk geval helder: 'zijn het in de media voornamelijk de
malafide fokkers die de aandacht krijgen'. Feitelijk zijn er in
Nederland heel wat (hobby)fokkers die popelen om de infor
matie te horen die hen kan helpen om op een goede manier
vorm te geven aan een 'Duurzaam Fokbeleid'.
Donderdag 14 juni is mijn eerste avond in Zwolle met als
thema 'Ziek zijn en Fit voor Functie'. De eerste spreker is Paul
Mandigers, dierenarts-specialist interne geneeskunde en vete
rinaire neurlogie. Hij bouwt zijn verhaal op rond epilepsie en
chiari-like malformation/syringomyelie; aandoeningen waar
in Paul Mandigers bij uitstek gespecialiseerd is. Samenvattend
komt hij tot een paar algemene adviezen aan fokkers en ras
verenigingen:
·         Werk met een effectieve populatiegrootte en vermijd
inteelt
·         Leg alles (wat betrouwbaar is) van iedere hond vast
·         Monitor ziektefrequenties
·         Ziekten horen bij het leven, maar de vraag is wat je wel
en niet mag accepteren.
Tenslotte laat Paul ons nog het belang van DNA-onderzoek
zien. Als voor een erfelijke ziekte een DNA-onderzoek bestaat
kan in uitzonderlijke gevallen, als er zoveel lijders zijn dat de
populatie het uitsluiten van lijders niet meer toestaat, gekozen
worden voor het fokken met een lijder. Door de lijder te
kruisen met een bewezen genetisch vrije hond voorkom je dan
toch de geboorte van nieuwe lijders. Wel worden er dan na
tuurlijk veel dragers geboren, zodat deze strategie een nood
oplossing is en nooit de voorkeur geniet.
Na de pauze volgt de tweede spreker van deze avond: Marcel
Nijland, fysiotherapeut en eigenaar van Canine Kynologisch
Advies, een praktijk voor gedragsbegeleiding en dierfysiothe
rapie.
Het onderwerp van zijn voordracht is: 'Fit voor Functie'.
Marcel laat ons zien hoe vorm en functie op elkaar afgestemd
moeten zijn en dat dit als het goed is leidt tot een dual purpo
se hond. Interpretaties van de rasstandaard hebben echter bij
sommige rassen geleid tot het ontstaan van een showlijn en een
werklijn.

 
Fokkerstour, Raad van Beheer

Informatie voor fokkers en geintresseerden
De Raad van Beheer orginiseert vele activiteiten om fokkers en geintresseerde te informeren.  Een belangrijk onderdeel van
deze informatie betreft fokkerijzaken. Ook dit jaar zijn er weer een aantal bijeenkomsten geweest waar diverse sprekers
hun visie hebben gegeven over de fokkerij.
Onder andere namens de Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging heeft Lida Reeskamp-Blok deze bijeenkomsten
bezocht en er een uitgebreid verslag van gemaakt.
 
Wij hopen dat  deze informatie gaat helpen in de beeldvorming van u als fokkers en een goede bijdrage levert in de opzet
van het nieuwe Verenigings Fokreglement. (VFR)
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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

 
 

 
 

Het advies van Piter Bijma aan rasverenigingen is:
·         Stel als doel een inteelttoename per generatie (= plm. 5
jaar) die niet hoger is dan 0,5-1,0%
·         Streef ernaar per generatie minimaal 25-50 verschillen
de fokreuen te gebruiken
·         Voorkom extreem gebruik van enkele individuele reuen
·         Voorkom dominante stamvaders
·         Vermijd maatregelen waardoor het aantal fokreuen
daalt.
Hoe weet je als rasvereniging of het (ongeveer) goed gaat met
de inteelt in het ras?
·         Monitor de snelheid van de verwantschapstoename in
het ras
·         Kijk of het inteeltniveau duidelijk afwijkt van de ver
wachte verhouding 0,5 x de verwantschap, is het inteeltniveau
hoger dan komt dit door onnodige extra inteelt t.g.v. ingeteel
de reu-teef combinaties
·         Monitor erfelijke gebreken en algemene gezondheid,
levensduur en vruchtbaarheid.
Het inteeltpercentage van beoogde combinaties kan eenvou
dig worden berekend.
Wel staat of valt de betrouwbaarheid van al deze berekeningen
natuurlijk met het aantal generaties die in het programma zijn
ingevoerd. Hoe dieper de stambomen, dat wil zeggen hoe meer
generaties voorouders bekend, hoe betrouwbaarder de bere
keningen van de(gemiddelde) inteeltpercentages.
 
