
Nederlandse
Grote

Vereniging

Münsterlander

De Grote Münsterlander

2013 LENTE Jaargang 39 Nummer 1



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
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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.

Jagen voor de lol?
“Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het verbod om
voor de lol te jagen op bijv. eenden, herten of konijnen.
Daardoor is het nagenoeg zeker dat de plezierjacht wordt
verboden. De partijen vinden dat alleen jacht moet worden
toegestaan als het niet anders kan. In ons land zijn ongeveer
30.000 plezierjagers actief. Zij trekken er in het weekend op
uit om voor de lol te jagen”
 
Door dit kopstuk te lezen word ik furieus!! Mijn nekharen
gaan rechtop en krijg de nijging om met mijn jachtgeweer eens
te gaan jagen in Den Haag.
 
De PVV, D66, SP, PvdA, Groenlinks en natuurorganisaties
(om ze maar bij naam te noemen) weten helemaal niet waar
ze het over hebben.
Mijn stelling is:
Een goede jager heeft meer liefde voor de natuur dan een poli
ticus denkt.
 
Daarbij vind ik de woordkeuze 'plezierjacht' uitermate ver
keerd genomen. Met jagen spreken we over wild- en faunabe
heer; jagers zorgen voor een juiste balans in de natuur.
Iedere jager weet dat hij zich dient te houden aan de periode
waarop bepaald wild mag worden geschoten. Alleen dieren
die een bedreiging vormen voor mens, dier en natuur mag het
hele jaar worden geschoten.
Jagers hebben een eigen gedragscode: de weidelijkheidsregels.
Zo moet een jager alles doen om te voorkomen een dier on
nodig te laten lijden. Een jager gaat nooit op jacht zonder
geweer en goed getrainde jachthond. Hij dient veilig om te
gaan met zijn geweer en zich respectvol op te stellen tegenover
plant, mens en dier.
 
Dus laten die tegenstanders zich eens eerst verdiepen in het
thema 'wild- en faunabeheer' voordat ze wildweg wat onzin
uitkramen en verbieden.
 
Dan sluit ik af met een de volgende tekst;
Heb respect voor elkaar, de natuur, omgeving en dat we elkaar
in een mooie balans mogen houden.
 
Namens de redactie,
Bianca Nuijts-Consten

Van de voorzitter
Niet ieder jaar is hetzelfde. We hebben een lange winter gehad.
Langer dan andere jaren en kouder ook. Als ik dit schrijf, het
is april,  vriest het nog iedere nacht en is het lang geleden dat er
regen is gevallen. Piet Paulusma heeft net aangekondigd dat het
morgen gaat regenen en dat het rond het weekend tussen de 15
en 20 graden wordt. Verandering dus het  voorjaar komt er aan. 
 
We hebben de Algemene Ledenvergadering  gehad en dat was
een belangrijke vergadering want er moest gestemd worden
over het nieuwe Verenigingsfokreglement (VFR). Na twee
maal fokkersoverleg en verscheidene bestuursvergaderingen
kunnen we dit reglement aan de Raad van Beheer presenteren. 
Heel veel dank aan iedereen die daar aan heeft meegewerkt.
We gaan er vanuit dat het goedgekeurd gaat worden en dat
we een nieuwe weg kunnen inslaan. Niets blijft hetzelfde.
 
Aan de orde was ook de bestuursverkiezing omdat tussentijds
drie bestuursleden zijn afgetreden. Als bestuur betreuren we
dat uiteraard. Maar we respecteren ieders besluit. Het was
jammer dat we niet persoonlijk afscheid konden nemen van
de vertrekkende bestuursleden. Vandaar dat ik ze in dit
voorwoord nog graag een keer wil vernoemen.
Wilma Rodenburg was voor de NGMV het boegbeeld als het
ging over het veldwerk. Zij was degene die in die discipline de
kar trok voor onze club. Van het Zeeuws Vlaamse Hoofdplaat
tot het Noordelijke Nieuwe Pekela,  voor Wilma was geen reis
te ver. Uiteraard was zij de handler van haar eigen honden in
het veld maar die knowhow wilde ze ook delen met anderen.
Je kon altijd bij haar terecht om te trainen en ze stelde dan
belangeloos haar veld ter beschikking. In de wereld van het
veldwerk had ze een uitgebreid netwerk en dat stelde ze ook
ten dienste van de vereniging. Zo vond ze Cor Woets bereid
om voor beginnende voorjagers een cursus te verzorgen en
had ze hele goede contacten met  de eigenaren van de velden
waar de NGMV te gast was. Het is jammer voor de vereniging
dat ze deze beslissing heeft genomen maar die wordt uiteraard
gerespecteerd en we willen Wilma heel hartelijk bedanken
voor haar jarenlange inzet.
Bart Waltmans is maar heel erg kort voorzitter van de ge
bruikshondencommissie geweest. Persoonlijk heb ik hem
maar één keer op de bestuursvergadering mee gemaakt. Het
is jammer dat hij zijn functie niet wilde continueren. Ook hij
wordt vanaf deze plaats bedankt voor bewezen diensten.
Linda Spaargaren legde haar functie neer als penningmeester
van de NGMV. Het beheer van de financiën en dat verant
woorden in de boeken was haar op het lijf geschreven. Ze was
accuraat en had haar zaken piekfijn voor elkaar. Ze richtte
haar eigen kennel op met de naam 'van de Stommeerpolder'
en daarmee is ze zeer succesvol. Ze fokte heel fijne hondjes en
twee kampioenen prijken in ieder geval op de dekreuenlijst.
In de vergaderingen trad ze niet echt op de voorgrond maar
zorgde wel voor evenwicht en door haar mening te geven gaf
dat stof tot nadenken. Persoonlijk had ik graag met haar te
doen. Voor de inzet voor de NGMV zijn bestuur en natuurlijk
de leden haar heel erg dankbaar. Niets blijft hetzelfde. 
Er zijn nieuwe bestuurders die ik graag succes wil wensen. Ze
zullen zich elders in dit blad aan u voorstellen. En net zoals
hun voorgangers zullen ze zich, naar beste vermogen, belan
geloos inzetten voor de NGMV en dat……........
dat blijft wel hetzelfde.
 
Johan Wilmink 
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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

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.
(tel. 0575-461332 of e-mail. 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. 

 
 

 
LEDEN

Nieuwe leden

Bolderman M. Lent    

Borghuis J.H.M.  Klazinaveen    

Bovens A. Nuth    

Brouwer, de J. Nuenen    

Flekzer R.   Lent    

Hendrix Jac. Neer    

Klei, van der M.A.  Valkenswaard    

Roels  J.  Berlare,  België    

Sruik D.G.  Rolde    

 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging:
(omwille van privacy vermelden we 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
Ina te Boome of Hennie IJpelaar
Tel. 0544-481319 of 06-51369318
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Clubagenda 2013
 
 

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

26 oktober 2013 - Combinatiedag / Aanlegproef 
 

1 november 2013 - Info-avond aansprakelijkheid fokkers
 

9 november 2013 - Symposium certificeren van rashondenfokkers
 
 

 Wijzigingen onder voorbehoud. 

Tentoonstellingsagenda

Datum /   
Rasgroep

Plaats  /  Locatie  
Categorie

Secretariaat  
Postadres

Telefoon/fax   
E-mail  /  Website           

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

Arnhem 
Rijnhal 
CAC

K.C. Arnhem 
Postbus 30089 
6803 AB Arnhem 

Tel: 026 7078045 
              / 026 3213092  
Fax: 026 3213092
pinkstershow@solcon.nl

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

Oss 
Sportcentrum 
CAC-CACIB

Mw. E.Lahaye 
Clematisstraat 1 
5482 MH Schijndel

Tel: 073-5492209 
jalahaye@home.nl 
www.kcoss.nl

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

Limburgia Dogshow 
Echt (Openlucht) 
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

Mw. A. Heijnen 
Havikstraat 6 
6135 ED Sittard

Tel: 046-4514037 
annita.heijnen@planet.nl 
www.limburgia-hondenshow.nl

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

Rotterdam 
Ahoy 
CAC-CACIB

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

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

28 sept. alle rasgroepen 

29 sept. alle rasgroepen

Back-to-Back 2 shows  
met CAC/CACIB 
in één weekend.
Maastricht / MECC 
CAC-CACIB

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

Tel: 046-4376473
              (13.00-21.00)
htm.secretariaat@gmail.com
info.pr@mhsv.nl
 

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

 

 
Agenda

                  Kalender jachthondenproeven 2013
 
          De kalender jachthondenproeven 2013 wordt
                          in mei/juni gepubliceerd.
 
Zie hiervoor:  www.orweja.nl/jachthondenproeven/
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Uitslagen

Uitslagen proeven 2013

23-02-2013; Huckelhoven (D) Bringtreue-prufung    

Aspe Doris van 't Reuseldal Jolien Meesters Behaald  

09-03-2013; GMVB (B) Aanlegproef    

Darco (Nico) von Hoxfeld Rini van Kuijk 1 U 144,00 Ptn

Percy van het Meekenesch Kees Merkes 2 U 131,75 Ptn

Panja van het Meekenesch André Nieuwenhuis 3 U 131,50 Ptn

Cay Van 't Woudse Veldt Tonnie Te Boome 4 U 129,50 Ptn

Ayla (Britt) van 't Reuseldal Linda Verink 5 U 127,00 Ptn

Yana Chamavia Luc Verbeeck 6 U 126,50 Ptn

Buckley van het Zonnebeekbos Johan Roels 7 U 125,25 Ptn

Branie van het zonnebeekbos Jan Van de Pol 8 ZG 122,75 Ptn

Bayla van 't Reuseldal Leo Smits 9 ZG 119,75 Ptn

Baruch van het Zonnebeekbos Jolanda Van der Waal-Bakker 10 ZG 119,25 Ptn

Byzoe van het Zonnebeekbos Paul Matthys 11 ZG 118,75 Ptn

Brockchime Burlesque Henriette Kalshoven 12 ZG 118,00 Ptn

Belle van het Zonnebeekbos Paul Willems 13 ZG 117,00 Ptn

Britimartis Bibi of Coopers Borders Barbara van de Burgt 14 ZG 116,50 Ptn

Britomartis Babs of Coopers Border (Zappa) Patrice Francois 15 ZG 115,75 Ptn

Boreas Big Boss of Coopers Border Joop van Bokhoven 16 ZG 113,00 Ptn

Boreas Bartje of Coopers Border Rene Machielse 17 ZG 112,50 Ptn

Bas Alphons Jongeling 18 G 106,50 Ptn

28-03-2013; Aurich-Brockzetel (D) VJP    

Clay v.'t Gina Florashof B.H.B. Wesselink   74 Ptn

Cara v.'t Gina Florashof M.F. Albracht   73 Ptn

Cimberly v.'t Gina Florashof K.H. Lukens   72 Ptn

Perle v.h. Meekenesch              N. Kareth   72 Ptn

Cay v. 't Woudse Veldt              A.J.M. te Boome   71 Ptn

Cyra v.'t Gina Florashof      D.G. Struik   70 Ptn

Matz            H.G. Quartel   66 Ptn

Catinka v.'t Gina Florashof   J. aan het Rot   53 Ptn

 

