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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
300 exemplaren. De NGMV is een vereniging van ongeveer
250 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 Vereni
ging 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
Foto         :
          Uhry & Unietta Junior od Nezdického Potoka
 
Fotograaf:  Nicoliene Oosterhof
Fokker     :  Zuzana Fialová  
 
Het volgende nummer zal medio april 2013 verschijnen.
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Herinner je gisteren, droom over morgen, LEEF
VANDAAG!!
 
Deze wijze woorden kreeg ik rond de feestdagen toegezonden.
En gek genoeg heeft me dit een hele tijd beziggehouden. Een
paar woorden die zoveel zeggen. De woorden zijn heel positief
beladen, waar veel achter schuil gaat, door iedereen zelf in te
vullen.
 
Herinner je gisteren: het verleden kunnen we niet vergeten.
Impact volle gebeurtenissen blijven in je geheugen gegrift. Een
ieder verwerkt dit op zijn manier. We leren van het verleden,
maar blijven er niet lang bij stil staan.
Droom over morgen: de toekomst is onzeker, niet te bepalen
en te plannen. Alhoewel onze agenda’s propvol staan en
menen 'het' in de hand te hebben. Als er iets wijzigt is de
toekomst weer veranderd. Net als je een steen in een beek
verplaatst, zal het water een andere weg nemen.
Leef vandaag: de belangrijkste woorden in deze zin. Leef NU.
Ga eens bij jezelf na……… leven we wel in het NU. Staan we
wel eens even stil om te genieten van het moment van NU. Of
hollen we achter de feiten aan (verleden) of zijn we met dingen
bezig die we nog moeten doen (toekomst)……….
 
En dan kijk ik in de trouwe ogen van mijn hond en den
k……….jij bent pas een wijs wezen.
Je denkt niet aan gisteren, weet niet wat morgen is en je leeft
NU.
Dan denk ik toch bij mezelf “ Amber, jij begrijpt het leven”
 
NGMV staat ook niet stil en is vernieuwend bezig, er staat
veel te gebeuren.
Een nieuw fokkersrgelement, activiteiten die gepland dienen
te worden, vergaderingen, clubmatch enz enz ……………. en
zo hollen we 2013 door.
En daar gaan we weer……..
 
Eerst ga ik NU aan de openhaard genieten van een heerlijk
kop koffie, door mijn dochter bereid, en een lekker stukje
chocolade. En sta even stil bij …….NU.
 
We wensen jullie een mooi en gezond 2013 toe met veel NU
momenten, namens de redactie
Bianca Nuijts-Consten
 

Zet in uw agenda! 
 

Kampioensclubmatch NGMV 2013
zaterdag,  15 juni 2013

 
Lokatie     " HETEREN "

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

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
 
Op de eerste plaats mijn excuses voor het te laat verschijnen
van dit clubblad. 
 
Vanwege een afgescheurde achillespees, de bijbehorende
operatie en wat bijkomende ongemakken was het niet
mogelijk om lang achter mijn computer te zitten. Uiteinde
lijk is het toch gelukt om weer een mooi clubblad in elkaar
te zetten. Er zijn veel, door jullie ingezonden, artikelen
verwerkt en toch doe ik weer een oproep om te blijven in
sturen. Vooral verhalen vanuit de praktijk zijn welkom.
 
Het zal jullie ook zeker opvallen zijn dat er veel bestuurs
wisselingen hebben plaatsgevonden. Vanwege allerlei rede
nen gaan Linda Spaargaren, Wilma Rodenburg en Bart
Waltmans vroegtijdig het bestuur verlaten. Wij vinden dat
erg jammer en danken hen zeer voor alle gedane inspan
ningen van de afgelopen jaren. We hopen dat we ook nog
vaak een beroep op hun kunnen doen bij de diverse activi
teiten die wij als NGMV gaan opzetten.
Tijdens de ALV van 5 april 2013 zullen we zeker deze drie
bestuursleden bedanken voor hun inzet.
 
Het bestuur zal voor de vrijgekomen functies nieuwe
kandidaten aandragen tijdens de ALV van 5 april 2013. Zie
hiervoor de uitnodiging en toelichting elders in dit blad.
 
H. IJpelaar
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Adreswijziging
Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour
omdat de geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend. Dit
is voor deze leden vervelend, omdat 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

Ereleden NGMV 2013

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. 

 
 Nieuwe leden

Beek, van K.H.G.   Born    

Borden, vd W. Gouda    

Gijsen C.H. Utrecht    

Velzen, van A. Valkenburg
(ZH)

   

Visee A.M. Leersum    

Woudenberg, van  H.J. Ruurlo    

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)

Oproep !!!!
 
Voor onze clubwinkel zoeken we een Grote Münsterlan
derliefhebber die enkele keren per jaar de clubwinkel wil
bezetten.

Minstens 3 keer per jaar wordt de clubwinkel ingezet tijdens
de aanlegproeven en de kampioensclubmatch zodat de
leden NGMV-artikelen, of artikelen gerelateerd aan de
jacht, kunnen aanschaffen. Daarnaast zijn er enkele activi
teiten die we per 2 of 3 jaar organiseren waarbij het gewenst
is dat ook de clubwinkel aanwezig is. Denk hierbij bijvoor
beeld aan de KNJV proef te Haaften die de NGMV eens
per 3 jaar organiseert.

Kortom: we zoeken iemand die de clubwinkel wil beheren en
organiseren.

Er kan altijd een beroep worden gedaan op andere leden
om te helpen met de clubwinkel tijdens deze evenementen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de
evenementencommissie:
Ina te Boome of Hennie IJpelaar
Tel. 0544-481319 of 06-51369318

 
LEDEN

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.
 

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)
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Clubagenda 2013
 
 
 

16 Maart 2013 - Aanlegproef / JoHodag voorjaardeelname voor honden geboren van 16-10-11 tot 15-04-2012.

 
30 maart 2013 - Jeugd Veldwerkwedstrijd te Nieuwe Pekela 

 
 

5 april 2013 - ALV te Ermelo
 

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

 Wijzigingen onder voorbehoud. 

 
Agenda

Tentoonstellingsagenda

Datum / Rasgroep Plaats  /  Locatie CategorieSecretariaat  
Postadres

Telefoon/fax  
E-mail  /  Website

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

Eindhoven
Beursgebouw
CAC-CACIB

E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.:/Fax 073 5492209
jalahaye@home.nl
www.kcdekempen.nl

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

Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB

Mw. H.M.M. Klok- ‘t Hart
Voorstraat 2
9696 XH Oudeschans

Tel:0597-655415
martinidogshow@planet.nl
www.martinidogshow.nl

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

 Leiden
Plantarium, Hazerswou
de dorp
CAC-CACIB

 L.Nieuwenburg
Morsweg 149
2332 EM Leiden

 Tel: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.kvrijnland.nl

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

 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

 Dogshow Goes
Postbus 2040
4460 MA Goes

 Tel: 06 13521419
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

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

 

Uitnodiging aanlegproef / johodag NGMV
 
Op 16 maart aanstaande is er weer een aanlegproef.
Wij vragen uw speciale aandacht voor proeven waar alle Grote Münsterlanders tussen 12 en 18 maanden voor worden
uitgenodigd. Dit keer is de deelname voor honden geboren van 20-10-2011 tot en met 24-04-2012
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 natuurlijk het gewoon samenzijn met alle Grote Münsterlander liefhebbers.
 
Wij nodigen u dan ook uit om dit evemenent te bezoeken in het Gelderse Exel.
Alle informatie over tijd en locatie vindt u terug op de website.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 5 april 2013
 
 
Beste Leden,
 
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op
 
                                  vrijdag 5 april 2013                                    Locatie `De Blokkamp`
                                  aanvang 20.00 uur                                        Horloseweg  69
                                                                                                       3853 MJ Ermelo
 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom
 
Dit is  een concept–agenda,
De definitieve agenda zal op de site geplaatst worden 2 weken voorafgaand aan de ALV.
 
Bij agenda punt 3:
 De notulen van de vorige ALV worden voor aanvang van de vergadering uitgereikt
                     
Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing
Johan Wilmink is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar.
             Linda Spaargaren treedt af als penningmeester/bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. 
             Wim ten Hoopen heeft deze taak `ad-interim` op zich genomen en wordt door het bestuur
             voorgedragen als penningmeester.
 