Met deze avond is de goedgevulde en drukbezochte Fok
kerstour 2012 afgerond.
 
Lida Reeskamp-Blok

Na de pauze vervolgt Jack Windig de presentatie. Jack Windig
is als populatiegeneticus werkzaam voor diverse projecten.
Jack begint zijn verhaal met ons te vertellen dat de rashond
in de media zwaar onder vuur ligt. Hoe kunnen we daar het
beste mee omgaan? Erkennen en de aandacht gebruiken om
draagvlak te creëren voor gezondere rashonden heeft volgens
hem meer kans van slagen. Daarvoor is het Project Verwant
schap en inteelt bij rashonden in het leven geroepen. Het
project bestaat uit twee poten:
·         Software-ontwikkeling om inteelt en verwantschap te
kunnen monitoren en voorspellen
·         Handboek en voordrachten om de benodigde kennis bij
rasverenigingen, fokkers en eigenaren te ontwikkelen.
Na nog een stoomcursus erfelijkheidsleer, komt de hamvraag
aan de orde: hoeveel inteelt is acceptabel? Jack Windig pre
senteert ons het 'Stoplicht inteelttoename':
Een inteelttoename groter dan 1% per generatie leidt tot uit
sterven van de populatie door een opeenstapeling van erfelij
ke gebreken en correspondeert met een effectieve populatie
grootte van kleiner dan 50.
Bij een inteelttoename tussen 0,5 en 1% zullen erfelijke gebre
ken vrijwel zeker gaan voorkomen en past bij een effectieve
populatiegrootte van 50-100.
Bij een inteelttoename van 0,25 tot 0,5% kunnen erfelijke
gebreken optreden en hierbij hoort een effectieve populatie
grootte van 100-200.
En bij een inteelttoename kleiner dan 0,25% is er een kleine
kans op erfelijke gebreken en dat zien we bij een effectieve
populatiegrootte van groter dan 200.
Om dit allemaal goed te kunnen monitoren wordt een moni
toringsprogramma ontwikkeld dat in 2013 voor alle rasvere
nigingen beschikbaar zal komen.
 
Dag 3: Verstandige fokkerij
Spreker van vanavond is Dr. Ir. Piter Bijma, Universitair
docent aan de Wageningen Universiteit Dierwetenschappen,
leerstoelgroep Fokkerij en Genetica. Het onderwerp van
vanavond is: 'Verstandige fokkerij'. 
Piter begint met de kern van de boodschap van vanavond:
Fokkerij geeft een permanante genetische verandering van een
ras. Bij selektie gebeurt dit door gerichte veranderingen met
een specifiek doel. Bij inteelt gebeurt dit door ongerichte
verandering.
Wat is inteelt en wat is verwantschap? Verwantschap is het
percentage DNA dat overeenkomt tussen twee honden. In
teelt is het percentage DNA dat homozygoot is in een dier. In
een gesloten ras wordt iedereen familie van elkaar, inteelt is
onvermijdelijk en de erfelijke variatie neemt af. Gevolg is in
teeltdepressie in de vorm van een algemeen achteruitgang: de
dieren worden kleiner, minder vruchtbaar, krijgen meer ge
zondheidsproblemen en leven korter. Ook zullen recessief
erfelijke ziektes steeds vaker tot uiting gaan komen: inteelt 
verzoorzaakt geen recessieve erfelijke afwijkingen maar
brengt ze wel aan het licht.
Hoe kunnen we het beste omgaan met inteelt? Om inteelt op
rasniveau te beheersen is het van belang dat voorkomen wordt
dat de verwantschap te snel toeneemt. Om dat te bereiken is
het belangrijk dat de fokkers binnen een ras niet allemaal
hetzelfde doen. Dus niet allemaal die éne kampioensreu voor
een dekking gebruiken. Omdat er meestal meer teven ingezet
worden voor de fokkerij dan reuen komt de meeste inteelt via
de reuen. Het geslacht dat het laagst in aantal is wat betreft
inzet voor de fokkerij is bepalend voor de inteelttoename.
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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.