Showuitslagen
2 februari 2013 Eindhoven  

Tussenklasse teven Birka van 't Vriezebosch 1 ZG

15 december 2012 Nijmegen  

Gebruikshondenklasse  teven Aspe Doris van ‘t Reuseldal 1e U CAC-CACIB + BOB

25 november 2012 Amsterdam  

Kampioensklasse reuen Jordi van de Stommeerpolder 1e U RCAC-RCACIB

Openklasse reuen Niko vom Varesfeldt 1e U CAC-CACIB + BOB
Winner 2012

Jeugdklasse reuen Cay v.’t. Woudse Veldt ZG

Kampioensklasse Teven Freya v.’t. Exelse Veld 1e U CAC-CACIB
Winster 2012

Puppyklasse  teven Lena v.’t. Exelse Veld VB

20 oktober 2012 Utrecht  

Kampioensklasse teven Artemis Jade of Cooper Border 1e U CAC-CACIB + BOB
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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
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Notulen ALV 13-04-2012
 
1.            Opening door de voorzitter:
Johan opent de vergadering en heet ons allen welkom op deze nieuwe vergaderlocatie van de ALV.
Hij meldt de 4 afmeldingen die binnen gekomen zijn, te weten: Matty de Putter, Gert Rijsdijk, Bart Waltmans en André en
Maria Nieuwenhuis.
 
2.            Ingekomen stukken en mededelingen.
De afmeldingen zijn genoemd en er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken binnen gekomen op het secretariaat.
 
3.         Verslag ALV d.d. 9 april 2011
De notulen van de ALV op 9-4-2011 worden goedgekeurd en ondertekend.
 
4.         Jaarverslag secretariaat 2011
Het secretariaatsverslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.
 
5.          Jaarrekening 2011
De jaarcijfers bevatten een prima positief resultaat en worden goedgekeurd
                       
6.         Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Johan leest het verslag van de kascontrole commissie, Peter Reivers en Joyce Uittenboogaard, voor en de ALV verleent de
penningmeester decharge!
 
Wellicht bestaat er ruimte voor een ̀ spaarpotje` om eventuele kosten voor het 40-jarig jubileum in 2015 te dekken? Men heeft
nu nog de mogelijkheid om 3 jaar hiervoor te sparen. Dit zal worden meegenomen in de begroting voor 2013.
 
Volgend jaar zullen Peter Reivers en Gert Rijsdijk de kas controleren.
Wim ten Hoopen wordt tot reserve-kascommissie lid benoemd.
 
7.         Commissieverslagen
                          *  Fokbegeleidingscommissie en Pupbemiddeling
                          *  Gebruikshondencommissie
                           *  Redactiecommissie
De verslagen worden alle doorgenomen en goedgekeurd.
Compliment voor het vernieuwde clubblad.
 
Vanwege de opheffing van de pupbemiddeling is de taak van Carla Konings komen te vervallen. Helaas is Carla niet aanwe
zig maar ze wordt bedankt voor haar diensten aan de NGMV.
 
8.            Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:   Penningmeester: Linda Spaargaren.
Linda is herkiesbaar en wordt met algehele stemmen herkozen voor een volgende periode.
Aftredend en niet-herkiesbaar: GHC: Gerrit Klokman.
Voordracht door bestuur, GHC:  Bart Waltmans
Bart is de enige kandidaat voor de GHC-commissie en zal in het bestuur plaatsnemen als opvolger van Gerrit Klokman.
Helaas is Bart niet persoonlijk aanwezig.
 
De vergadering neemt afscheid van Gerrit Klokman als bestuurslid en voorzitter namens GHC, na een periode van ruim 10 jaar.
Johan geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden die Gerrit uitvoerde en wat hij voor de NGMV heeft betekend.
Als dank hiervoor wordt Gerrit met instemming van de ALV benoemd tot ̀ ere-lid` van de NGMV. Vanwege deze verdiensten
krijgt Gerrit een oorkonde, `zilveren speld` en glas gravure overhandigd.
Gerrit bedankt een ieder voor het vertrouwen en hulp die hij al die jaren heeft ontvangen om dit werk te kunnen doen. Het
viel niet altijd mee om een eensgezinde koers te varen maar toch kwam men meestal tot een goede overeenstemming mits men
de wil toonde om uit de impasse te komen..
 
9.            Aanpassing Ras Specifiek Fokreglement (RFR)
Er zijn diverse aanpassingen in het RFR voorgesteld door de FBC en bestuur

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Notulen
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3.3 Een teef mag voor de 1e keer gedekt worden tot een leeftijd van 72 maanden.
Dit loopt gelijk met de eis in het KR van de RvB. Dit omdat een GM relatief op oudere leeftijd nog actief en vitaal is en er
geen medische belemmeringen zijn voor een 1e nest op oudere leeftijd. De dekking moet de 1e keer leiden tot een nest.
 
6.1 Werk moet voor en na het schot worden gekeurd.
Er wordt tijdens de reguliere aanlegproef een aparte test gedaan, dus los van de aanlegproef zelf, om een hond een klein apport
te laten brengen. Dit kan met dummy of konijn en ter land of uit het water gedaan worden. Het is niet aan leeftijd gebonden.
Er wordt puur op de aanleg getoetst en er hoeft dus geen `model` apport afgegeven te worden. 
 
De pupbemiddelng komt te vervallen.
Er wordt geen gebruik meer van gemaakt en via internet, site NGMV, zijn er diverse mogelijkheden om bij een fokker een
pup te bemachtigen en/of advies in te winnen.
 
De gewijzigde artikelen worden op de site en in het volgende clubblad gepubliceerd.
 
Het Rasspecifiek Fok Reglement gaat over naar een Verenigings Fok Reglement. Vanwege het feit dat er meerdere rasvere
nigingen naast elkaar mogen bestaan die allen lid zijn van de RvB.
Leden en fokkers krijgen inspraak op het 1e en 2e fokkersoverleg. Op het 1e overleg worden de verschillende regels uitgelegd
en besproken. Ook worden hier eventuele wensen of opmerkingen van de leden genoteerd die dan wellicht verwerkt kunnen
worden in het concept-VFR dat op het 2e overleg wordt aangeboden.
Te allen tijde moet het VFR binnen de regels van het KR vallen!
Op de volgende ALV zal dan het VFR al dan niet aangenomen kunnen worden.
  
10.          Winnaars bokalen over jaar 2011
De prijzen zijn als volgt verdeeld:
 
Jeugdbokaal:
1e plaats: Aristaios Onyx of Coopers Border
Eigenaar: Barbara van de Burgt
64 punten
Veldwerkbokaal:
1e plaats  Freya van `t Exelseveld
Eigenaar: René Bakker
15 punten
2e plaats: Aristaios Onyx of Coopers Border
Eigenaar: Barbara van de Burgt
4 punten
Martien Peters Bokaal:
1e plaats    Freya van `t Exelseveld
Eigenaar: René Bakker
16.5 punten
2e plaats: Athos van de Schaarsheide
Eigenaar: Tonnie te Boome
15 punten
 
De bokalen worden uitgereikt en de winnaars hiermee gefeliciteerd door Johan Wilmink
 
11.          Rondvraag
Jarina Kisjes complimenteert het bestuur met de publicatie in het `Mitteilungsblatt` van de VGM met het artikel over het
verplichte oogonderzoek wanneer een Duitse reu gevraagd wordt door een Nederlandse teef-eigenaar.
Indien gewenst kan men deze tekst uit het artikel opvragen en zal dan per email worden toegezonden. Wellicht is het een idee
om meer aandacht te geven in het clubblad om zodoende meer dekreuen aan te trekken zodat de keuze, ook in Nederland,
ruimer wordt.
 
Johan Wilmink was verhinderd om naar een bijeenkomst te gaan van een Duits-Belgisch-Nederlands overleg. Bart Waltmans
heeft inmiddels toegezegd hierover contact op te nemen met de betreffende personen vanuit de Grote en Kleine Münsterlan
der verenigingen.
 
Wat doet de NGMV aan nesten die buiten het RFR gefokt worden?
Nesten van leden die buiten de vereniging fokken krijgen hier een brief over van de NGMV om dit bij voorkeur niet te doen,
mits bij deze fokdieren gezondheidsproblemen bekend zijn. Overige nesten van leden die gefokt worden buiten het RFR, kan
men helaas weinig aan doen. Een ieder staat vrij om al dan niet een nest te fokken.
Graag op website vermelden dat het nest gefokt is volgens de regels van het RFR. Om zodoende nog enigszins verschil te
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maken tussen nesten die `binnen of buiten` het FR gefokt worden. Op de website komen echter alleen nesten te staan die
volgens het geldende RFR worden gefokt .
De leden geven aan dat  zowel bestuurs- als ook commissieleden het goede voorbeeld dienen te geven en uitsluitend fokken
volgens het RFR!
 
Piet Veldt vraagt of een teef van een niet-lid, die volgens het is RFR gefokt, mag dekken met een Nederlandse reu die op de
fokdierenlijst staat van de NGMV? Dit is niet het geval en de reu-eigenaar zal deze dekking moeten afzeggen.
 
Linda Louwman vraagt of het oogonderzoek moet worden uitgebreid dit i.v.m. het feit dat er nu vaker oogafwijkingen
worden geconstateerd bij honden op oudere leeftijd? Dit punt komt in het VFR ter sprake en zal daar verder worden behan
deld.
Linda Louwman wil graag de punten van de VJP en HZP vermeldt hebben op de site en clubblad. Helaas doen er weinig
Nederlandse honden mee aan deze proeven. Het is niet voor iedereen mogelijk om je hiervoor in te schrijven en je moet aan
bepaalde `Duitse` voorwaarden voldoen dat geldt zeker voor de HZP.
Linda vraagt om een protocol voor de aanlegproef waarbij de proef omschreven wordt en de daarbij behorende puntentelling.
Anders zou er mogelijk teveel verschillen kunnen ontstaan in de beoordeling onder verschillende keurmeesters.
 