             Bart Waltmans treedt af als GHC bestuurslid .
             Wilma Rodenburg treedt af als bestuurslid GHC afd. Veldwerk.
             Het bestuur wil deze bestuursfunctie combineren en draagt Marcel Veldhuis voor als bestuurslid GHC.
 
                  Artikel 8 lid 2
                                          Een voordracht door tien of meer leden moet voor
                                          de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
                  Artikel 8 lid 4 
                                           Is geen voordracht opgemaakt (…) dan is de algemene vergadering vrij in
                                           de keus met inachtneming van de procedures beschreven in artikel 16 (Besluitvorming).
 
Bij agenda punt 9:
Lida Reeskamp-Blok houdt  presentatie over de laatste stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen van het Duurzaam
Fokbeleid van de Raad van Beheer, gekoppeld aan het aan te nemen VFR
 
Bij agendapunt 11. Uitreiking jaarprijzen:
Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging,
te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal. Inzendingen kunnen  
worden ingestuurd tot 10 dagen voor de vergadering naar Ina te Boome.
De reglementen voor deelname vindt u op de site (vereniging/ reglement wissel bokalen)
of zijn per email aan te vragen.
 
 
Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 5 April 2013!
 
Met vriendelijke groeten,
Ina te Boome, secretaris N.G.M.
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Concept Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 5 april 2013 Aanvang:  20.00 uur
 
 Locatie `De Blokkamp`
Horloseweg  69,  3853MJ Ermelo
   
1.            Opening door de voorzitter
 
2.            Ingekomen stukken en mededelingen
 
3.            Verslag ALV d.d. 13 april 2012
 
4             Jaarverslag secretariaat 2012
 
5             Jaarrekening 2012
 
6            Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 
7            Commissieverslagen
                           *  Fokbegeleidingscommissie
                           *  Gebruikshondencommissie
                           *  Redactiecommissie                  
 
8.            Bestuursverkiezing:
 
Aftredend en herkiesbaar:
                             Voorzitter Johan Wilmink
 
Aftredend en niet-herkiesbaar
                             GHC: Bart Waltmans
                             GHC afd. Veldwerk: Wilma Rodenburg
                             Penningmeester: Linda Spaargaren
                       Voordracht door bestuur
                             GHC:  Marcel Veldhuis
                             Penningmeester: Wim ten Hoopen
  
9.           Stemming Verenigings Fok Reglement (VFR)
 
10          Uitreiking verenigingswisselprijzen
                             *  Veldwerkjaartrofee
                             *  Jeugdbokaal
                             *  Martien Petersbokaal
 
11        Rondvraag
 
12       Sluiting

Routebeschrijving De Blokkamp, Horloseweg69, 3853MJ Ermelo
 
Vanaf de A28:  afslag 11, Strand Horst.
Op de rotonde richting Ermelo: Buitenbrinkweg.
Op de tweede verkeersdrempel linksaf: Horsterzoomweg / richting camping Horsterhoeve.
Op de Y-splitsing rechts aanhouden: Horsterzoomweg.
Einde weg links en doorrijden tot Horloseweg 69 parkeergelegenheid op eigen terrein.
 
NB.    Door recente wegomleggingen wijzen navigatiesystemen meestal niet de juiste weg! Deze zullen veelal bij de Y-splitsing
linksaf wijzen, en vervolgens rechtsaf naar een weg die niet meer bestaat. In dat geval: rechtdoor rijden tot op het parkeerter
rein van Kasteel Groot Horloo, een groot appartementencomplex. Op het parkeerterrein rechtsaf, en daarna opnieuw
rechtsaf. Rechts aanhouden en bij de bordjes 67/69 de oprit oprijden.
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Dit artikel ontvingen we van Tanja. Tanja is een Neder
landse die getrouwd is met een Engelsman, ze wonen nu in
Engeland.
Tanja is bezeten van de Grote Munsterlanders, ze heeft er
zelf 2 waar ze veel leuke dingen mee doet. Kijk ook maar
op: www.rockwoodanimals.com

Grote Münsterlanders zijn gewoon fantastisch!
 
De honden zijn allemaal huisdieren en ze leven dan ook bij de
leden van het team thuis. Veel van de honden die in het team
werken zijn gered van slechte levensomstandigheden en we
hebben alle vormen en maten. Het hoofddoel van het team is
de edukatie van het publiek in de verantwoordelijkheden van
het bezitten van een hond en om een gevarieerd en amusant
programma te leveren, dat toeschouwers uit alle lagen van het
leven zal aanspreken. De shows van 2 x 25 minuten of 1 x 40
minuten, tonen het publiek elk aspect van hondopleiding, van
gehoorzaamheid (getoond op muziek), honden die door een
hoepel van 25cm springen, hondbehendigheid (agility), fly
ball, tot 'man work' waarbij de hond een gewapende crimineel
vangt. Ook zeer toepasselijk in de wereld van vandaag, wordt
een jong meisje gered door haar hond wanneer iemand haar
probeert te ontvoeren.

Een indrukwekkend visueel effect wordt geschapen wanneer
alle honden in het team hun bekwaamheid en moed tonen
door over een stellage, van 25 meter lang x 2,5 meter hoog,
met vier vuursprongen te rennen. De show bereikt zijn
hoogtepunt met een spannende agility estafette, waarbij twee
teams tegen elkaar racen en het publiek op hun gekozen team
juichen.

De zorg en welzijn van de honden zijn altijd de prioriteit van
de hondopleiders en alle leden van het team gaan met mede
dogen en vooral geduld om met hun honden. Hondopleiding
en verantwoordelijk hondeigendom profiteren niet alleen de
eigenaars van de hond, maar niethondeneigenaren ook. Door
het samenbrengen van onderwijs en familie entertainment,
demonstreren wij de voordelen van een getrainde hond en het
genot dat dit kan brengen.
 
Het Rockwood Dog Display Team (RDDT) is in 1982 opge
zet en het bevindt zich in Caerphilly, Zuid Wales, Verenigd
Koninkrijk. Het team reist over het gehele Verenigd Konink
rijk, waaronder ook de Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Isle
of Wight etc.) en Ierland. Zowel als optredens bij sommige
van de voornaamste buitenevenementen van het land, heeft
het team vier koninklijke voorstellingen gedaan in de afgelo
pen twee jaar.

Er zitten zo'n 15 personen in het team; iedereen een vrijwilliger
die veel tijd opgeeft om door geheel Groot Brittannie te reizen
om 30 tot 40 shows gedurende de zomermaanden met hun
honden te geven.

De honden zijn allemaal huisdieren en ze leven dan ook bij de
leden van het team thuis. Veel van de honden die in het team
werken zijn gered van slechte levensomstandigheden en we
hebben alle vormen en maten. Het hoofddoel van het team is
de edukatie van het publiek in de verantwoordelijkheden van
het bezitten van een hond en om een gevarieerd en amusant
programma te leveren, dat toeschouwers uit alle lagen van het
leven zal aanspreken. De shows van 2 x 25 minuten of 1 x 40
minuten, tonen het publiek elk aspect van hondopleiding, van
gehoorzaamheid (getoond op muziek), honden die door een
hoepel van 25cm springen, hondbehendigheid (agility), fly
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ball, tot 'man work' waarbij de hond een gewapende crimineel
vangt. Ook zeer toepasselijk in de wereld van vandaag, wordt
een jong meisje gered door haar hond wanneer iemand haar
probeert te ontvoeren.

Een indrukwekkend visueel effect wordt geschapen wanneer
alle honden in het team hun bekwaamheid en moed tonen
door over een stellage, van 25 meter lang x 2,5 meter hoog,
met vier vuursprongen te rennen. De show bereikt zijn
hoogtepunt met een spannende agility estafette, waarbij twee
teams tegen elkaar racen en het publiek op hun gekozen team
juichen.

De zorg en welzijn van de honden zijn altijd de prioriteit van
de hondopleiders en alle leden van het team gaan met mede
dogen en vooral geduld om met hun honden. Hondopleiding
en verantwoordelijk hondeigendom profiteren niet alleen de
eigenaars van de hond, maar niethondeneigenaren ook. Door
het samenbrengen van onderwijs en familie entertainment,
demonstreren wij de voordelen van een getrainde hond en het
genot dat kan brengen.
 