Frieda v.'t Exelseveld

Naam: Frieda v.'t Exelseveld

N.H.S.B.: 2696906

Geboren: 24-03-2008

Geslacht: Teef

Vader: Artus vom Flörbach

Moeder: Aida v.'t Exelseveld

HD: HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 57 cm

Exterieur: Uitmuntend
Kamp.clubmatch 2012, 1e U, beste teef

Aanlegproef: Zeer Goed

Jachtproeven: Div. KNJV B diploma's

Eigenaar: J.W. Ten Hoopen

Kennelnaam: Van Beekvliet

Telefoon: 0575-461332

Email: wim.tenhoopen@hetnet.nl

 

 

Nieuw op de fokdierenlijst
 

Aristaios Jaspis Of Coopers Border

Naam:  Aristaios Jaspis of Coopers Border

N.H.S.B.: 27612001

Geboren: 21-08-2009

Geslacht: Reu

Vader: Ari von der Emsaue

Moeder: Vaida Valesca v.'t Exelse Veld

HD: HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:63 cm

Exterieur: Zeer Goed
 

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven:KNJV C

Eigenaar: P.B. Kennis

Telefoon: 0497-575450 of 06-53771587

Email: pierrekennis@chello.nl
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Dekbericht   Anouk v.`t Woudse Veldt
Kennelnaam:v. 't Woudse Veldt

Eigenaar: P.J. Veldt

Adres: Herenweg 67
1861 PB  Bergen (NH)

Telefoon: 072-5061658

Email: pj.veldt05@chello.nl 

Gedekt op: 29-07-2012

N.H.S.B. 2619030

Geboren: 29 juli 2006

Vader: Gino v.'t Patriez'n Laand

Moeder: Ned. en Veteranen Kamp.
Dyan v.h. Meekenesch

Fokker: P.J. Veldt

H.D.: H.D. A,  Norbergwaarde 35

Oogonderzoek:Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:60 cm

Exterieur: Uitmuntend, Zeer Goed

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven:KNJV C

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

N.H.S.B.: 2639614

Geboren: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Ned. Kamp. Holly Jazz van ̀ t Proostmeer

HD: HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 65 cm

  

Te verwachten dekkingen:

Dekking sept./okt. Nova (Kylie) van de Stommeerpolder &Quax v.St. Vit

 Dekking okt./nov. Maud (Queen) vh Meekenesch & Ernie v.d. Steverquelle

 Dekking mrt./apr. 2013 Birka v.'t Woudse Veldt x v.W. Chap von Wessendorf

   Informatie over de dekkingen zie website www.grotemunsterlander.nl

 

 

Exterieur: Internationaal Kampioen,  
Nordic Champion, 
FCI Centennial Champion,
Balkan Champion
 
Shows:  
Res. Beste Reu Kamp
                       Clubmatch NGMV '08
Beste Reu Kamp.
                       Clubmatch NGMV '09 '10 '11
Clubwinnaar NGMV 2010
Clubwinnaar GMVB 2010
Clubwinnaar CMKU 2012
Beste Junior Dog
                       Clubmatch LMC Engeland ̀ 09
Kampioen in: NL; DE(VDH); HU; LU;
SE; DK; NO; CZ; SI; SL; AT; CY; AZ;
BG, TK; UA; PH; MD; GE.
Winner in NL; DE; BE; AT; SE; DK; CZ. 
Wereldwinner: WJW'08 & WW'10 &
WW'11 
Bundeszieger: DE; AU; CZ.
FCI Jahrhunderd Sieger
FCI Centenary Eur. Dog Show Winner
FCI Centenary World Champion of
Champions
Black Sea Winner 2012
 