Wilma Rodenburg meldt dat Cor Woets weer bereid is gevonden om een veldwerktraining te geven. Voor nadere informatie,
raadpleeg t.z.t.de website.
 
12.          Johan Wilmink sluit de vergadering maar niet nadat hij ons uitnodigt om, na een korte pauze, de presentatie bij te
wonen gehouden door Lida Reeskamp-Blok, met als titel `van RFR naar VFR`.
  
Voorzitter Johan Wilmink                      Secretaris Ina te Boome

 

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 
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Facebook groep ‘Grote Munsterlander’.
 
Op Facebook is sinds 10 maanden een groep ‘Grote Munster
lander’. Deze groep is bedoeld voor mensen die alle (jacht)er
varingen, (jacht)foto’s, (jacht)belevenissen, resultaten,
(jacht)trainingsproblemen, grappen en grollen van onze
zwart/witten willen delen.

Meld je aan en je wordt lid gemaakt. Het is een besloten groep;
dat betekent dat alleen de leden de berichten kunnen zien en
lezen. Reclame en vervelende of kwetsende berichten worden
verwijderd door de beheerder Jarina Kisjes.

Voorstellen, Marcel Veldhuis
 
Beste clubgenoten,
Afgelopen ALV ben ik, na toetredingsverzoek van het GM
bestuur, gekozen tot voorzitter GHC.
Allereerst natuurlijk dank voor het vertrouwen en ik ga dan
ook uit van een uiterst prettige en nieuwe periode binnen de
GM vereniging.
Mijn naam is Marcel Veldhuis (55 jaar) en ik woon samen met
mijn vrouw Ada in Haaksbergen (Oost NL)
Als drijver/voorjager was ik altijd al actief geweest in de jacht,
maar na vele echecs met uit de hand zijnde honden heb ik in
2008 besloten een Münsterlander te kopen en dan ook echt
tijd vrij te maken voor opleiding van mij en de hond.(De 3
kinderen werden immers alom zelfstandiger)
Na de 1e kennismaking in de aanlegproef werd 'het jachthon
denvirus' aangewakkerd, vele trainingen en wedstrijden
volgden……Door trainingsmaat Gerrit Klokman werd ik
gevraagd voor het secretariaat bij GM evenementen. Door de
ervaringen in een zeer prettige en gepassioneerde GHC om
geving kwamen daar later de KNJV en MAP wedstrijden bij.
Persoonlijk kan ik erg genieten van de voorbereiding en or
ganisatie van evenementen als dat in een goed team zonder
veel woorden en met veel passie wordt bewerkstelligd.
Aan werkhonden, en dat is een GMer, dient aandacht en tijd
te worden besteed voor een prettige baas/hondrelatie en dat
kan in allerlei disciplines. We gaan dan ook met het GHC
Team ons best doen u zoveel mogelijk te betrekken bij werk
hondenevenementen. Geef je aandacht aan je hond, dan be
taald zich dat uit in samenspel. Tevens willen we graag dat de
toppers van ons mooie ras zich op jacht en bij wedstrijden
(super)goed en zelfbewust manifesteren.
Dat verdiend een goed opgeleide Grote Münsterlander en wie
geniet daar nu niet van…….
Marcel Veldhuis

Wim ten Hoopen, penningmeester
Graag wil ik me even aan u voorstellen:

Ik ben Wim ten Hoopen en sinds enige tijd vervul ik de
functie van penningmeester voor de N.G.M.V. vanuit de ge
dachte dat je als lid een steentje kunt bijdragen aan het ‘reilen
en zeilen’ van de vereniging.
Samen met mijn vrouw Hannie en onze hond Rivka (stam
boeknaam Frieda van ‘t Exelse Veld) woon ik in het buiten
gebied van het Gelderse Hengelo. Het is leuk te ervaren dat
onze (klein)kinderen nog steeds veel belangstelling hebben
voor het buitengebeuren, zoals de geboorte van lammetjes of
een veulentje. Momenteel staat de dracht van onze hond Rivka
c.q. de komst van een nest jonge hondjes centraal.

Nadat ik ben gestopt met werken (hoofd bedrijfsvoering K.
N.H.S.) heb ik meer tijd voor mijn hobby’s. Naast het vervul
len van een paar bestuursfuncties investeer ik in de (jacht)trai
ning van Rivka, het fokken van Zwart-Blesschapen en onze
N.R.P.S.pony’s. Ook reis, fiets, wandel en lees ik graag.

Vijf jaar geleden kwam, via de familie Klokman, de Grote
Munsterlander in beeld. In onze hond zien we ons beider
wensen vertegenwoordigd: Rivka heeft een fijn karakter, is
blij, lief voor kinderen en tijdens de jachttraining is ze enthou
siast en toont veel werklust. De aanlegproef was voor mij een
stimulans om met Rivka jachttraining te gaan doen, een voor
mij nog onbekend terrein waar voor hond en baas veel valt te
leren, en waaraan we veel plezier beleven.

Ik hoop de komende tijd nader kennis met u te maken tijdens
activiteiten van onze vereniging of anderszins.

Wim ten Hoopen

 
Kennismaking met nieuwe bestuursleden
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Jaarverslag Secretariaat 2012
 
Het afgelopen verenigingsjaar is voorspoedig verlopen met een tal van activiteiten waaronder; veldwerkwedstrijden, een MAP,
KNJV proef en natuurlijk 2x een combinatie-dag van de aanlegproef en nestkeuring, die door veel leden van de NGMV zijn
bezocht. Door samen te werken en doordat veel leden belangeloos hun medewerking verlenen aan de activiteiten, blijft de
N.G.M.V. er in slagen om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren.
Bestuur:
Het bestuur heeft in 2012 4 keer vergaderd in Ermelo en de ALV werd gehouden op 13-04-2012 eveneens te Ermelo. Het
bestuur bestond eind 2012 uit:
Johan Wilmink, voorzitter,
Wim ten Hoopen, ad-interim penningmeester
Ina te Boome, secretaris
Tiny Poort, bestuurslid FBC
Hennie IJpelaar, bestuurslid redactie en PR.
Bart Waltmans, Linda Spaargaren en Wilma Rodenburg hebben in 2012 te kennen gegeven om hun bestuursfunctie op te
geven. De N.G.M.V. wil hen hartelijk danken voor de diensten die ze de afgelopen jaren aan de N.G.M.V. hebben bewezen.
Activiteiten i.s.m. secretariaat:
Op 17 juni 2012 vond onze jaarlijkse kampioenschapsclubmatch plaats.
De ingeschreven honden werden door mevr. Lida Reeskamp-Blok gekeurd.
Door een afzegging van de schrijver, aan de vooravond van de clubmatch, besloot Lida Reesakmp-Blok zelf de keurrappor
ten te schrijven. Jan Reeskamp vervulde de taak als ringmeester.
De organisatie en het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te Boome.
De organisatie had wederom verschillende activiteiten naast de keuring gerealiseerd waardoor een ieder de gelegenheid kreeg
om met allerlei jacht-proefjes, hindernisbaan, behendigheid etc. mee te doen. Kortom voor elk wat wils, mede dankzij de hulp
van de vrijwilligers die ingezet zijn bij de verschillenden onderdelen.
Ook in 2012 werd als afsluiting gekozen voor een gezamenlijke barbecue.
Deze viel, als altijd, bijzonder goed in de smaak!
Raad van Beheer
De contacten met de Raad van Beheer verlopen per email en als erkende rasvereniging worden we met de nieuwste ontwik
kelingen op de hoogte gehouden. Voor u, als hondenbezitter, is er op de website www.raadvanbeheer.nl veel informatie te
vinden.
Vooruitzichten voor 2013 m.b.t de Raad van Beheer
Het afgelopen jaar is er veel rumoer geweest op kynologisch gebied en er staan nogal wat vernieuwingen te wachten. Vanaf
1-4-2013 is het verplicht om elke hond te chippen, honden mét of zonder stamboom.
Het DNA onderzoek en de verplichting ervan, is volop in beweging (in aangrenzende landen heeft men al bepaalde verplich
te onderzoeken voor ouderdieren danwel pups doorgevoerd)
Opvallend was afgelopen jaar de uitspraak van een rechtbank in Breda i.v.m het laten inslapen van een pup met epilepsie:
De uitspraak van de kantonrechter stelt dat de fokker toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming van de koopovereenkomst
en dat zij daarom schadeplichtig is wat betreft de koopsom, de geleden schade en er is zelfs smartengeld aan de koper toege
kend. Schade bedrag € 6000.00 !!
Over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen voor deze gerechtelijke uitspraak zal een informatie avond worden georganiseerd
door de FBC, i.s.m. de NVHL, op 1 november 2013.
Ina te Boome, secretaris N.G.M.V.

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)
                          Verslag Secretariaat

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
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FINANCIEEL OVERZICHT 2012 EN BEGROTING 2013
   Begroting     2012    Exploitatie     2012    Begroting     2013

Omschrijving Uitgaven Inkomsten   Uitgaven Inkomsten   Uitgaven Inkomsten

Contributie ontvangen                        ---      6.700          ---      6.165          ---      6.000

Entreegeld nieuwe leden        ---         180          ---         188          ---        150

Pupbemiddeling        ---         350          ---         475          ---         400

Opbrengst advertenties        ---         440          ---         410          ---         400

Opbrengst clubwinkel        ---         200          ---        ---          ---         100

Opbrengst overigen        ---        ---          ---           10          ---        ---

Clubmatch        ---         100           158        ---          ---         100

Aanlegproef/jongehondendag               ---         100             80        ---          ---         100

Veldwerk         100        ---          ---           96           100        ---

Jachthondenproeven        ---         600          ---      1.224          ---        ---

Evenementencommissie / wandelingen         100        ---          ---        ---          ---        ---

Fokbegeleidingscommissie         700        ---           358        ---           400        ---

Clubblad      3.300        ---        2.756        ---        3.000        ---

Secretariaat/administratie/bestuurskosten     1.000        ---        1.151        ---        1.000        ---

Vergaderingen      1.000        ---           680        ---           700        ---

Public relations / representatie      1.200        ---        1.173        ---        1.200        ---

 Jubileumkosten        ---        ---          ---        ---          ---        ---

 Verzekeringen         140        ---           137        ---           150        ---

Contributies en overige algemene
kosten

        600        ---           513        ---           530        ---

Diversen / onvoorzien         100        ---             10        ---             50        ---