Ik heet Tanja en ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik
ben getrouwd met een Welshman en sinds januari 1986 woon
ik in Zuid Wales, Groot Brittannie. Ik werd lid van het RDDT
begin 2002, met mijn toen 2 jaar oude chocolade labrador
Basia. Toen ze in 2007 'met pensioen ging', begon ik met mijn
4 jaar oude schapenhond Tess te werken. Beide honden deden
het goed, maar zijn hadden een gebrek aan echte drive om te
werken.

Ik raakte geïnteresseerd in de Grote Munsterlander na het
lezen van zijn ras profiel in het Engelse maandblad 'Your Dog'
van april 2007. Voor ongeveer een jaar heb ik met zoveel
mogelijk fokkers en eigenaren van de GM gesproken en ik
was ervan overtuigd dat de GM het ras voor mij zou zijn.

In juli 2008 bracht ik 8 weken oude Maya (Rowena Rav
Enclaw) thuis en zij was een droom om te trainen in alle ver
schillende disciplines (gehoorzaamheid, hoepelspringen, agi
lity en flyball etc.) die nodig waren voor het display team.

De meeste honden zijn gewoonlijk 2 jaar getrained voordat ze
aan een show kunnen deelnemen, maar zij was min of meer
in staat dit te doen op 14 maanden oude leeftijd!

In september 2010, op 2 1/2 jaar oude leeftijd was het voor
haar al een beetje laat om met jachthonden training te begin
nen en ze was niet makkelijk op dat gebied. Het duurde aardig
wat maanden voordat ze genoeg interesse in de dummy
toonde, daar ze liever achter een tennisbal aanging. Nu na 2
jaar training gaat het goed, in Augustus kwalificeerden we uit
de beginner klasse door de 'dummy launcher scurry' te winnen.
Niet slecht voor een wat nerveus teefje dat angstig van de knal
van de 'launcher' was (nou ja, ik schrik er zelf ook nog wel
eens van!).

We hopen volgend seizoen een soort 'mini jachthonden dis
play' in onze show te zetten.

Ik ben echt onder de indruk van Maya's intelligentie, werk
drang, energie en enthousiasme, maar bovenal haar aanhan
kelijke natuur.

Sinds maart dit jaar hebben we een nieuwe GM pup erbij:
Brenin (welsh voor koning) (Jaudas Good Timin). Hij is
Maya's halfbroer van dezelfde vader (Rixbriar Blaze of Glory)
maar van een andere moeder (Jaudas the Enchanter), gefokt
door Lynn O'Connell in Lincolnshire. Hij is nu 8 1/2 maanden
oud en heel lief en zeker van zichzelf. Wij zijn voorzichtig
begonnen met zijn jachthonden training toen hij 4 maanden
oud was en hij is er weg van, zo enthousiast!

Vorig jaar zijn we in juni en september onze twee oude labra
dors verloren en wij rouwen daar nog steeds om, maar ik moet
bekennen dat ik nu aardig verslaafd aan het GM ras ben.
 
Grote Münsterlanders zijn gewoon fantastisch!
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Notulen van de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging N.G.M.V.
Digitaal verwerkt door George A. van Straaten
 
Notulen van de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging N.G.M.V., gehouden op vrijdag 25
april 1975 in Café ’De Blokhut’ te Malden. 
 
Opening:
Rond 21:00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen hartelijk welkom en stelt voorlopig bestuur voor.
 
Vergaderruimte:
De huidige vergaderruimte is te klein, in de toekomst zal naar een grotere worden uitgezien.
 
Naam vereniging:
Het voorlopig bestuur stelt voor: Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging. "Nederlandse" ter onderscheiding van de
Duitse; "Grote" om het verschil aan te duiden met de Kleine Münsterlander. Het voorstel wordt met algemene stemmen door
de vergadering aangenomen.
 
Statuten en huishoudelijk reglement:
Deze moeten eerst door de vergadering, vervolgens door de Raad van Beheer goedgekeurd worden. Ieder lid krijgt dan een
exemplaar van de goedgekeurde statuten en het huishoudelijk reglement toegestuurd.
 
Statuten:
Deze worden artikelsgewijs door de voorzitter voorgelezen.
Art. 3: -Dhr. Puts mist het punt betreffende de jacht. Dit zal opgenomen worden.
           -Mevr. van Heerde adviseert punt d. "haar leden voor te lichten" uit te breiden met
            "...leden en belangstellenden...". De vergadering gaat akkoord.
Art. 4: -Dhr. van Heerde adviseert het punt betreffende het kiezen van ereleden met algemene
            stemmen te wijzigen in "...met 2/3 meerderheid...".
           -Op de vraag van dhr. van Werven over wanbetalers antwoordt dhr. van Heerde dat dit via
            de Raad van Beheer geregeld is.
Bovengenoemde punten zullen opgenomen worden in de statuten, waarna deze worden toegestuurd aan de Raad van Beheer.
 
Huishoudelijk reglement:
Dit wordt artikelsgewijs voorgelezen door de voorzitter.
Art. 4: -N.a.v. een opmerking van dhr. Derksen, merkt dhr. van Heerde op dat de kascommissie
            verplicht uit 3 leden moet bestaan.
Art. 5: -Dhr. van Heerde adviseert een termijn toe te voegen, namelijk 14 dagen.
Art. 8: -N.a.v. een opmerking van dhr. Heida wordt besloten, wanneer de achterstallige
            bedragen zijn aangezuiverd, aan te vullen met: "vermeerderd met de kosten."
Art.10: -Dhr. van Heerde adviseert de hoogte van de contributie niet op te nemen in het
            huishoudelijk reglement; dit zou immers betekenen dat wanneer de algemene
            ledenvergadering besluit de contributie te verhogen, ook het huishoudelijk reglement
            gewijzigd moet worden.
           -Eveneens op advies van dhr. van Heerde wordt besloten bij het punt donateurs te
            schrappen: ” of een bedrag van minstens fl...... ineens."
Bovengenoemde punten zullen ook weer verwerkt worden in het huishoudelijk reglement, waarna
dit eveneens zal worden toegestuurd aan de Raad van Beheer.
 
Contributie:
Deze wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Het voorlopige bestuur stelt voor:
fl. 15,00 inschrijfgeld (eenmalig) en fl. 10,00 contributie. Ook in de toekomst zullen nieuwe
leden inschrijfgeld moeten betalen. Besloten wordt de hoogte van het inschrijfgeld op te nemen in het
huishoudelijk reglement, zodat men altijd hierop kan terugkomen als mensen weigeren dit te betalen.
Over het algemeen vindt de vergadering fl. 10,00 contributie per jaar te laag.
Na ampele discussie wordt besloten het inschrijfgeld vast te stellen op fl. 15,00, de jaarcontributie op
fl. 20,00; leden die dit echter teveel vinden kunnen voor dit halve jaar volstaan met fl. 10,00.

 
Zo was het vroeger
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De voorzitter deelt mede dat de contributie na de vergadering contant kan worden voldaan.
Tevens zal in de notulen het bankrekeningnummer van de penningmeester worden opgenomen, te
weten: bankrekening 46.92.60.505 Amro-bank Bodegraven of het postgirorekeningnummer
135561 van de Amro-bank Bodegraven, t.n.v. de N.G.M.V. (Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging).
Wat de contributie voor gezinsleden betreft, merkt dhr. van Heerde op dat het bij veel
rasverenigingen gebruikelijk is, dat wanneer man of vrouw lid is, de partner automatisch
ook lid wordt. Dit gezinslid heeft dan ook stemrecht. Een dergelijke procedure voorkomt
vervelende gevallen zoals b.v. wanneer de kennel op naam van de vrouw staat en deze
vervelende dingen uithaalt met de fokkerij, maar de man lid is van de vereniging, zodat de
vereniging niet op kan treden tegen de "verkeerde" fokkerij.
Andere voorstellen vanuit de vergadering zijn de gezinsleden fl. 5,00 te laten betalen, of te eisen
dat in ieder geval diegene die fokt en op wiens naam de kennel staat lid is van de vereniging.
Besloten wordt dat het toekomstige bestuur deze zaak nader zal bekijken en eventueel contact
op zal nemen met de Hongaarse Herdersclub, die dit probleem bevredigend opgelost heeft.
 