Aanleg proef: Uitmuntend

Jachtproeven: Div. KNJV B diploma's

Veldwerk: Kwal. Goed Jeugdklasse

Duitse proeven:  VJP, HZP

Werkproeven: OWT ged. 8e plaats

 

25



Dekbericht Jull v.'t Exelseveld

Kennelnaam: v.`t Exelseveld

Eigenaar: H.G. Klokman

Adres: Oude Lochemseweg 35
7245 VH Laren

Telefoon: 0573-421216

Email: gerritklokman@hetnet.nl 

Gedekt op: 1-9-2012

N.H.S.B: 2775390

Geboren: 10-12-2009

Vader: Griff vom Silberberg

Moeder: Eska v.‘t Exelseveld

Fokker: H.G. Klokman

HD: HD A, Norbergwaarde 30

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B en A diploma's

Duitse proeven:  V.J.P.

 

 
Gedekt door Zac vom Voßbrink
Gedekt door: Zac vom Voßbrink
GRMZB: nr. 26/09

Geboortedatum:24-02-2009

Vader: Artus vom Stronfeld

Moeder: Wicki vom Voßbrink

H.D.: H.D.  A

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

Exterieur: SG/V

Duitse proeven:VJP 75 P., Spur 11
HZP 178 P., St.h.E. 10 P.

Dekbericht Ned. Kamp. Mika v.'t Meekenesch 

Kennelnaam:Uut 't Vossebeltseveld

Eigenaar: R. Mentink

Adres: G.J. Soppestraat 17 
7741 PX  Coevorden

Telefoon: 06-41312469

Email: anitaenronald@home.nl

Gedekt op: 17-08-2012

N.H.S.B.: 2671022

Geboren: 05-09-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Jesca v.h. Meekenesch

Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis

H.D.: H.D.  B Norbergwaarde 36

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:60 cm

Aanlegproef: Zeer goed

Exterieur: Uitmuntend, 
Nederlands, Luxemburgs, Kroatisch Kampi
oen,
Internationaal Show Kampioen,
reserve teef op clubmatch in België

Jachtproeven:KNJV C-B diploma's

Veldwerk: Novice klas, 2 x EV

 

 

Zac vom Voßbrink

26



Gedekt door v.W. Chap von Wessendorf

GRMZB: 92/10

Geboren: 07-04-2010

Vader: Anton vom Ortsberg

Moeder: Hanja vom Ahler Esch

HD: HD A

Oogonderzoek:   voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 65 cm

Exterieur: sg/sg Goldmedaille

Jacht proeven: VJP 73 P. sil. Sp.10
HZP 180 P. St.h.l.E.10 P.
vW HZP 168 P. St.h.l.E. 9 P.

 

 

Dekbericht Arras Van Dorka's Plek 

Kennelnaam: Van Dorka's Plek

Eigenaar: M. de Putter

Adres: Hellenburgstraat 25
4435 NA Baarland

Telefoon: 0113-342023

Email: mdputter@xs4all.nl 

Gedekt op: 8-9-2012

N.H.S.B.: 2703514

Geboren: 09-05-2008

Vader: Harras ut Seelterlound

Moeder: Ned. Kampioen Meiske v.'t Exelseveld

Fokker: M. de Putter

HD: HD A, Norbergwaarde 35

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma's

Duitse proeven:  VJP

 

 

Gedekt door Ned. en Intern. Kampioen Max  van
de Stommeerpolder 

N.H.S.B.: 2639616

Geboren: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Ned. Kamp. Holly Jazz van `t Proostmeer