Afschrijving inventaris         430        ---           410        ---           320        ---

Afschrijving winkelvoorraad         100        ---          ---        ---          ---        ---

Donaties en giften algemeen        ---        ---          ---           15          ---        ---

Renten / bankkosten         150        ---             94         286           100         300

Positief resultaat boekjaar        ---        ---        1.349        ---          ---        ---

TOTAAL      8.920     8.920        8.869      8.869        7.550      7.550

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)

                          Financiën

           BALANS        per 31-12-2012             per 31-12-2011

  Debet Credit               Debet Credit

Inventaris en inrichting                                     903      ---      1.313      ---

Bokalen en erespelden        28      ---           28      ---

Voorraad goederen clubwinkel   2.790      ---     2.398      ---

Voorraad drukwerk      519      ---        459      ---

Debiteuren      ---      ---        140      ---

Vooruitbetaald / te ontvangen      603      ---        557      ---

ABN AMRO Bank   1.004      ---        364      ---

ABN AMRO Spaarrekening 15.081      ---   13.823      ---

Clubwinkel kas      104      ---          92      ---

Kas        83      ---        535      ---

Eigen vermogen      --- 19.320        --- 18.211

Positief resultaat boekjaar      ---   1.349        ---   1.109

Crediteuren      ---        55        ---          4

Vooruitontvangen / te betalen      ---      391        ---      385

  21.115 21.115   19.709 19.709
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Uitslagen Aanlegproef NGMV voorjaar 2013
Naam Hond Schottest *) Punten Kwalificatie
Baruch van het Zonnebosch S.V.              133,5       U                  

Buckley van het Zonnebosch S.V. 130,5 U

Brando van het Zonnebosch S.V. 121,0 ZG

Bayzoe van het Zonnebosch S.V. 124,0 ZG

Babbe van het Zonnebosch S.V. 134,0 U

Betze van het Zonnebosch (Lara) S.V. 145,0 U

Percy van het Meekenesch S.V. 135,0 U

Panja van het Meekenesch S.V. 138,5 U

Lars van 't Proostmeer S.V. 137,0 U

Clay van 't Gina Florishof S.V. 140,5 U

Cimberly van 't Gina Florishof (Bandor)              S.V. 143,0 U

Cyra van 't Gina Florishof S.V. 149,5 U

Catinka van 't Gina Florishof   S.V. 133,5 U

Cara van 't Gina Florishof (Nanook) S.V. 131,0 U

Cyras van 't Woudsche Veldt (Charlie) S.V. 129,5 U

Cyra van 't Woudsche Veldt S.V. 122,5 ZG

Nico von Hoxfeld (Darco) S.V. 134,5 U

Alco (Chico) S.V. 141,5 U

Amanda (Asca) S.V. 114,5 ZG

Ayla (Doenja) S.V. 123,0 ZG

Combinatiedag /Aanlegproef NGMV
Geachte leden en aspirant leden,

De NGMV organiseert al sinds 1986 jaarlijks de aanlegproef voor jonge GMers en hun bazen.
In de loop der jaren zijn er toevoegingen en wijzigingen gekomen door de evaluatie van dit evenement, tegenwoordig
Combinatiedag genoemd. Binnen de vereniging bleek er behoefte aan uitleg over de huidige aanpak.
Om u als lid / deelnemer antwoord te geven over het 'hoe en waarom'  willen wij u duidelijkheid bieden. De vereniging en
de fokkers stellen er immers prijs op u en uw jonge GMer op deze dagen te mogen verwelkomen. Hierbij een beknopte
uitgave van de doelstelling.
            De volledige visie en het rapport van GHC kunt u terecht op de website van de N.G.M.V. onder de kop                
                                          NIEUWS>Combinatiedag-Aanlegproef. Hoe en waarom.
 
Tegenwoordig wordt de aanlegproef 2 x per jaar als 'combinatiedag' georganiseerd om een goed beeld te krijgen van nesten
en nestkwaliteiten in een bepaalde periode. Dit voor een goede vergelijking onderling.
Wat beoogd de NGMV Combinatiedag voor jonge GMers van ca. 1 tot 1,5 jaar?
1. Aanleg.  Het beoordelen van de natuurlijke (jacht)aanleg van het ras door ervaren jachthondenkenners.
2. Nestevaluatie.  Een nest/hond evaluatie m.b.t. het exterieur door een ervaren keurmeester.
3. Familiedag. Treffen van nestgenoten en voor fokker/eigenaren; evaluatie en kennisoverdracht.
4. Oogonderzoek. Mogelijkheid bieden voor (relatief goedkoop) vrijwillig oogonderzoek om oogziekte in het ras te beper
ken / minimaliseren. Door constante monitoring houden we ons mooie ras gezond.
 
Een aanlegproef is een momentopname waarbij de omstandigheden voor de jonge (onervaren) hond zo verschillend kunnen
zijn dat een objectieve ( wiskundige) beoordeling per dagdeel of proefdag een onmogelijkheid is. Er zullen altijd ervaren
jachthondenmensen als keurmeester worden uitgenodigd die een, weliswaar subjectieve, vergelijkende beoordeling geven
over het aangeboden materiaal van die betreffende dag.
Tevens wordt rekening gehouden met de omstandigheden van / tijdens de dag.
De keurmeesters zullen trachten in redelijkheid een score te vermelden die past bij de hond en het gedrag van de hond. Men
houdt rekening met het gedrag (ervaring) van de baas en de omstandigheden op het moment dat de baas de scoringskans
voor de hond bemoeilijkt. De hond wordt beoordeeld!
De wedstrijdleider kan ingrijpen indien blijkt dat een keurmeester geen onpartijdige beoordeling geeft.
Het wedstrijdelement puntentotaal is alleen ingevoerd om de deelnemers te laten proeven en ervaren aan het fenomeen –
hondenwedstrijd- en dient niet als doel.
 
Wij wensen u veel (werk)plezier met uw Grote Münsterlander en begroeten u graag op de aanlegproef of op een ander
jacht- of werkhondenevenement.
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Het bestuur van de NGMV nodigt u van harte uit voor de 
Kampioenschapsclubmatch 2013 

op zaterdag 15 juni 2013. 
Hét clubevenement van het jaar! 

 
Dit jaar zijn we te gast op de manege ‘de Fruithof’ te Heteren, welk prachtig is gelegen nabij de oever van de 
Rijn, in de Over-Betuwe.  
 
Het adres is: dorpsstraat 5, 6666 AE, Heteren. 
 
U kunt uw hond voor één van de volgende klasse inschrijven: 
 
a. Babyklasse      0 tot   6 mnd    e.   Openklasse         vanaf 15 mnd.      
b. Puppyklasse                  6 tot   9 mnd.   f. Gebruikshondenklasse vanaf 15 mnd. 
c.   Jeugdklasse       9 tot 18 mnd.                  g.   Kampioensklasse          vanaf 15 mnd.      
d. Jongehondenklasse     15 tot 24 mnd.     h. Veteranenklas se         8 jaar en ouder 
        i.      Fokkersklasse       vanaf   9 mnd. 
  
De keurmeester voor deze dag  is Mevr. D. Striegel. 
 
De beste hond krijgt de titel ‘Clubwinnaar 2013’ en wordt uitgenodigd deel te nemen aan ‘de hond van het 
jaar’ show! 
Na afloop van de keuringen is er een defilé van de aanwezige fokdieren van onze vereniging. 
 
Op deze dag worden leuke en leerzame activiteiten aangeboden waaraan u en uw hond aan kunnen 
meedoen, waaronder o.a. hindernisbaan, jachtproefjes en ringtraining.  
 
Vanwege de vele positieve reacties is ter afsluiting van deze dag opnieuw gekozen voor een gezamenlijke 
barbecue, waarvan de kosten € 12,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50 p.p. bedragen. Voor deze 
barbecue kan u zich via het inschrijfformulier aanmelden. 
 
Inschrijven kan via het ‘online-formulier’ op onze website.  
Het online-formulier vindt u op de site via: Nieuws >> Agenda >> Kampioenschapsclubmatch >> 
inschrijfformulier. 
Eventueel kunt u altijd een inschrijfformulier aanvragen bij het secretariaat, tel. 0544-481319. 
 
De manege heeft een kantine/café waar u voor koffie, frisdrank, etc. terecht kan.  
 
We hopen dat deze dag weer een geslaagd samenzijn wordt, waar we de onderlinge contacten weer 
onderhouden en kunnen genieten van ons mooie hondenras. 
 
We heten u en uw hond graag welkom op zaterdag 15 juni a.s. in Heteren!! 
 
Namens het bestuur van de NGMV: 
Ina te Boome (secretariaat) 
Tel. 0544-481319; email. secretaris@grotemunsterlander.nl 
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Verslag combinatiedag NGMV voorjaar 2013
Op zaterdag 16 maart j.l. werd de combinatiedag / aanlegproef
weer gehouden in Exel (Gld.) 
Er waren 36 eigenaren van jonge GMers uitgenodigd voor de
nestevaluatie, jachttalentbeproeving en familiedag.

21 deelnemers schreven in en kwamen naar het bar koude,
maar mooie terrein van de fam. Klokman om hun viervoe
ter-kroost door ervaren keurmeesters te laten beschouwen.
Een internationaal deelnemersveld met 2 Belgische deelne
mers die de verre reis er graag voor over hadden.
Gelukkig bleef het de hele dag droog…
Iets later dan bedoeld kon de aanlegproef starten met 3
groepen voor elk onderdeel, t.w. de veldwerkproef, de bos
proef en de zweetwerkproef (bloedspoor ree). Voor veel
honden een eerste ervaring met wild, geurvlagen en het zoete
resultaat van het vinden. Daar hebben alle honden zichtbaar
van genoten....... ben je tenslotte jachthond voor! 

Ervaren GM-kenner en officieel keurmeester Wout Arxhoek
keurde vervolgens de nesten m.b.t. het exterieur. In de grote
verwarmde tent gaf hij aan alle deelnemers en fokkers een
uitgebreid verslag van zijn bevindingen. Hij was zeer tevreden
met het getoonde resultaat.
Na deze exterieurkeuring vond de schotproef plaats. In het
vrije veld werd gekeken hoe de hond reageerde op de harde
knal van een heus jachtgeweer. Alle honden lieten blijken
volledig schotvast te zijn, zonder enige schrikreactie namen ze
het veld. 
Speciaal voor een collectieve ogentest was een dierenarts naar
Exel afgereisd om onze aanwas te testen op evt. oogziektes die
we graag willen voorkomen binnen ons mooie ras.