Bestuursverkiezing
Het bestuur zal uit 5 leden bestaan. De 3 voorlopige leden, mevr. van Werven en de heren Peters
en Smits stellen zich herkiesbaar. Drie andere kandidaten zijn de heren de Goey, Heida en
Hesen. Dhr. Smits wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen.
Bij de eerste schriftelijke stemming worden mevr. van Werven en de heren Heida en Peters
gekozen als bestuursleden; daar de heren de Goey en Hesen een gelijk aantal stemmen hebben
gekregen, wordt tussen beide kandidaten opnieuw gestemd, waarop dhr. de Goey in het bestuur
wordt gekozen. Mevr. van Werven zal de functie van penningmeester, dhr. Peters die van
secretaris bekleden. De heren de Goey en Heida zijn bestuursleden.
 
Nagekomen punten:
Dhr. Peters deelt mede dat de mogelijkheid bestaat om kosteloos gebruik te maken van het
terrein van de hondenclub van Alphen a/d Rijn, bestaande uit enkele velden en een kantine.
Dit zou een uitstekende locatie zijn om een clubdag te houden, op een zaterdag in eind
augustus of september, met Nederlandse en Duitse keurmeesters. Leden en niet-leden hebben
zo de gelegenheid te kijken wat voor materiaal er in Nederland is. Mevr. van Heerde wijst op het
verschil tussen een clubmatch, waarvoor toestemming gevraagd moet worden van de Raad van
Beheer en waar inderdaad gekeurd kan worden in verschillende klassen, echter alleen honden die
opgenomen zijn in het N.H.S.B., en een clubdag waar de honden wel besproken kunnen worden
door een keurmeester, maar niet geplaatst.
Besloten wordt tot een open clubdag voor alle Grote Münsterlander, een gezellig samenzijn
van mensen en honden, zonder wedstrijd element, waar het aanwezige materiaal in Nederland
getoond zal worden. Op deze dag zullen de honden wel besproken worden door verschillende
keurmeesters. Hij zal worden gehouden in augustus of september.
Dhr. Heida stelt voor een demonstratie van andere (jacht) honden in te lassen. het bestuur zal
zich over de organisatie van deze dag buigen. Verder zal het bestuur z.s.m. vanuit bestaande
vakliteratuur een standaard maken.
 
Rondvraag:
Dhr. Vriens doet het voorstel als vereniging lid te worden van de Nederlandse Jagers Vereniging.
Hierop antwoordt dhr. Puts dat dit zich automatisch regelt, indien de statuten en het huishoudelijk
reglement gestuurd worden naar de Nederlandse Jagers Vereniging, Jozef Israëlstraat, Den Haag.
Uit de statuten en het huishoudelijke reglement moet echter wel blijken dat de vereniging
veldwedstrijden organiseert en steunt.
 
Verkiezing kascommissie:
Hierna vindt verkiezing van de kascommissie, die was uitgesteld, plaats. Deze zal bestaan uit
mevr. Hesen, mej. van Rossum en dhr. Eding.
Dhr. Peters deelde mede dat er tussen de 50 en 60 leden zijn en dat per jaar 30 pups
geregistreerd moeten worden. Deze limiet van 30 is echter al 3 jaar overschreden.
Vervolgens verzekert dhr. Peters dat voor de volgende vergadering naar een ruimere en meer
centrale locatie zal worden uitgezien, en bedankt hierna de aanwezigen voor hun komst, in het
bijzonder de leden van de kynologenclub "Nijmegen en Omstreken", "Noviomagum".
De voorzitter sluit zich hierbij van harte aan. Dhr. Menalda van Schouwenburg bedankt namens
de vergadering de initiatiefnemers en wenst het bestuur alle succes toe.
 
Sluiting:
Hierna sluit de voorzitter omstreeks 23.00 uur de vergadering.
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Uitslagen

Showuitslagen
20 okt 2012 Utrecht  

Kampioensklasse teven ARTEMIS JADE OF COOPERS BORDER1e U CAC-CACIB BOB

26-08-2012  St. Hondententoonstelling Rotterdam  

Openklasse reuen NIKO V. VARESFELDT 1e U CAC-CACIB BOB

Openklasse teven OLETTE V.H. MEEKENESCH 1e ZG

Gebruikshondenklasse teven ASPE DORIS V.’T REUSELDAL 1e ZG

30-09-2012  Internationale rashondenshow Maastricht  

Gebruikshondenklasse reuen FILU VOM FLORBACH  1e U

Tussenklasse reuen BARON BRUTUS VON CAYER BLANCK1e U RES.CAC-RES-CACIB 

Kampioensklasse reuen GHYLLBECK RAPAX 1e U CAC-CACIB BOB

Kampioensklasse teven GHYLLBECK ANGELIQUE 1e U CAC-CACIB 

 7-10-2012  IJsselshow Zwolle  

Openklasse teven MONA VON HOXFELD 1e U CAC  BOB
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Uitslag aanlegproef 3 november 2012

Hond Eigenaar schot
gevoelig

Ptn  

Luuk v.'t Proostmeer Fam Vaandrager SV     118,5   ZG    

Lotte v.'t Proostmeer H. Hamstra SG 119,0 ZG

Lana v.'t Proostmeer J. Hekkert & R. Eekhof SV 121,5 ZG

Layka v.'t ProostmeerSV SVK. Alberti SV 115,5 ZG

Luna v.'t Proostmeer J. v.Aartsen & A. Oosterhuis SV 121,5 ZG

Dürak v/d Berkelse Akkers L. Niemantsverdriet & A. SV 134,0 U

Dunk v/d Berkelse Akkers S. Nefs- v. Giezen SV 115,5 ZG

Doerak v/d Berkelse Akkers A. v. Kesteren & M. Gardeniers SV 126,0 U

Dorus v/d Berkelse Akkers (Foppe ) O. v/d Tol & R. v. Dijk SV 128,0 U

Donja v/d Berkelse Akkers C.P. v. Empel SV 137,0 U

Bjorn v.'t Vriezebosch ( Prince ) G.D. Velten SV 145,0 U

Basko v.'t Vriezebosch M. Roos Akkerman SG 128,0 U

Barko v.'t Vriezebosch H.F. Lemmen SV 128,0 U

Birka v.'t Vriezebosch L. Koppelman SV 124,5 U

Bayka v.'t Vriezebosch S. v/d Wal  SV 128,5 U

Diesel  W.A. v/d Elsen SV 110,0 ZG

Blitz   S. Engelen SV 120,0 ZG

Matz H.G. Quartel  SV 139,0 U

Bodene ( Sloeber ) M.F. Berkers SG 122,5 ZG

Ben vom Vossbrink L. Louws SV 133,5 U

Brockchime Burlesque ( Ruby) H.F. v. Kalshoven SV 141,0 U
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Aanlegproef/Jongehondendag 03-11-2012
Op zaterdag 3 november waren 21 hondjes aanwezig om deel te nemen aan de halfjaarlijkse aanlegproef te Exel. Zoals bekend
worden hiervoor honden uit de nesten voor uitgenodigd van ongeveer 12 tot 18 maanden. 
De ochtend begon met de aanlegproef` onderdelen en hoewel het soms lang wachten is op je beurt had niemand hier proble
men mee, want wat is er nu mooier dan samen met je hond te genieten van deze prachtige dag. 
Na de middag was het de beurt aan Wout Arxhoek om de honden te beoordelen op hun exterieur aan de hand van de ras
standaard. Allen kregen een geschreven keurverslag, door Lida Reeskamp-Blok, mee naar huis. Uit de totale nestbeoordeling
bleek, volgens Wout Arxhoek, dat het prima nesten waren en dat de honden gemiddeld van hoge kwaliteit zijn.
Ook dit keer was Drs. Görig weer aanwezig om de aanwezige honden te onderzoeken op erfelijke oogafwijkingen. 
Graag wil ik een ieder bedanken die, op welke manier dan ook, op deze dag zijn of haar steentje heeft bijgedragen om het
wederom tot een succesvolle maar bovenal gezellige dag te maken.
 