HD: HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur: Uitmuntend, Ned. Kampioen 
Winner Amsterdam 2008: beste reu
1e pl. gebruikshondenklasse Kamp. Club
match 2009 + 2010
Res. CAC Kamp. Clubmatch 2012 

Aanleg proef: Uitmuntend

Jachtproeven: Div. KNJV A en B diploma's, MAP B

Veldwerk: Kwal. 3e Goed Jeugdklasse

Duitse proeven: VJP

Werkproeven: OWT ged. 8e plaats

 

 

Ned. en Intern. kampioen Max van de Stommeerpolder
(Django)

Jull van 't Exelseveldt gedekt door:
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Geboorte bericht Vaida Valesca van 't Exelseveld 
Geboren: Kennel Of Coopers Border

Moeder: Vaida Valesca van 't Exelseveld

Vader: Berlioz des Grandes Vorachyres

Geboortedatum: 20 juli 2012

Pups: 4 Reutjes en 2 teefjes

Beschikbaar: 1 Reutje

Email: b.vd.burgt@hotmail.com 

Geboortebericht Anouk van 't Woudse Veldt
Geboren: Kennel van 't Woudse Veldt

Moeder: Anouk van 't Woudse Veldt

Vader: Kalle van de Stommeerpolder

Geboortedatum: 09 oktober 2012

Pups: 0 Reutjes en 3 teefjes

Beschikbaar:  Geen pups meer beschikbaar

Email: pj.veldt05@chello.nl 

       

Geboortebericht van het Zonnebeekbos
Geboren: Kennel van het Zonnebeekbos

Moeder: Dietske v.'t Seijzenbrook

Vader: Ernie v.d. Steverquelle

Geboortedatum: 23 april 2012

Pups: 6 teefjes en 3 reutjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: w.j.vd.veen@hetnet.nl 

RECTIFICATIE
In het vorige nummer is per abuis de verkeerde foto ge
plaatst bij het nestje van de pups van de Kennel van het
Zonnebeekbos. Hiervoor onze excuses en hieronder na
tuurlijk de goede foto.
De Redactie

Raad van Beheer werkt samen met overheid aan
vermindering inteelt bij rashonden
De Raad van Beheer werkt samen met het ministerie van
EL& I aan de vermindering van inteelt bij rashonden met
een stamboom. De uitvoering van het project ligt bij we
tenschappers van Wageningen University.
     Naast het computerprogramma voor de analyse en ad
visering  maakt ook een handboek ‘fokken van rashonden’
onderdeel uit van het project. Dit handboek is geschreven
om de benodigde kennis voor verantwoorde fokkerij en
genetisch beheer bij rasverenigingen en fokkers te bevorde
ren. Dit handboek is gratis digitaal beschikbaar via www.
raadvanbeheer.nl/boekverwantschap
     Het project verwantschap van de Raad van Beheeren de
overheid is een goed vervolg en past binnen de toekomst
visie van de Raad op weg naar een gezonde rashond. 

28



Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer 2
N.H.S.B.  Naam hond   Arts   Datum onderzoek
    Geboortedatum   Onderzoek   Uitslag
2761201  Aristaios Jaspis of Coopers Border   Drs. M.A.P.M. Kappen  11-06-2012

    21-08-2009   H.D.   H.D. A Norberg-waarde 40

2834010  Aspe Doris v. 't Reuseldal   Drs. M.A.P.M. Kappen  23-04-2012

    07-04-2011   H.D.   H.D. A Norberg-waarde 40

2834010  Aspe Doris v. 't Reuseldal   Dr. A. Heijn   10-04-2012

    07-04-2011   OOG   Voorlopig vrij

2826691  Mona vom Hoxfeld   Drs. J. Hilvering   15-06-2012

    09-06-2010   H.D.   H.D. A Norberg-waarde 38

2779073  Kwinsy v 't Proostmeer   Drs. D.J.Breen   31-01-2012

    15-01-2010   H.D.   H.D. A Norberg-waarde 40

2763567  Gunn v.d. Stommeerpolder   Drs. C.H. Zuiderduin   16-04-2012

    07-09-2009   H.D.   H.D. A Norberg-waarde 40

2825069  Barones Abbygail vom Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2829883  Amber v.d. Lobbery   C.Görig   31-03-2012