Op de aanlegproef werden prachtige resultaten behaald. Ook
nu weer bleek dat ook deze nesten buitengewone talenten
hebben voortgebracht. De keurmeesters waren onder de in
druk! 

Wat wel opviel dat de jonge (druistige) honden maar al te vaak
volledig ongehoorzaam gedrag vertoonden nu ze heerlijk vrij
werden gelaten in het veld. Aan de opvoeding is daar nog veel
werk te verrichten. Misschien een idee om daar een volgende
aanlegproef wat extra aandacht aan te schenken……

Met misschien nieuw inzicht in jacht- & hondenwerk gingen
de deelnemers na de prijsuitreikingen tevreden naar huis.

Wederom hartelijke dank aan alle keurmeesters, helpers en
niet te vergeten fam. Klokman voor het gebruik van terrein
en de opstallen. Dit soort evenementen kan alleen dankzij uw
inzet succesvol blijven.

Graag tot ziens op een volgend evenement.
De Gebruikshondencommissie NGMV 

van links naar rechts
Betze v/h Zonnebeekbos ( Lara) van K. van Beek; Cyra v.
’t Gina Florashof van D.G. Struik; Cimberly v.’t Gina
Florashof (Kim) van K.H. Lukens
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Combinatie dag; aanlegproef en nestevaluatie
Het is zaterdagochtend, 16 maart 2013.
Het is nog vroeg, zo vroeg dat zelfs Lara raar staat te kijken
als ik de woonkamer binnenkom. Half zes om precies te zijn.
Vandaag is een belangrijke dag voor Lara want ze gaat voor
het eerst, sinds ze weg is uit het nest, haar broertjes, zusjes,
mamma en misschien wel haar pappa ontmoeten.
De jongehondendag is aangebroken, de dag waarop een
aanlegproef en een nestevaluatie plaats vindt. Wij, als baasjes
van Lara, hadden wel al een beetje vernomen wat de bedoeling
zou zijn, maar wisten natuurlijk niet precies wat er allemaal
zou gaan gebeuren. Om half negen kwamen we aan in Exel en
waren ruim op tijd aangezien de aanlegproef om negen uur
van start ging. Na enige tekst en uitleg begon de eerste proef.
De eerste proef bestond uit twee onderdelen, namelijk een
sleep van een eend op een veldje en een verwaaiing van een
konijn tussen het riet. Er waren twee keurmeesters in het veld
aanwezig om de baasjes te begeleiden en aanwijzingen te
geven. We trainen al geruime tijd met Lara dus we hoopten
natuurlijk een goed resultaat, maar omdat de honden flink
aan het puberen zijn, kunnen ze ontzettend eigenwijs zijn.
Toen we aan de beurt waren moest Lara de lange lijn om zodat
ik haar kon corrigeren, mocht ze het spoor kwijt zijn. Na het
startsein pikte Lara het spoor op en begon het te volgen. Op
de helft van het sleepspoor zat een bocht naar links. Hier moest
ik Lara een beetje corrigeren omdat ze iets van het spoor afliep.
Ze pikte het weer op en ging in een rechte lijn op de eend af.
De keurmeester was tevreden en omdat we het spoor een
beetje kwijtraakte kregen we een 9,5 als eindcijfer.

 

Meteen hierna volgde de verwaaiing van het konijn. Lara
moest, zonder riem, in het riet gaan zitten en aan haar neus te
zien rook ze al wat de bedoeling was. Zodra ik haar het
startsein gaf schoot ze vooruit door het riet. Ik was haar
meteen kwijt maar de keurmeester niet. Na enkele seconden

riep hij: "Heel goed, ze heeft hem in één keer gevonden, snel,
ga naar haar toe en beloon haar! Dit heeft ze geweldig gedaan,
beter kan niet, een 10!" Ik kon mijn oren niet geloven. Voor
ons kon de dag al niet meer stuk.
Nadat onze groep (de groep was opgedeeld in drie groepjes,
omdat we met 20 Grote Munsterlanders waren) klaar was met
de eerste proef volgde de tweede. Door het bos liep een
'zweetspoor' van een ree. Ook hier moest Lara aan de riem om
haar te kunnen corrigeren als ze van het spoor afliep. Aan het
begin moest ze een beetje zoeken maar toen ze eenmaal het
spoor had opgepikt, ging het heel goed. Aan het eind van het
spoor lag een reeënvel te wachten. De keurmeester gaf aan dat
ze wel even aan het vel mocht zitten en dat deed ze natuurlijk
ook! De score heb ik niet vernomen van de keurmeester maar
aan zijn reactie te zien, wisten we dat het wel goed zou zitten.

Op naar de laatste proef. Omdat het die dag ontzettend koud
was en erg hard waaide, was het tijd voor een kopje warme
erwtensoep en een broodje bal. We hadden zelfs even tijd om

met pappa Ernie te spelen, wat Lara geweldig vond. Toen we
aan de beurt waren bij de laatste proef, vertelde de keurmees
ter dat het de bedoeling was dat de hond eerst een levende
kwartel en fazant in een kooi zou vinden en vervolgens een
dode eend. Na het startschot schoot Lara vooruit door het
veld, precies in de richting waar mijn zus Bianca foto’s stond
te maken van die dag voor de vereniging. Bianca probeerde
zich nog om te draaien en haar te negeren maar het was te
laat: Lara moest en zou haar even gedag gaan zeggen. Na een
korte ontmoeting kwam ze terug gesprint. De keurmeester
leek het een goed idee om haar de lange lijn om te doen zodat
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dit niet nog een keer gebeurde.  Eenmaal geconcentreerd pikte
Lara het spoor van de kwartel op en vond hem al snel. Omdat
ze nog leefde, waren ze natuurlijk ontzettend interessant en
het was ook erg moeilijk om haar daar weg te halen.
Enkele meters verderop liet ik haar weer los in de hoop dat ze
nu de fazant zou oppikken, maar helaas. Ze rende meteen
terug naar de kwartel. Toen we eenmaal ruim genoeg verwij
derd waren van de kwartel, pikte ze de fazant op. Hierna

volgde de dode eend. Toen ze hem eenmaal te pakken had,
riep ik haar voor. Voor het eerst die dag luisterde ze niet en
ging er vandoor met de eend. Na een paar keer roepen bedacht
ze zich en kwam een beloning halen. De keurmeester adviseer

de ons een fluitje te gebruiken als Lara in een ondeugende bui
is.
Als laatste volgde de nestevaluatie. Een keurmeester kijkt naar
alle honden uit het nest, inclusief vader en moeder en evalueert
aan de hand van de ras-standaard het exterieur van de honden.
Na een kort loopje voor de keurmeester bekeek hij alles
grondig: de kop, de rug, de heupen en staart, écht alles. Na
een kort overleg kwam hij naar me toe en vroeg of ik de eige
naar was van de hond, waarop ik trots ja-knikte. Hij felici
teerde mij en vertelde dat hij Lara een geweldig mooie hond
vond. Hij kon geen fouten herkennen en vermeldde op het
keuringsrapport dat Lara 'goed voor de toekomst' is. We
waren helemaal gelukkig. Lara had het goed gedaan op de
proeven, had lekker gespeeld en had ook nog een geweldig
exterieur.
 
Het enige wat ons nog te wachten stond was het oogonder
zoek, maar ook hier waren er gelukkig geen afwijkingen. Al
met al een zeer geslaagde dag zou je zeggen. Maar de dag was
nog niet voorbij. Toen iedereen klaar was met alle proeven en
zich verzamelde rond de provisorisch ingerichte kantine, zag
ik uit mijn ooghoek iemand aankomen lopen met drie bekers.

Ik wist wel dat er scores bijgehouden werden maar niet dat
deze met elkaar zouden worden vergeleken. Ik heb er daarna
ook niet meer bij stil gestaan dat Lara misschien wel in de
prijzen zou kunnen vallen. Marcel Veldhuis bedankte iedereen
voor de opkomst en natuurlijk alle keurmeesters, vrijwilligers
en de dierenarts die de jongehonden-dag en aanlegproef
mogelijk hebben gemaakt. Hier voegde hij aan toe dat er drie
prijzen uit te reiken zijn voor de beste hondjes van die dag.
Alle scores werden één voor één opgenoemd en eenmaal
aangekomen bij de top vijf was Lara nog niet genoemd. Ik
ging er al van uit dat wij niet in de prijzen zouden vallen maar
Bianca, die aan de andere kant van het publiek stond gebaar
de mij het tegenovergestelde. En opeens wordt er omgeroepen:
"… en op de tweede plaats is geëindigd, Lara van het Zonne
beekbos met een score van 145". Ongelofelijk, ik kon mijn
oren niet geloven. Ik liep met Lara naar voren om de felicita
ties in ontvangst te nemen. Helemaal beduusd van het nieuws
vergeet ik helemaal om de beker aan te nemen en wou bijna
weglopen.
Wie had dat ooit gedacht?!

 
Het was een geweldige dag en we hebben ontzettend veel
plezier gehad. Wij hebben vooral plezier als de honden plezier
hebben en dat is ook gelukt!
 