Hennie IJpelaar

Nest v. 't Proostmeer (foto boven)  
Nest Vriezebosch (foto onder)

Nest v. d. Berkelse Akkers (foto boven)  
Nest v.d. Elsen (foto onder)

De voorjagers die vandaag met hun hondjes de meeste punten behaalden
1. G. Velten met Bjorn vh Vriezebosch (Prince)
2. H. Kalshoven met Brockchime Burlesque (Ruby)
3. H. Quartel met Matz
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Veldwedstrijd te Hoofdplaat 6 oktober 2012.
Op zaterdag 6 oktober j.l. waren wij van de NGMV wederom
te gast in de jachtvelden van de heren Thomaes en bij café de
Vriendschap. De keurmeesters van deze dag zijn de heer Lu
cien Beerden uit België en de heer Cor Woets. Luc Ferket heeft
gevraagd op deze dag te mogen aspireren als aspirant keur
meester. Het regende tijdens de reis naar Hoofdplaat en het
leek erop niet meer te willen stoppen. Tot dat iemand via zijn
mobiele telefoon op Buienradar had gekeken en deze gaf aan
dat het rond 10:30uur droog zou worden!
Nadat Wilma het welkomstwoord heeft gedaan, vertrekken
we om 10:15 uur met twee groepen de velden in en warempel
het werd droog!
Vandaag hebben we een jeugd- en een kampioenschapsklasse.
In de open- en jeugdklasse waren in de velden ruim voldoen
de fazanten zoals wij ieder jaar zeer gewend zijn in de velden
van de jachtcombinatie Thomaes.

In de kampioenschapsklasse werden door de voorjagers
foutjes gemaakt waardoor de honden niet mooi onder de
fanzanten werden gebracht en deze geflushed werd. De
voorjager van de Epagneul Picard, Cicco van Wim
Mein, heeft goed op het veld en de wind gelet daarbij had hij
het voordeel dat een fazant mooi in zijn veld was geland en
hij daarop mocht werken. In overleg met de keurmeester
mocht hij in het aan hem toegewezen veld zelf bepalen hoe hij
zijn hond inzet in het veld. Zodat deze zo ideaal mogelijk onder
de ingevallen hen zou kunnen komen. Gelukkig het plan
slaagde; de hond komt mooi onder de wind van de hen en
staat! Bij het vertrek van de fazant blijft Cicco steady en met
deze zeer korte loop heeft deze cominatie geen fout gemaakt.
Nu wil de keurmeester de tijd vol maken en de wijze van jagen
beoordelen tijdens de loop op het open veld en later in de
bladrammanas (groenbemester).
Ook tijdens dit deel van de loop maken zij samen geen fouten.
Wat aan het einde van de dag resulteerde in de kwalificatie
Eerste plaats Uitmuntend CAC.

 
In de jeugdklasse waren 5 stuks kwalificaties, waaronder 2
GRM’s!
Er werd 4 kwalificaties "Goed" en één kwalificatie "Zeer
Goed" behaald op deze najaarsjeugdveldwedstrijd.
Aspe Doris van ‘t Reuseldal, GRM, Jolien Meester, 1ste Zeer
Goed
Lizzy van de Stommeerpolder, GRM,  Iman de Korne, 2de
goed
Gio-Feye du Moulin Avesnois, EPF, Marlies Kortenhorst,
3de goed
Suyferhout’s Joppe, DRP, Ingrid Mestdagh, Goed
Wieske van ‘t Wilhoeckske, DRP, Willeke Loots, Goed
 
Ook hadden we nog de Staande Hond (veldwerk dagwissel
prijs van de NGMV voor de beste GRM) te vergeven, voor
de beste Grote Münsterlander van de dag. Deze keer was hij
voor Jolien Meesters met Aspe Doris van ‘t Reuseldal. Mooie
prestatie, van harte gefeliciteerd!
 
Een fantastisch verloop van de dag, beter kan men zich als
organiserende Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
niet kunnen wensen.
Wij bedanken de jachtcombinatie Thomaes hartelijk dat de
NGMV met veel plezier bij hun in de velden mogen wedstrij
den.
 
Judith Willems en Wilma Rodenburg, namens de veldwerk
commissie.

Alle winnaars en de keurmeesters 
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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.

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.

775390 Jull van 't Exelseveld 10-12-2009 Klokman, H.G.

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

2826691 Mona (Mischa) von Hoxfeld 09-06-2010 Wanders, H.

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

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

Fokkersoverleg 25 januari  2013  te Ermelo
 
Op vrijdagavond 25 januari 2013 is het 2e fokkersoverleg gehouden waarvoor alle fokkers, dekreu-eigenaren en in de
fokkerij geïnteresseerde leden uitgenodigd waren.
 
Het belangrijkste agendapunt is het bespreken concept Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Grote Münsterlan
der Vereniging
 
Na aanleiding van de voorstellen van de FBC, de diverse bestuursvergaderingen en de resultaten van de beide fokkersover
legeen wordt nu een Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging opgesteld wat tijdens
de ALV van 5 april as ter goedkeuring aan de leden zal worden aangeboden.

 
FOKKERIJ INFORMATIE

16



 Nieuw op de fokdierenlijst

N.H.S.B.:      2826691

Geboren:   09-06-2010

Geslacht:   Teef

Vader:   Enzo vom Andehl

Moeder:   Lotta von Hoxfeld

 Mona (Mischa) von Hoxveld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Fokker:   Th. Rekers

HD:   HD A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:   voorlopig vrij van alle erfelijke
oogafwijkingen

Schofthoogte:   59 cm

Exterieur:   Uitmuntend

Aanlegproef:   Uitmuntend

Jachtproeven:   KNJV B diploma’s

Eigenaar:   H. Wanders

Telefoon:   06 15119910

Email:   hilda.ws@home.nl
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Dekbericht Ned. Kamp. Maud (Queen) v.h. Meek
enesch 

Kennelnaam:v.d. Lobberry

Eigenaar: A.G.E. v.d. Berg

Adres: Bullenaarsweg 1/A
7468 SE Enter

Telefoon: 0547-383244 of 06-12617063

E-mail: eddy.vandenberg@live.nl 

Gedekt op: 29-12-2012

N.H.S.B.: 2671019

Geboren: 05-09-2007

Vader: Django vom Sulztal

Moeder: Jesca v.h. Meekenesch

Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis

H D: HD-A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:59 cm

Aanlegproef:Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend, Winster 2009
European Winner 2011

Werkproef: Uithoudingsvermogentest

 

 

Dekbericht Ned. en Int. Kampioen Nova (Kylie)
van de Stommeerpolder

Kennelnaam: v.d. Stommeerpolder

Eigenaar: Linda Spaargaren- Braam

Adres: Berkenlaan 16
1431 JE Aalsmeer

Telefoon: 0297-342434 of 06-21201605

E-mail: linda.spaargaren@kabelfoon.net 

Gedekt op: 26-10-2012

N.H.S.B.: 2639621

Geboren: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Nova (Kylie) van de Stommeerpolder

Fokker: Linda Spaargaren- Braam

H D: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:58 cm

Aanlegproef: NGMV Zeer Goed, België Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend
Show res: Beste teef Clubmatch 2008, NJK, JW
en W`07

Jachtproeven:VJP, KNJV B, KNJV A
MAP B diploma

Veldwerk: Kwalificatie GOED jeugdklasse, 3x EV

 Bokalen: NGMV veldwerkbokaal 2008

 Zweetspoor: F: 1e U CACIT
E: 2e ZG

  

 

Gedekt door Quax v. St. Vit

Gedekt door: Quax v. St. Vit

GRMZB: 398/03

Geboorte datum: 06-12-2003

Vader: Illo vom Bergwald

Moeder: Karim von St. Vit

H D: HD-A

Oogonderzoek: vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 65 cm

Exterieur: SG/SG

 

 

Jachtproeven: VJP 72 punten
HZP 171 punten
VGP 3e prijs 295 punten

Quax v. St. Vit
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Dekbericht Daya v.'t Exelseveld
Eigenaar: H. Germs

Adres: Pasop 20
9355 TH Midwolde

Telefoon: 0594-248646

E-mail: pauliengerms@hotmail.com 

Gedekt op: 01-01- 2013

N.H.S.B.: 2641194

Geboren: 22-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Aida v.‘t Exelseveld

Fokker: H.G. Klokman

H D: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 57 cm

Aanlegproef: Uitmuntend

Exterieur: Zeer Goed, Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV C diploma

Te verwachten dekkingen

Dekking dec./jan. Frieda v.'t Exelseveld & Ernie v.d. Steverquelle

Dekking feb. Mona (Mischa) von Hoxfeld & Jibbe v.'t Proostmeer

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

   Informatie over de dekkingen zie website www.grotemunsterlander.nl

 

 

Gedekt door  Ernie v.d. Steverquelle

Gedekt door: Ernie v.d. Steverquelle

GRMZB: 80/09 A

Geboorte datum:10-03-2009

Vader: Alex vom Blitzenbach

Moeder: Diva von der Steverquelle

H D: HD A

Oogonderzoek:voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

Exterieur: sg/sg

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

  

 

Gedekt door Falk vom Wenningshof 

Gedekt door: Falk vom Wenningshof

GRMZB: 256/09

Geboorte datum:25-10-2009

Vader: Casar von der Steverquelle

Moeder: Ayla vom Wenningshof

H D: HD-A

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 62 cm.