    08-03-2011   OOG   Voorlopig vrij

2829884  Anouck v.d. Lobbery   C.Görig   31-03-2012

    08-03-2011   OOG   Voorlopig vrij

2833201  Becses v. Dorka's Plek   C.Görig   31-03-2012

    31-03-2011   OOG   Voorlopig vrij

2526482  Meiske v. 't Exelseveld   C.Görig   31-03-2012

    23-09-2004   OOG   Vrij

2671019  Maud v.h. Meekenesch   C.Görig   31-03-2012

    05-09-2007   OOG   Voorlopig vrij

2844484  Adu vom Dalenhoek   C.Görig   31-03-2012

    22-12-2010   OOG   Voorlopig vrij

2825068  Baron Paco von Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2674560  Eska v.'t Exelse Veld   C.Görig   31-03-2012

    08-10-2007   OOG   Niet vrij; OS Anteride Cortex

2825067  Baron Dex von Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Retina Dysplasie (RD)
niet vrij (Multi) Focaal

2825063  Baron Brutus von Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2825066  Baron Storm von Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2825062  Baron Maarten von Cayer Blanck   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2825070  Barones Francika von Cayer Black   C.Görig   31-03-2012

    26-01-2011   OOG   Voorlopig vrij

2829885  Asrha v.d. Lobberry   C.Görig   31-03-2012

    08-03-2011   OOG   Voorlopig vrij
 

 
GEZONDHEID
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Vervolg  Gezondheidsuitslagen        

N.H.S.B.  Naam hond   Arts   Datum onderzoek
    Geboortedatum   Onderzoek   Uitslag
2868410  Gorbi vom Flörbach   C.Görig   31-03-2012

    06-04-2011   OOG   Voorlopig vrij

2851855  Gina vom Flörbach   C.Görig   31-03-2012

    06-04-2011   OOG   Voorlopig vrij

2834873  Kalle v.'t Exelse Veld   C.Görig   31-03-2012

    09-04-2011   OOG   Voorlopig vrij

2834876  Koko v.'t Exelse Veld   C.Görig   31-03-2012

    09-04-2011   OOG   Voorlopig vrij

2619030  Anouk v.'t Woudse Veldt   J. GUTTELING   06-06-2012

    29-07-2006   OOG   Vrij

In Memoriam Floris Max van 't Proostmeer
(14-9-2000 / 22-6-2012)
 
Onze Grote Münsterlander vriend is er niet meer.
 
De geest was nog ijzersterk, op z'n laatste loopje nog voorstaan
op een eend, maar het lichaam wilde niet meer. Trouw, ge
hoorzaam, fier, trots, hazenrein, vrolijk en waaks. Alles wat
je van een hond verwacht had onze Max. Toonbeeld van een
schitterend ras en een opvallende verschijning in z'n eigen bos,
waar hij nu tot in lengte van dagen lekker z'n gang mag gaan.
 
Dag Max, dag grote kameraad, je was een kanjer!

Floris Max van 't Proostmeer
 
      In Memoriam

 
Geboren:  14-09-2000
 
Overleden:22-06-2012
     
 
     Wij wensen de familie Anholts veel
             sterkte toe met dit verlies.

Oproep !!!!
 
Voor onze clubwinkel zoeken we een Grote Munsterlander
liefhebber die enkele keren per jaar de clubwinkel wil be
zetten.
 
Minstens 3 keer per jaar wordt de clubwinkel ingezet tijdens
de aanlegproeven en de kampioensclubmatch zodat de
leden wat NGMV-artikelen of artikelen gerelateerd met de
jacht kunnen aanschaffen. Daarnaast zijn er enkele activi
teiten die we per 2 of 3 jaar organiseren waar het gewenst
is dat ook de clubwinkel aanwezig is. Denk hierbij bijvoor
beeld aan de KNJV proef Haaften die de NGMV eens per
3 jaar organiseerd.
 