Bedankt voor de onvergetelijke dag! Kevin, Inge en Lara
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Naar Nederland:
Vrijdag 25 januari 2012 is het dan zover. Quinty komt naar
Nederland!
Met Hennie (wij hadden het geluk dat Hennie de hondjes op
ging halen) had ik op een neutrale plaats afgesproken om haar
kennis te laten maken met onze ander hondjes: Igor, een Grote
Münsterlander (6jr.) en Boy, een kruising Friese Stabij/Kooi
ker (11jr.). Het was best spannend hoe gaan ze reageren,
vinden ze haar wel leuk of gaan ze haar gelijk afsnauwen. Poeh
wat was dat spannend. Maar uiteindelijk blijkt dat Uhry (de
pup van Hennie en Anke) veel interessanter is dan Quinty. Nu
op naar huis. Quinty voorin en de andere hondjes achterin. In

 
Het eerste jaar van een Grote Münsterlander

Quinty (van 6 t/m 18 weken),
Naar Tsjechië om een pupje uit te zoeken:
Begin januari is het zover: samen met Hennie en Anke naar
Tsjechië om een pup uit te zoeken. Een hele belevenis. Een
pup uit Tsjechië. Wie had dat ooit gedacht, ik in ieder geval
niet. Het gaat om een pup uit de combinatie Kalle van de
Stommeerpolder en Nina Junior od Nezdického potoka. Het
moet een teefje worden. Vooraf hebben we al een selectie ge
maakt. Mijn voorkeur gaat uit naar drie hondjes en daar mag
ik ook nog eens uit kiezen.
Aangekomen in Tsjechië was het ongelofelijk moeilijk om een
keuze te maken. Uiteindelijk, na kleine testjes te hebben ge
daan, heb ik gekozen voor Uriella Junior od Nezdického
potoka (wat een mond vol). Haar uiteindelijke roepnaam zal
Quinty worden. De pupjes waren op dat moment 6 weken oud
dus tja we moesten nog 2 weekjes geduld hebben voordat ze
naar Nederland kon komen.
Quinty 6 weken oud (in Tsjechië)

de auto deed ze het best netjes behalve dan dat het best een
energiebommetje was (daar had Anke mij al voor gewaar
schuwd, ze was onderweg van Tsjechië naar Nederland best
wel aanwezig). Ik dacht toen nog, ach wanneer ze thuis komt
is ze vast moe en gaat lekker slapen. Niet dus. Thuisgekomen
was er geen sprake van voorzichtigheid of iets anders wat erop
doet lijken dat ze het huis en de omgeving niet kent of dat ze
moe was. Ze stuiterde de hele kamer door. Igor vond haar
maar niets (druktemaker). Ze mocht niet binnen een meter
van Igor komen of hij snauwde haar af (deed haar geen pijn
maar hij wilde haar niet in zijn buurt hebben). Op zo’n moment
spookt er van alles door je hoofd: komt dat goed, gaat Igor
haar accepteren? En o hemel wat een energiebom! Blijft dit
zo???
Quinty onderweg met haar grote broer Uhry (8 weken)

De eerste nacht:
Ze is de rest van de avond druk gebleven maar ja de baas moet
toch een keertje naar bed toe en Quinty dus ook. Hoe ga je
dat aanpakken met een pup die nog geen slaap heeft. Die blijft
echt niet naast je liggen in een mandje. De bench stond al klaar
in de woonkamer. Ik heb toen besloten om de bench naar
boven te sjouwen en haar in de bench te doen op onze slaap
kamer. In de bench zitten dat was helaas geen succes. Ze
blafte en piepte alles bij elkaar. Hoezo slapen, dacht het niet!
En al helemaal niet in dit rare hok, leek ze te denken (geef haar
eens ongelijk). Toen heb ik haar uit de bench gehaald en naast
mij neergelegd in een mandje en haar vastgemaakt, want ja
blijven liggen op één plaats wat is dat? Ook dat was geen
succes, ze blafte en piepte alles bij elkaar en dan is anderhalve
meter tussen jou en een blaffende pup erg weinig. Toen heb
ik haar losgelaten. Ik dacht, weet je wat, eens kijken wat ze
gaat doen. Ik kan vertellen dat ze binnen 3 seconden op ons
bed zat en 10 seconden later na een rondje gedraaid te hebben
op ons bed ging liggen. Uiteindelijk heb ik besloten om de
bench naar beneden te sjouwen en haar bij de andere honden
neer te leggen. Dan maar gelijk door alles heen. Ze was wel
iswaar niet rustig maar er zaten nu een paar metertjes extra
tussen ons en een blaffende/piepende pup.

Het eerste jaar Grote Münsterlander
 
We hebben Nicoliene Oosterhof gevraagd om een soort
dagboek bij te houden over het eerst jaar van haar nieuwe
aanwinst, Grote Munsterlander Quinty. Vanaf de lente tot
en met de winter van 2013 komt er in elke uitgave van ons
clubblad een verhaal over haar belevenissen en ervaringen.

19



Benchtraining:
Het heeft een paar nachten geduurd voordat ze rustiger begon
te worden in de bench en dat ze begon te begrijpen dat dit haar
plekje is. Geleidelijk aan ging het steeds beter. Nu (begin april)
kan ze de nachten goed doorkomen.
Overdag ben ik heel rustig aan begonnen om haar aan de bench
te laten wennen. Eerst een paar minuutjes uit zicht en dat
steeds verder uitgebouwd. Inmiddels gaat het aardig goed en
kan ze een halve dag in de bench zonder piepen of blaffen.
 
Zindelijkheid:
Het leren in de bench zitten is één ding maar dan hebben we
ook nog het zindelijk worden.
Zindelijkheid, wat is dat? Quinty kende dat woord niet (welke
pup wel) maar Quinty spande de kroon. Ik kon bijna letterlijk
de eerste twee weken de hele dag met een dweil achter haar
aan lopen. Ik kende dat niet, onze andere honden waren best
snel zindelijk en natuurlijk hadden zij ongelukjes, maar dit….
Telkens hele kleine plasjes. Als ze water had gedronken kon
je er de klok op gelijk zetten of binnen twee minuten zat ze
weer. En ik kan vertellen dat een pup dan erg vaak drinkt…….
Het heeft een behoorlijke tijd geduurd voordat ze enigszins
zindelijk was. Quinty is nu 18 weken en is (gelukkig) bijna
zindelijk, op zo hier en daar een ongelukje na.
 
De ander hondjes:
Dan hadden we nog de kwestie Igor. Igor wilde echt helemaal
niets van haar weten. Het heeft Quinty een week gekost om
het ijs te breken. En nu, wat een stel samen! Zo mooi om te
zien. Ze spelen samen als de grootste vrienden, Quinty slaapt
zelfs boven op Igor en wijkt niet van zijn zijde. Igor laat nu
echt alles toe. Eigenlijk zelfs teveel, ze trekt hem aan zijn oren
en doet hem dan echt pijn..
Boy gedoogt Quinty. Ze spelen niet echt samen. Quinty pro
beert het wel maar Boy heeft daar niet zoveel zin in. Als ze te
druk wordt grijpt Boy in (op een nette hondenmanier) en
corrigeert haar. In de eerste dagen dat we haar hadden heb ik
veel aan Boy gehad want wat was het een energiebom.
Nadat Quinty bij ons gewend was werd ze uiteindelijk steeds
rustiger en begon ze haar plekje bij ons al snel te vinden.

Quinty (12 weken) met haar twee grote vrienden (Boy links en
Igor rechts)

De dierenartspraktijk:
Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat een hond een die
renarts niet eng vindt en dat ze zich makkelijk laten behande
len. Voor de dierenarts fijn, maar zeker ook voor de baas. Bij
onze kliniek hebben we puppyconsultatie. Een keer in de
maand ga je naar de kliniek en wordt ze door een assistent
bekeken. Haar gewicht wordt gecontroleerd, er wordt geke
ken of ze al wisselt en of dat goed gaat etc. Maar het belang
rijkst is dat ze leert dat een kliniek niet eng is maar misschien
zelfs wel leuk.
Toen we Quinty net hadden ben ik de week erop naar de
kliniek gegaan, vooral om haar even te laten controleren of
alles oké is en om haar voor een eerste keer kennis te laten
maken met de man in die grote witte jas.
Quinty vindt het allemaal helemaal leuk. Niets eng! Het is
geweldig! Die tafel is zo leuk om op te klimmen want dan
wordt ik geknuffeld door die man en krijg allemaal koekjes.
Nu gaan we maandelijks naar de kliniek en vindt ze de kliniek
helemaal het einde.

Puppycursus:
Een week nadat Quinty bij ons is komen wonen is ze voor het
eerst naar de puppycursus geweest. Hier leren ze de eerste
basiscommando’s zoals zit, down, komen op bevel etc.
Daarnaast komen ze ook allemaal vreemd uitziende honden
tegen. Een hond met een platte neus of punt oren of een hond
zonder staart. Al deze rarigheden leert ze kennen en vooral
dat deze hondjes net zulke leuke speelkameraadjes kunnen
zijn als haar vriendjes thuis.
Quinty vond het de eerste keer een beetje spannend. Ze keek
aan het begin van de avond de kat een beetje uit de boom.
Maar dat duurde niet zo heel lang. De trainingslocatie is toch
wel erg interessant en met de baas leuke dingetjes doen is zo
gek nog niet. En wanneer ik iets doe voor de baas krijg ik
koekjes. Wauw, dat is leuk!
Quinty doet het hartstikke leuk op de cursus, de basiscom
mando’s zitten er al aardig in. Nu zijn we bezig met het uit
bouwen van de oefeningen. Dat ze wat langer blijft zitten en
liggen etc.
Ze vindt het allemaal leuk!
Afgelopen keer was ze minder geconcentreerd. Ze is inmiddels
aan het wisselen en heeft daar behoorlijk last van. Ze is er soms
een beetje vervelend van. Ze bijt dan in van alles en nog wat
en concentratie voor een oefening.. goh wat is dat dan???

Quinty 14 weken
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Overige socialisatie:
Naast de cursussen neem ik haar mee naar winkels, in de auto
naar het bos etc. Zo leert ze dat de wereld één groot speelpa
radijs is waar niets eng is.

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.
 

KNJV puppentraining:
Naast de puppysocialisatie training vindt ik het belangrijk dat
ze al op jonge leeftijd leert kennis maken met wild. Daarom
zijn we naar een puppyjachttraining gegaan. De eerste lessen
deed ze het super! Wat een knapperd! Zelfs het apporteren
doet ze al aardig. Het gaat allemaal spelenderwijs. Geen druk,
het moet allemaal leuk blijven! De eerste lessen oefenden we
met wilddummy’s. De weken erna zijn we gestart met wild.
Dat is toch even andere koek. Ze pakt het wild mooi op. Het
maakt haar niet uit of het een kraai of een duif is maar het
brengen naar de baas is toch echt even een ander verhaal hoor.
Kom zeg, dat doe ik niet. Het ruikt véél te lekker en al die
leuke veertjes. Nee baas, deze wil ik voor mezelf houden.
Uiteindelijk hebben we haar aan de lange lijn gedaan zodat
ze niet zo ver weg kan lopen en je haar tegen kunt houden en
haar evt. binnen kunt halen wanneer het echt niet lukt. Ge
lukkig hoef ik haar niet binnen te halen. Wanneer ik haar
afstop dat ze niet verder kan en ik roep haar, dan komt ze toch
naar me toe. Het afgeven is nog wel een puntje. Ze houdt het
(te) goed vast. We nemen er daarom de tijd voor, geen gesjor
aan haar bekje, geen honderden commando’s los etc. Nee,
rust, haar kalmeren, een brokje voor haar neus of een stukje
kaas en uiteindelijk laat ze los. Het gaat nu inmiddels al een
stukje beter. Hopelijk zet deze stijgende lijn zich voort.
Quinty apporteert! Tijdens een oefening thuis

Ook zijn we in het veld aan het oefenen met lekker los rennen
en komen op bevel. Dat gaat al aardig. Wanneer ze lekker
achter van alles en nog wat aan gaat en wanneer ik op het
juiste moment fluit komt ze meestal (de knappert).
Quinty is een erg open hondje en nergens bang voor. Ze laat
zich door ander pups niet in een hoekje zetten, maar wanneer
ze grote honden tegenkomt toont ze respect. Het staartje gaat
dan naar beneden en ze is onderdanig. Ook wanneer we
vreemde mensen tegenkomen is ze erg enthousiast (soms
ietsjes te, ze is nogal springerig, daar moet nog wat trainings
werk verricht worden…..). Ze vindt alles en iedereen leuk! En
we gaan ervoor dat dit zo blijft.
                                                                    Nicoliene Oosterhof
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FOKKERIJ INFORMATIE

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.