Exterieur: SG/SG

Jachtproeven: VJP 70 P. (Sp. 10)
HZP 175 P.(St.h.E. 10)

  

 

Ernie v.d. Steverquelle

Falk vom Wenningshof
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Raad van Beheer onderschrijft aanbevelingen het bestuur van
de raad van beheer heeft deze aanbevelingen overgenomen.
De aanbevelingen zijn onderdeel van het strategisch plan van
de Raad van Beheer: op weg naar de gezonde rashond.
 
Eerste resultaat
De eerste acties vanuit de aanbevelingen zijn al opgepakt. Eén
van de belangrijkste partners hierin is het ministerie. In het
gesprek met de Raad van beheer heeft het ministerie aange
geven dat ze zeer positief staat tegenover het vervolgtraject en
tegenover de pilot. Voor de opzet van een plan met inbreng 
van wetenschap en een klankbord vanuit alle maatschappelij
ke stakeholders is er ruimte om samen met de Raad van Beheer
middelen ter beschikking te stellen en hierin te participeren.
De raad van beheer zal met de overige stakeholders de dialoog
aangaan over het vervolgtraject: op weg naar de gezonde
rashond.
 
De raad van beheer zal haar leden, fokkers en alle overige
belanghebbenden op de hoogte houden van de resultaten en
vorderingen.
 
Het volledige rapport over de toekomst van de rashondensec
tor kunt u downloaden op www.raadvanbeheer.nl/toekomstsector

Onderzoek naar de rashondensector
De maatschappelijke druk op de rashondensector neemt sterk
toe. De afgelopen jaren is er stevige kritiek geweest vanuit de
media, de maatschappij en de politiek.
 
Ondanks het duurzame fokbeleid, de genomen maatregelen
tijdens de algemene vergaderingen en de inzet vanuit de ras
verenigingen blijft de vraag of die voldoende zijn om het ti j
te keren. Daarom heeft het bestuur van de raad van beheer
communicat estrateeg kay van de Linde de opdracht gegeven
een uitgebreid onderzoek te doen naar de manier waarop de
politiek, de journalistiek
en de maatschappij naar de rashondensector kijkt en wat de
uitdagingen zijn waar we de komende jaren mee te maken
zullen krijgen.

Presentatie resultaten onderzoek & Infototo
De resultaten van dat onderzoek zijn op 30 juni en 30 oktober
jongstleden respectievelijk gepresenteerd op de algemene
Ledenvergadering van de raad van Beheer en een speciale
bijeenkomst voor hondenfokkers en vertegenwoordigers uit
de sector. Daarbij werd ook door opiniepeiler maurice de
hond, die het opinieonderzoek over de rashonden uitvoerde,
de Infototo gehouden waarbij de aanwezigen in de zaal de
mening van de maatschappij konden voorspellen.

Realiteit achterhaalt opinie
Dat de realiteit sneller is dan de voorspelling bleek zeer kort
na de presentatie op 30 juni. Het ministerie van E, L & I
stuurde op 11 juli 2012 een brief aan de tweede kamer waarin
zij aangaven jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar
welzijns- en gezondheidsproblemen bij twee dierrassen. Voor
het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden:
de Franse Bulldog en de
Chihuahua. Doel is het in kaart brengen van veelvoorkomen
de schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrok
ken rasverenigingen kunnen dan worden aangesproken op
hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze pro
blemen.

Noodzaak voor rasoverstijgende visie bij verenigingen en
fokkers
van de Linde benadrukte sterk dat alle fokkers en verenigingen
in hetzelfde schuitje zitt en en dat de sector er goed aan doet
de problematiek in een brede context te zien. Journalistiek,
politiek en maatschappij maken immers nauwelijks onder
scheid tussen de verschillende rassen: men spreekt over de
welzijnsproblematiek van dé rashond. Aangeboren medische
en gedragsproblemen bij enkele rassen worden door de jour
nalistiek, politiek en maatschappij toegeschreven aan alle
rashonden. De problemen van enkele rassen hebben daardoor
alti jd negati eve gevolgen voor de gehele sector.

Algemene vergadering
 
Tijdens de Algemene Vergadering werd het door een van
de aanwezigerasverenigingen goed verwoord: ‘De essentie
voor deze vergadering is: Zijn we bereid ons los te maken
van de belangen van ons eigen ras. Zijn we bereid te stoppen
om te zeggen ‘bij ons ras is het beter, het ras van de buurman
is niet goed, daar moet het worden opgelost’.
Zijn we bereid te gaan naar een hoger niveau, naar een
oplossing die voor ons eigen ras misschien niet helemaal 
noodzakelijk is, maar die wel in totaliteit maakt dat de
rashond beter wordt.’ De bijval die daarop volgde vanuit
de zaal gaf aan dat het merendeel van de rasverenigingen
deze visie deelt. Een steunbetuiging voor de verandering
die moet worden ingezet.

De toekomst van de rashondensector
Toekomst aan een zijden draadje is de pittige conclusie uit een onderzoek van de Raad van Beheer, aangaande de toekomst
van de rashondensector (zie www.raadvanbeheer.nl)
Zij meldt verder dat de levensvatbaarheid van de rashondensector aan een zijden draadje hangt als de sector niet op korte
termijn maatregelen neemt om het structurele probleem van de gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden aan te
pakken en zal de druk van de journalistiek en de politiek op de sector alleen maar toenemen.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitbarsting vanuit de maatschappij die het functioneren van rashondenverenigingen én
individuele hondenfokkers hard zal raken. De situatie is levensbedreigend.
 

De term rashond is een merk: een overkoepelende benaming
die een bepaald type hond onderscheidt van andere soorten
honden op basis van specifieke kenmerken en daarom van
grote ‘waarde’ is voor consumenten. Er zijn natuurlijk veel
verschillende rashonden, en de waarde van ieder ras kan
verschillen, maar de merkwaarde van het merk rashond is
cruciaal. Het vertegenwoordigt immers de merkwaarde van
de hele rashondensector, en wordt ook als zodanig
gezien door cruciale stakeholders zoals de journalistiek en de
politiek.
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Advertentietarieven 2013
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.

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

 
 

 
 

 
Advertentie

Duitse proeven

Datum 
Hond

Plaats 
Voorjager

Punten Resultaat

12-10-2012 v.W. HZP  
te Stadslohn

   

Aspe Doris  
van 't Reuseldal 

Jolien Meesters HZP 187 +  
vW 11

 

23-09-2012 HZP  
te Heinsberg

   

Aspe Doris  
van 't Reuseldal 

Jolien Meesters 187 Suchen 
Sieger

 
Uitslagen van de proeven in Duitsland najaar 2012
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Geboortebericht  Arras van Dorka's Plek
Geboren: Kennel van Dorka's Plek

Moeder: Arras van Dorka's Plek

Vader: Max (Django jr.) van de Stommeerpolder

Geboortedatum:11-11-2012

Pups: 6 reuen en 1 teefje

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: mdputter@xs4all.nl 

Geboortebericht Jull v.'t Exelseveld
Geboren: Kennel van `t Exelseveld

Moeder: Jull v. 't Exelseveld

Vader: v.W. Chap von Wessendorf

Geboortedatum: 03-11-2012

Pups: 6 Reuen en 5 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl 

Geboortebericht  Mika van het Meekenesch
Geboren: Kennel Uut 't Vossebeltseveld

Moeder: Mika van het Meekenesch

Vader: Zac vom Voßbrink

Geboortedatum: 18-10-2012

Pups: 5 reuen en 3 teven

Beschikbaar: geen pups meer beschikbaar

E-mail: anitaenronald@home.nl

Geboortebericht Kylie v.d. Stommeerpolder
Geboren: Kennel van de Stommeerpolder

Moeder: Nova (Kylie) v. d. Stommeerpolder

Vader: Quax v. St. Vit

Geboortedatum:28-12-2012

Pups: 3 reutjes en 3 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

Email: linda.spaargaren@kabelfoon.net 
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Aristaios Jaspis (Hunter) of Coopers Border
 
      In Memoriam 

 
Geboren:  21-09-2009
 
Overleden:  20-12-2012
     
 
     Wij wensen de familie Kennis veel
             sterkte toe met dit verlies.