Tijdens al deze activiteiten kan er vaak een beroep gedaan
worden voor assistentie op diverse leden van de vereniging
maar we zoeken iemand die de clubwinkel wil beheren en
organiseren.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de
evenementencommissie:
 
     Ina te Boome     of    Hennie IJpelaar
Tel. 0544-481319     of    06-51369318
 
 

Nieuwe Penningmeester
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het woordje van de voorzitter heeft Linda Spaargaren de functie van penningmeester de
afgelopen weken overgedragen aan de heer Wim ten Hoopen. Wij vinden het erg jammer dat Linda na vele jaren prima werk
te hebben verricht stopt met het penningmeesterschap. Natuurlijk zal de vereniging hier op gepaste wijze op terug komen
tijdens de Algemene ledenvergadering op 5 april 3013.
Ons lijkt het zeer op zijn plaats Linda nu ook al heel hartelijk te bedanken voor de enorme inspanning en inzet, voor alles wat
ze de laatste jaren heeft gedaan voor de NGMV en we zien Linda natuurlijk nog heel vaak terug bij de activiteiten van de
vereniging.
Wim ten Hoopen, krijgt de funtie van penningmeester ad interim, tot aan de hierbovengenoemde ALV.
 
De redeactie
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Commissies
Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencomissie Redactiecomissie Evenementencomissie

Tiny Poort Bart Waltmans (apporteerwerk) Hennie IJpelaar Ina te Boome

0596-541780  06-14413170 06-51369318 0544-481319

k.poort@hetnet.nl bartwaltmans@hetnet.nl clubblad@ 
grotemunsterlander.nl

secretaris@ 
grotemunsterlander.nl

Ina te Boome Wilma Rodenburg (veldwerk) Nico Engels Hennie IJpelaar

0544-481319 06-55733273 0418-515054 06-51369318

secretaris@ 
grotemunsterlander.nl

rodenburg.w@casema.nl n.engels@planet.nl hijpelaar@hetnet.nl

Lida Reeskamp-Blok Rini van Kuijk (apporteerwerk) Anita en Ronald Mentink Lex Brijs

0341-561571 0416-278618 06-41312469  

grotemunsterlander@ rinivankuijk@home.nl anitaenronald@home.nl Clubwinkel
reeskamp-blok.nl Judith Willems Bianca Nuijts-Consten Vacature

  Marcel Veldhuis 043-4073020  

  053-5727679 bianca@nuco.nl  

  veldhuismhm@gmail.com    

Belangrijke adressen en informatie
 

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad Winter 2012 uiterlijk op
          31 december 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 van kopij
Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV proeven
en overige wedstrijden, worden pas geplaatst nadat op het
redactie adres er een kopie van is ontvangen. Na ontvangst
van de uitslagen bij het secretariaat van de RVB worden
deze alsnog officieel geplaatst. Uitslagen van KC’s en an
dere verenigingen worden wel doorgegeven aan de Fokbe
geleiding, maar kunnen niet worden geplaatst.

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

KNJV
Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort
Tel: 033 - 4619841
Website: www.knjv.nl

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.

Erkende Rasvereniging

Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Johan Wilmink 0165-514261 horsemanship@freeler.nl

Secretaris Ina Te Boome 0544-481319 secretaris@grotemunsterlander.nl

Penningmeester (A.I.) Wim ten Hoopen 0575-461332 wim.tenhoopen@hetnet.nl

Bestuurslid FCB Tiny Poort 0596-541780 k.poort@hetnet.nl

Bestuurslid GHC Bart Waltmans 06-14413170 bartwaltmans@hetnet.nl 

Bestuurslid Redactie Hennie IJpelaar 06-51369318 clubblad@grotemunsterlander.nl

Bestuurslid Algemeen Wilma Rodenburg 06-55733273 rodenburg.w@casema.nl
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