               SYMPOSIUM op 9 NOVEMBER 2013
 
Het wordt tijd dat serieuze fokkers van rashonden de kans
krijgen kenbaar te maken dat de rashondenfokkerij nuan
ces kent. De boodschap van actiegroepen, en van de media
die hen kritiekloos napraten, ‘rashond = ramphond’, is een
karikatuur.
Zelfs het goedbedoelde motto van de Raad van Beheer, ‘Op
weg naar een gezonde rashond’, blameert de bona fide
fokkers in zekere zin. Want gezonde rashonden, die ZIJN
er al, daar maken deze fokkers zich namelijk altijd al sterk
voor.
 
Kunogonda staat pal achter het plan voor certificeren van
bona fide fokkers die zich conformeren aan het ‘state of the
art’ fokbeleid van de Raad van Beheer en de rasvereniging.
Met het symposium, als geschenk van de jarige aan de
kynologie, wil Kunogonda daar brede bekendheid aan
geven.
 
Symposium
Naar verwacht zal het concrete programma in mei bekend
zijn. Dan zal ook de aanmelding worden opengesteld. Wie
zich aangesproken voelt doet er goed aan nu alvast zaterdag
9 november 2013 in de agenda vrij te houden, de locatie is
partycentrum Schimmel in Woudenberg.
Alle ins en outs van certificeren zullen worden uiteengezet
en doorgenomen, met aandacht voor de voordelen voor de
fokker, en voor wat van hem wordt gevraagd om voor
certificerenin aanmerking te komen.
Inschrijven zal openstaan voor iedere kynoloog die belang
stelling heeft: fokkers uiteraard, maar ook verenigingsbe
stuurders of wie dat misschien nog worden gaat. Er is een
limiet aan de ruimte dus wie het eerst komt het eerst maalt.
Maar wie weet kan bij overtekening nog een tweede sessie
volgen, dat is eerder namelijk ook zo gedaan.
 
Voor meer informatie: symposium@kunogonda.nl

 
INFORMATIE-AVOND 1 november 2013:
 
Presentatie beperking juridische aansprakelijkheid zorgvul
dige rashondenfokkers
 
Op vrijdagavond 1 november 2013 wordt door de Neder
landse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers en de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging een informa
tie-avond georganiseerd over de beperking van de juridi
sche aansprakelijkheid van zorgvuldige rashondenfokkers.
 
Sprekers:      Frenk Bonefaas, advocaat
                  Anne-Greet Bonefaas, kynologe
 
Ontvangst vanaf 19.30 uur in Partycentrum Schimmel,
Stationsweg Oost 243, 3931EP Woudenberg.
 
Aan het bijwonen van deze avond zijn voor leden (plus
partners) van de NVHL en de NGMV geen kosten verbon
den. Niet-leden betalen 10 Euro inclusief koffie en thee.
 
Leden van de NGMV kunnen zich per email opgeven bij:
Tiny Poort k.poort@hetnet.nl 
 
 
 

VFR NGMV definitief na ALV 5-4-2013
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 5 april j.l. is
het VerengingsFokReglement, afgekort VFR door de
aanwezige leden goedgekeurd. Dit reglement is nu ter
goedkeuring aangeboden aan de Raad van Beheer. De
verwachting is dat dit VFR op korte termijn goedgekeurd
wordt.
Op pagina 24 en 25 van dit blad staat het volledige VFR
wat ingaat op 1 juli 2013.
Mochten er onverhoopt toch nog wijzigingen doorgevoerd
worden houden we jullie op de hoogte.
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       Vervolg fokdierenlijst    

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.
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2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag gedurende zijn leven maximaal 6 geslaagde dek
kingen verrichten.
Nadat een reu zijn eerste dekking heeft gedaan mag hij in de
eerste drie jaar maximaal nog twee dekkingen doen, in de
daarop volgende jaren mogen nog maximaal drie dekkingen
volgen.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal
één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het
NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden
ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt
uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunst
matige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide:
cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de
fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
Bij het gebruik van een reu die ingeschreven is in een buiten
lands stamboek dat door de FCI is erkend, geldt de voorwaar
de dat de reu voor de dekking moet hebben voldaan aan
vergelijkbare gezondheids- en gedragseisen zoals die voor het
betrokken ras in Nederland gelden en gevraagd worden.
Daarnaast moet de buitenlandse dekreu voldoen aan alle eisen
die voor dekreuen in dat betreffende land gelden.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of
overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het
sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden
dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Vere
nigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de
dekreu betreft.
 
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij
de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet
worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maan
den heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer
worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maan
den heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop
haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na
de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na
de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Verenigingsfokreglement (VFR) goedgekeurd door
de A.L.V. van de vereniging op 5 april 2013.
 
1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Grote Münsterlander
Vereniging, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te
dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Grote
Münsterlander zoals deze zijn verwoord in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigings
fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene leden
vergadering van de vereniging op 5 april 2013. Inhoudelijke
aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden
met instemming van de algemene ledenvergadering van de
vereniging.
1.2. Dit VerenigingsFokReglement (VFR) geldt voor alle
leden van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging,
woonachtig in Nederland.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de
Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen
van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben
op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voe
ren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven
deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene leden
vergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op
de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het
KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR ge
noemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd
in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Regle
ment van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels
zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Ky
nologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboek
houding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de
regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 
2. FOKREGELS 
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader,
haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties,
zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2
KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.
2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet
tenminste 24 maanden zijn.

 
VerenigingsFokRegelement (VFR)
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-VJP plus ORWEJA C diploma minimaal C of een kwalifica
tie minimaal ZG op de apporteer-aanlegproef NGMV.
-Kwalificatie tijdens jeugdveldwedstrijd plus ORWEJA C
diploma minimaal C of een kwalificatie minimaal ZG op de
apporteer-aanlegproef NGMV.
-Kwalificatie tijdens najaarsveldwedstrijd in de open klasse.
 
7. EXTERIEURREGELS
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten twee keer hebben
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI
gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie
ZG (Zeer Goed) op elke expositie te hebben behaald.
Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van
minimaal 15 maanden

Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een
schofthoogtemeting plaatsvinden door een voor het ras be
voegde exterieurkeurmeester.
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee
verschillende exterieurkeurmeesters, tijdens een door de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging georganiseerde
(kampioenschaps)clubmatch of tijdens een in Nederland ge
organiseerde door de Raad van Beheer gereglementeerde
CAC en/of CACIB expositie onder een Nederlandse exteri
eurkeurmeester, of tijdens een officiële Duitse Zuchtschau.
(Bij laatst genoemde geldt een minimale kwalificatie van SG/
SG)
7.2. Fokgeschiktheidskeuring:
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het
deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gang
bare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dieren
arts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdie
ren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn
en zij dienen voorzien te zijn van
een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afge
leverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting
en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7
dagen zitten.
 
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren
worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit re
glement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werk
kwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding
van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht
onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 
10 INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juli
2013, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur
van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII.
5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van
de N.G.M.V. op 5 april 2013.
 
De voorzitter,                       De Secretaris,
J. Wilmink                            I. te Boome
 

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preven
tieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD
onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonder
zoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de
Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor
deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onder
zoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezond
heidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van
de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de
dekking onderzocht worden op:
• Heupdysplasie
• Erfelijke oogafwijkingen
4.3 Aandoeningen:
* Heupdysplasie: het is uitsluitend toegestaan te fokken met
honden die
volgens de FCI normering HD-A of HD-B zijn
* Erfelijke oogafwijkingen: het is uitsluitend toegestaan te
fokken met
ouderdieren met de ECVO-beoordeling “(voorlopig) vrij” van
cataract, distichiasis, retinadysplasie, PRA, ectropion en en
tropion.
De beoordeling moet binnen 12 maanden voorafgaand aan
de datum
van de dekking hebben plaatsgevonden.
* Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens
gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk be
schouwd wordt mag niet worden gefokt.

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer
van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de ras
standaard) mag niet worden gefokt.
• duidelijke fysieke afwijkingen
• gedragsstoornissen
 
5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de
karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2 Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte ge
dragstest niet van toepassing.
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals
deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging
zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Vereni
gingsfokreglement.
 