In Memeriam Lessey v.’t Exelseveld  13-01-2000 >
18-10-2012
Ze was voor ons een geweldige huisvriend. Een prachtige hond
die zowel bij de jachthonden proeven als op tentoonstellingen
vele prijzen heeft behaald.
Op de jacht was je mijn maatje. In het gezin en bij kinderen
de liefste hond. Elke morgen ging ze eerst mee de krant op te
halen. Met deze in de bek was zij altijd het eerste binnen.
Juist hiermee viel  ze  op die 18e met de krant in de bek om. We
zagen het aankomen daar  de gezondheid  geleidelijk terug
liep en verder leven niet meer mogelijk was. Daarom hebben
we toen moeten besluiten om onze Lessy in te laten sla
pen. Aan Lessy zullen we altijd met plezier terugdenken.
 
Jenny en Gerrit Klokman
Kennel v.’t Exelseveld

Lessey v.’t Exelseveld  
 
      In Memoriam

 
Geboren:  13-01-2000
 
Overleden:  18-10-2012
     
 
     Wij wensen Jenny en Gerrit Klokman veel
             sterkte toe met dit verlies.
 

Wie is eigenlijk Sint Hubertus?
De meeste van jullie weten dat dit de patroonheilige van de
jacht is. En verder?
 
De heilige Hubertus van Luik (655-727) was de laatste bis
schop van Maastricht en de eerste van Luik.
Over het leven van Hubertus bestaan zeven beschrijvingen
waar vanuit de uiteindelijke legende is ontstaan.
Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en
leidde een werelds leven.
Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel
dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus
bespeurde een groot hert en joeg er achteraan met zijn honden.
Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar
hem toekeerde, wilde hij het neerschieten. Op dat moment
verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei
hem naar Lambertus van Maastricht  te gaan. Sint Hubertus
staat nu bekend als patroonheilige van de jacht.
  De biografen vermelden een plek genaamd 'Fura' als plaats
waar hij overleed. Sommigen identificeren deze plek met de
Vlaams/Brabant gemeente Tervuren.
Anderen denken dat het de 'Villa Fura' betreft in de Belgische
Voerstreek. Dat past ook bij zijn eerste levensbeschrijving van
zo'n 16 jaar na zijn dood. Daaruit kun je opmaken dat Hu
bertus de zoon was van de Heer van Voeren, graaf van Lohe
gau. Lohegau is de naam van het bosrijke gebied (lo) tussen
Maastricht en Luik. Daar bewoonden zij in de 'Villa Fura',
een burcht te 's-Gravenvoeren, gelegen in het Steenbos. En
past ook bij de beschrijving van zijn begrafenis in Luik op 30
mijl (30.000 stappen) van zijn huis. Bijkomstig is dat Tervuren
pas in 1225 voor het eerst wordt genoemd in aktes.

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij
speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook
tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend.
Zijn naamsdag is 3 november.
Tegenwoordig wordt er omstreeks 3 november een Sint Hu
bertusmis gehouden. Dieren, mensen en jagers (uiteraard ook
bezoekers) worden dan gezegend.
De Hubertusmis wordt gevierd in de buitenlucht of in de kerk.
Die wordt dan versierd met jachtbuit, groen uit het bos en
veld-gewassen. Jagers nemen hun hond mee, valkeniers hun
stootvogel, vaker ziet men ook paarden in de buitenmis. Het
Hubertuskruis - een hertengewei met een kruisbeeld tussen de
geweistangen -  is als versiering in de kerk terug te vinden. 
De Hubertusmis wordt begeleid door jachthoornmuziek.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:  Wikipedia

Freya van 't Exelseveld
 
      In Memoriam 

 
Geboren:  24-03-2008
 
Overleden:  08-01-2013
     
 
     Wij wensen Ansje en René Bakker veel
             sterkte toe met dit verlies.
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Trots op Onyx!
 
Onyx is mijn (Barbara van de Burgt) Grote Münsterlander. Hij is een hond met een verleden en hij komt uit mijn eerst gefok
te nest. De eerste paar jaar van zijn leven heeft Onyx bij een kennis van mij gewoond. Helaas bleek zij Onyx niet aan te
kunnen en heeft ze besloten om Onyx bij mij terug te brengen. Onyx is graag buiten en vindt het heerlijk om in een grote
roedel te leven. Altijd is er iemand met wie hij kan spelen. Reuen, teven, groot en klein, alles van onze roedel kan bij elkaar.
In juli 2012 werden zijn broertjes en zusjes geboren. Geweldig vind hij dat. Ongelofelijk hoe trots en gelukkig Onyx er uit ziet
als hij bij de kleine pupjes mag kijken en later ermee mag spelen. Hij is een heerlijke oppas. De pupjes mogen alles van hem
en gebruiken hem als klimtoestel.
Eind augustus ben ik met Onyx aan een EG cursus (Elementaire Gehoorzaamheid) begonnen. Dit heb ik met al mijn honden
gedaan. Met Onyx kon ik daar dit jaar pas mee beginnen. Tijdens de cursus zie je hem genieten dat alle aandacht voor hem
is. Daardoor krijg ik zijn volledige aandacht. We hadden een moeilijke groep met 2 teven en maar liefst 7 reuen waarvan er
een aantal reuen niet met elkaar overweg konden. Eén reu maakte zich als maar groot en fixeerde naar andere honden en zijn
baas was helaas zeer gehoorzaam aan zijn hond. Hij volgde zijn hond.
Helaas ben ik in september aangereden waardoor ik een aantal lessen heb moeten missen. Na overleg met mijn huisarts ben
ik na een aantal weken het weer gaan proberen om naar de EG cursus te gaan. Onyx voelde dat ik lichamelijk maar weinig
kon hebben en maakte daar een keer gebruik van. Toen er een American Staffordshire Terrier ging rennen deed hij mee.
Lekker ondeugend samen over het veld rennen.
Het uur na de EG cursus ben ik op een bankje bij de puppycursus gaan rusten voordat we weer naar huis gingen. Onze pupjes
mochten nog niet deelnemen omdat ze te jong waren en nog niet volledig geënt. Er werd ons gevraagd of ik met Onyx even
in de kring bij de pupjes wilde komen zodat de pupjes van rond de 8 weken even bij een vreemde hond konden kijken. Onyx
vond dat heel leuk en bleef geduldig wachten tot de pupjes één voor één bij hem kwamen kijken. Bij de chihuahua heb ik hem
laten liggen. Die chihuahua durfte niets toen ze voor het eerst op cursus kwam. Maar bij Onyx durfde ze wel te komen. Onyx
zijn hoofd was al veel groter dan die hele chihuahua. Ze hebben aan elkaar gesnuffeld en vonden elkaar erg leuk.
 
De EG cursus is een simpele gehoorzaamheidscursus. Toch zie je dat veel honden moeite hebben met een aantal oefeningen.
Met zo’n beginnerscursus is het veel wachten omdat er veel uitgelegd word. Onyx verveelt zich dan al snel. Hij wil werken.
Maar als we met de oefeningen verder gaan heeft hij weer aandacht voor mij. Met de oefening hond-hond staan we op een rij
en dan loopt er een baas met hond voorbij. Onyx heeft mooi aandacht voor mij. Als hij naar de hond kijkt en ik zijn aandacht
vraag, kijkt hij weer naar mij. Ook het volgen, halthouden met zit en halthouden met af doet hij perfect. Af, blijf, kom voor en
aan de voet, kan hij allemaal. Ook betast worden en tandjes kijken is geen probleem. Onyx en ik hebben samen genoten van
de EG cursus. Aan het einde van het seizoen was er een examen. We bleken de beste van ons groepje te zijn. De examinator
had geen op- of aanmerkingen. Nu moesten we wachten op de diploma uitreiking.
Voor de pupjes was er na de puppycursus een spelletjes uurtje als afsluiting. Mijn vriend Joop heeft met zijn reutje Big Boss
mee gedaan en ik met mijn teefje Bibi. Er was een soort hindernis baantje en een soort stoelendans waarbij de pupjes moesten
gaan zitten. De 3 beste pupjes kregen een beker.
Bij de diploma uitreiking bleek dat Big Boss de 8e plaats had en zijn zusje Bibi is van alle 14 puppy’s 1e geworden!
Onyx bleek niet alleen de beste te zijn van zijn groepje maar de beste van alle EG cursisten van de hele Kynologen Vereniging.
Van de 38 honden was Onyx de enige hond die voor alle onderdelen een 10 had! Ik ben zo trots op Onyx dat hij alles voor mij
gedaan heeft wat ik aan hem vroeg terwijl ik me door het ongeluk niet goed voel. Een echte opsteker in een ellendige periode.
Natuurlijk ben ik ook erg trots op Bibi die op een leeftijd van 20 weken al haar eerste beker gewonnen heeft.
 

Bibi en Onyx

Big Boss en onyx
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Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer

N.H.S.B.   Naam hond   Arts   Datum onderzoek
    Geboortedatum   Onderzoek   Uitslag

 2852352   Birka v. 't Vriezebosch    Drs. H. ten Kate   07-11-2012

    27-08-2011    H.D.   H.D. A 
Norbergwaarde 40

2696906   Frieda v.'t. Exelseveld   Drs. H.J. Stoelhorst   23-07-2012

    24-03-2008   H.D.   H.D. A 
Norbergwaarde 40

2833201   Becses v. Dorka's Plek   Drs. M.A.P.M. Kappen   09-08-2012

    31-03-2011   H.D.   H.D. A 
Norbergwaarde 38

2761203   Artemis Jade of Coopers Border   Drs. W.L.J. Oosse   07-08-2012

    21-08-2009   H.D.   H.D. A 
Norbergwaarde 38

2761203   Artemis Jade of Coopers Border   Drs. W.L.J. Oosse   07-08-2012

    21-08-2009   Arthose   Vrij

2703514   Arras v. Dorka's Plek   Dr .A.M. Verbruggen   21-06-2012

    09-05-2008   Oog   Voorlopig vrij

2639616   Max v.d. Stommeerpolder   Drs. I.M.G. Kraijer - Huver   05-07-2012

    07-01-2007   Oog   Vrij

2677636   Carly v.d. Berkelse Akkers   Drs. I.M.G. Kraijer - Huver   07-08-2012

    30-10-2007   Oog   Voorlopig vrij

2696906   Frieda v.'t. Exelseveld   Drs. C.Görig   17-07-2012

    24-03-2008   Oog   Voorlopig vrij

 2715773   Jaika v. 't Proostmeer   Drs. C.Görig   03-11-2012

    06-08-2008   Oog   Voorlopig vrij

 2857618   Luuk v. 't Proostmeer   Drs. C.Görig   03-11-2012

     19-10-2011   Oog   Voorlopig vrij

 2857622   Lotte v. 't Proostmeer   Drs. C.Görig   03-11-2012

      19-10-2011   Oog   Voorlopig vrij

 2857626   Lana v. 't Proostmeer   Drs. C.Görig   03-11-2012

    19-10-2011   Oog   Voorlopig vrij

 2857627   Layka v. 't Proostmeer   Drs. C.Görig   03-11-2012

    19-10-2012   Oog   Voorlopig vrij

 2852029   Dürak v.d. Berkelse Akkers   Drs. C.Görig    03-11-2012

    26-08-2011   Oog    Voorlopig vrij

 2852026   Doerak v.d. Berkelse Akkers   Drs. C.Görig    03-11-2012

    26-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

 2852027   Dorus v.d. Berkelse Akkers   Drs. C.Görig    03-11-2012

    26-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

2852032   Donja v.d. Berkelse Akkers   Drs. C.Görig   03-11-2012

    26-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

2852350   Bjorn v. 't Vriezebosch   Drs. C.Görig   03-11-2012

    27-08-2011   Oog   Voorlopig vrij
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Geen paniek
Nu hoeft u niet in paniek te raken als uw hond een klein
stukje chocolade heeft opgegeten. Natuurlijk kan over de
hoeveelheid chocolade twijfel bestaan. Als u zeker weet dat
uw hond veel chocolade heeft opgegeten, moet u direct contact
met de dierenarts opnemen! Er is dan sprake van een spoed
geval, hoe eerder zij het dier kunnen behandelen, hoe beter
het is! Nu bestaat er geen tegengif voor theobromine. Behan
deling is daarom erop gericht om de opname van theobromi
ne uit de darmen te verhinderen en om de vergiftigingsver
schijnselen tegen te gaan.
 
Uitkijken
Wees dus voorzichtig met chocolade in de buurt van uw hond!
De hond moet zo wie zo niet bij chocolade kunnen komen.
Wijs uw huisgenoten op het gevaar voor uw hond. Het gevaar
voor chocolade geldt ook voor katten al zijn die gelukkig veel
kieskeuriger dan honden en zullen niet snel grote hoeveelhe
den chocolade opeten.

Mmmmm, lekker….chocolade!
Bent u zelf ook zo dol op chocolade, bijvoorbeeld puur en dan
met hazelnootjes? En staat die schaal met pindarotsjes niet
veel te uitnodigend op tafel? Maar goed, voor ons is dat nog
onschuldig bij matig gebruik. Toch is het zaak uw hond wel
goed in de gaten houden! Wist u dat chocolade zwaar giftig is
voor uw hond!
 
Theobromine
In chocolade zit een stofje met de naam theobromine. Theo
bromine houdt de mens wakker en alert, maar deze stof is
uiterst giftig voor uw hond en in hoge dosering dodelijk.
Theobromine zit in de cacaoboon. De chocolade wordt o.a.
van de cacaoboon gemaakt. Zo bevat witte chocolade amper
theobromine, maar pure en banketbakkers chocolade (bak
chocolade) juist heel veel.
 
De symptomen
De symptomen bij een chocoladevergiftiging is niet direct te
zien. De symptomen treden pas na enkele uren (tot 12 uur)
op. De hond wordt onrustig en nerveus. Dit kan samen gaan
met diarree, braken, hoge hartslag, versnelde ademhaling en
stuiptrekkingen. Bij hoge dosering zal de hond uiteindelijk
overlijden. De ernst van de chocoladevergiftiging is afhanke
lijk van de hoeveelheid opgegeten chocolade in relatie tot het
lichaamsgewicht van de hond.

2852349   Basko v. 't Vriezebosch   Drs. C.Görig   03-11-2012

    27-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

2852351   Barko v. 't Vriezebosch   Drs. C.Görig   03-11-2012

    27-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

2852352   Birka v. 't Vriezebosch   Drs. C.Görig   03-11-2012

    27-08-2011   Oog   Voorlopig vrij

2880501    Ben vom Vossbrink   Drs. C.Görig   03-11-2012

    01-03-2011   Oog   Voorlopig vrij

2857032   Matz   Drs. C.Görig   03-11-2012

    10-10-2011   Oog   Niet vrij

2857031   Bodene   Drs. C.Görig   03-11-2012

    10-10-2011   Oog   Niet vrij

2622747   Justa von Haus Emsing   Drs. C.Görig   03-11-2012

    10-06-2006   Oog   Niet vrij

2639614   Kalle v.d. Stommeerpolder   Drs. C.Görig   03-11-2012

    07-01-2007   Oog   Vrij

2826691   Mona von Hoxfeld   Drs. C.Görig   03-11-2012

    09-06-2010   Oog   Voorlopig vrij

 

Vervolg gezondheidsuitslagen
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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    

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.

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 GHC (veldwerk) Wilma Rodenburg 06-55733273 rodenburg.w@casema.nl

 

 
 

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad Voorjaar 2013 uiterlijk op
          31 maart 2013 opsturen naar:
Redactie 'de Grote Münsterlander'
De Biesbosch 5
5152 SB  DRUNEN
E-mail: clubblad@grotemunsterlander.nl

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

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

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

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.

Erkende Rasvereniging

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