6. WERKGESCHIKTHEID 
6.1 Verplichte werkgeschiktheidstest: in Nederland geregi
streerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certifi
caat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkge
schiktheid test die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van
de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging.
-In deze werkgeschiktheid test moet zowel het werk voor als
na het schot als ook een test op schotvastheid opgenomen zijn.
De werkgeschiktheid test houdt in dat de hond minimaal moet
voldoen aan één van de onderstaande punten:
-Kwalificatie minimaal ZG op een aanlegproef NGMV plus
een kwalificatie minimaal ZG op de de apporteer-aanlegproef
NGMV.
- Kwalificatie minimaal ZG op een aanlegproef NGMV plus
een ORWEJA diploma minimaal C.
-HZP of VGP
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Dekbericht  BIRKA V.'T WOUDSE VELDT 
Kennelnaam: V.'T WOUDSE VELDT 

Eigenaar: P.J. Veldt

Adres: Herenweg 67
1861 PB Bergen NH

Telefoon: 072-5061658

E-mail: pj.veldt05@chello.nl 

N.H.S.B.: 2703564

Geboren: 2 mei 2008

Vader: Django vom Sulztal

Moeder: Ned. en Ned. Vet. CH. Dyan v.h.
Meekenesch

Fokker: P.J. Veldt

H.D: HD A Norbergwaarde 23

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke
afwijkingen

Schofthoogte: 61 cm

Annlegproef: Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend

Dekbericht FRIEDA V. 'T EXELSEVELD 
Kennel: van Beekvliet

Eigenaar: J.W. Ten Hoopen

Adres: Lankhorsterstraat 29
7255 LC Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-461332

E-mail: wim.tenhoopen@hetnet.nl 

N.H.S.B.: 2696906

Geboren: 24-03-2008

Vader: Artus vom Flörbach 

Moeder: Aida v.‘t Exelseveld

Fokker: H.G. Klokman

H D: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:57 cm

Aanlegproef: Zeer goed

Exterieur: Uitmuntend 
Kamp. Clubmatch 2012 1e U beste teef

Jachtproeven:KNJV B diploma's

Gedekt door:  Nick ut Seelterlound 

Gedekt op: 18 februari 2013

GRMZB: GRMZB: 70/09

Geboorte datum: 11-03-2009

Vader: Ferdy vom Felsenhof

Moeder: Ira ut Seelterlound

H D: HD A

Oogonderzoek:  voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

schofthoogte: 64 cm

Exterieur: sg/sg

Duitse proeven: VJP 71P. Sp.10 
HZP 178P. St.h.l.E.10VGP 328 P. I.Pr. und
SW III
Bringtrueprüfung

 

 

Nick ut Seeterlound

Birka v. 't Woudse Veldt
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Dekbericht GLORY VOM KEMPER'S HOOK 
Kennelnaam: van het Luuks

Eigenaar: J.P.M. Heijmer

Adres: Bentelosestraat 31
7496 PE Hengevelde

Telefoon: 06-21221704

E-mail: Jan.Heijmer@planet.nl 

N.H.S.B: 2799984

Geboren: 15-04-2009

Vader: Cäsar von der Steverquelle

Moeder: Olive vom Kranenmeer

Fokker: H. Schulze-Tenberge

HD: HD A Norbergwaarde 40

oogonderzoek:   voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 62 cm

Aanlegproef: Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV C en B diploma

Duitse proeven: V.J.P

Gedekt door:  Filu (Tobor) vom Flörbach 
Gedekt op: 2 april 2013

NHSB: 2802455

Geboorte datum:05-04-2010

Vader: Hektor vom Ahler Esch

Moeder: Aspe von der Steverquelle

H D: HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke
afwijkingen

schofthoogte: 65 cm

Exterieur: Uitmuntend 
Clubmatch 2011 jeugd 1e U
Beste reu kamp. clubmatch 2012
Clubwinnaar 2012
Zuchtschau sg/sg

Aanlegproef: Uitstekend

Jachtproeven: Veldwerk 3e + 4e Goed Jeugd 
KNJV B diploma

Duitse proeven: VJP en HZP

Gedekt door: Ned. en Intern. Kampioen Kalle van
de Stommeerpolder 
Gedekt op: 25 maart 2013

N.H.S.B: 2639614

Geboorte datum: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

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

HD: HD A Norgbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 65 cm

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: VJP, HZP, KNJV B

Veldwerkproeven:  kwalificatie GOED jeugd

Werkproeven: OWT gedeelde 8e plaats

Exterieur: Uitmuntend
Clubwinnaar NGMV 2010

Kalle van de Stommeerpolder

Filu (Tobor) vom Flörbach
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Dekbericht MONA (Mischa) VON HOXFELD 

Eigenaar: H. Wanders

Adres: Kazerneweg 21
7891 BM Klazienaveen

Telefoon: 06 15119910

E-mail: hilda.ws@home.nl 

N.H.S.B: 2826691

Geboren: 09-06-2010

Vader: Enzo vom Andehl

Moeder: Lotta von Hoxfeld

Fokker: Th. Rekers

HD: HD A, Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:  voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 59 cm

Aanlegproef: Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma's

  

 

Gedekt door: Jibbe v.'t Proostmeer 

Gedekt op:  11 april 2013

N.H.S.B: 2715766

Geboorte datum:06-08-2008

Vader: Harras ut Seelterlound

Moeder: Inca v.'t Proostmeer

HD: HD A Norbergwaarde 33

Oogonderzoek:  
  

Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 63 cm

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

Aanlegproef: uitmuntend

Jachtproeven: KNJV C diploma's

Veldwerk: jeugd EV

 

 

Luna van 't Exelseveld
 
        In Memoriam

 
Geboren:  21-09-2001
 
Overleden:  maart 2013
     
 
     Wij wensen Karin Prinsen veel
             sterkte toe met dit verlies.
 

Gilka von Grenzland (Caja)
 
       In Memoriam

 
Geboren:     11-04-1997
 
Overleden:  14-02-2013
     
 
     Wij wensen Elly Bartnig veel
             sterkte toe met dit verlies.
 

Cito vd Heidepolder
 
      In Memoriam

 
Geboren:     13-03-1999
 
Overleden:  28-02-2013
     
 
     Wij wensen Theo en Annemarie Zuidema veel
             sterkte toe met dit verlies.
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Geboortebericht DAYA V.`T EXELSEVELD 

Moeder: DAYA V.`T EXELSEVELD

Vader: Falk vom Wenningshof

Geboortedatum: 01-03-2013

Pups: 2 reutjes en 3 teefjes

Beschikbaar: 1 teefje en 1 reutje beschikbaar

E-mail: pauliengerms@hotmail.com 

  

 

Geboortebericht MAUD  V.H. MEEKENESCH

Geboren: Kennel v.d. Lobberry

Moeder: MAUD  V.H. MEEKENESCH (QUEEN)

Vader: Ernie v.d. Steverquelle

Geboortedatum:  28-02-2013

Pups: 5 Reutjes en 4 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: eddy.vandenberg@live.nl 

 

 

In Memoriam Gilka von Grenzland (Caja)
  
                          Gilka von Grenzland
 
                                    Caja
 
                  11-04-1997……….14-02-2013
 
                   Een lege plek
                   een groot gemis
                   een fijne herinnering is wat er nog is
                   Jou te kennen vond ik fijn
                   Jou los te moeten laten doet veel pijn
                   Ik zal je missen in dit leven,
                   en voor altijd om je blijven geven !
 
Om haar geen pijn te laten lijden (inwendige bloeding) is dit
het laatste wat ik moest en kon doen voor mijn (jacht)maatje.
 
 Elly Bartnig

In Memoriam Luna van 't Exelseveld
 
Geheel onverwacht is Luna van 't Exelseveld overleden. Ze
heeft intens geleefd en bruisend van geluk en plezier door het
leven gegaan waarbij ze ook heel veel liefde heeft gegeven. Ze
laat een enorme leegte achter, maar ik ben dankbaar dat ik
ruim 11 jaar van haar heb mogen genieten.

Karin Prinsen

Leven en dood liggen dicht bij elkaar.
 
Veel sterkte aan alle eigenaars en hun familie bij het verlies
van hun Grote Münsterlander.
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GEZONDHEID

Oogonderzoek ECVO
Wij krijgen bij de redactie regelmatig vragen over het oogon
derzoek.
 
Dit eerste artikel over dit onderwerp, is in ons blad opgenomen
om u als lid / fokker / geïnteresseerde iets meer te vertellen
betreffende het oogonderzoek, hoe herken je het en is er iets
aan te doen.
Het onderwerp ‘oogziekten’ (wat zijn de mogelijke oogziekten
bij de Grote Münsterlander en hoe is de situatie op dit mo
ment) komt in de volgende editie weer terug en kan als naslag
werk worden gebruikt .
Allereerst is het handig de betekenis van de afkorting ECVO
 te geven n.l. European College of Veterinary Ophthalmolo
gists. Dit is een erkende Europese organisatie die gespeciali
seerd is in oogonderzoek bij dieren. 
In Nederland zijn de oogspecialisten aangesloten bij deze
organisatie en gebruiken allen een formulier waarop de uitslag
staat. Je moet wel bekend zijn met het onderwerp om dit
formulier te begrijpen. Vandaar dat formulier wordt uitgelegd
en ook wordt aangeven waarop u moet letten als u een
oogonderzoek laat doen.
 
Het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen.
Veel rasverenigingen stellen een onderzoek op erfelijke oog
afwijkingen verplicht voor honden waarmee wordt gefokt.
Daarnaast zijn er veel fokkers die het onderzoek laten uitvoe
ren, ook als het niet door de rasvereniging verplicht is gesteld.
Het oogonderzoek wordt in Nederland  op diverse locaties
uitgevoerd door een aantal dierenartsen die samen het Neder
landse ECVO Oogpanel vormen. Dit panel is door de ECVO
(www.ecvo.org) erkend. Naast het onderzoek bij individuele
honden, dat meestal in een dierenkliniek plaatsvindt, worden
ook onderzoeken bij grotere groepen honden uitgevoerd op
door rasverenigingen georganiseerde bijeenkomsten.
De registratie van de uitslagen is in handen van de Raad van
Beheer op Kynologisch gebied. Wij raden dan ook aan allebei
de ouderdieren eerst te testen voor men deze inzet voor de fok.
Een ooguitslag is 12 maanden geldig en het is dan ook ver
standig (voor fokkers die aangesloten zijn bij de rasvereniging
is het verplicht!) dit elk jaar te laten doen, immers een oogaf

wijking is niet altijd bij de geboorte te zien en kan op latere
leeftijd optreden.
 
Wat moet u meenemen voor het oogonderzoek? 
De stamboom, het registratie/eigendomsbewijs en natuurlijk
de hond. Als er eerder oogonderzoek is gedaan, neemt u dan
ook de eerdere uitslag(en) mee.
 
Hoe verloopt het oogonderzoek?
Om het gehele oog goed te kunnen bekijken worden oogdrup
pels toegediend waardoor de pupil open gaat staan. De
druppels werken na ongeveer 20 minuten, de pupil blijft
daarna circa 4 uur wijd. De hond wordt in een verduisterde
ruimte bekeken. Vóór het onderzoek wordt het ‘rapport
oogonderzoek’ ingevuld en ondertekend door de eigenaar/
houder, waarmee deze toestemming geeft om de uitslag door
te geven aan de Raad van Beheer. De Raad geeft de uitslag
door aan de Rasvereniging als er een overeenkomst tussen
deze twee partijen is. Ook wordt voor het onderzoek de
identificatie (transponder of tatoeage) van de hond gecontro
leerd.
Het oogonderzoek gebeurt zonder enige sedatie (‘roesje’) en is
beslist niet pijnlijk.
De uitslag is gelijk bekend en wordt op het ‘rapport oogon
derzoek’ vermeld.
 
Tot slot:
Uiteindelijk gaat het om gezonde hondenrassen en zo weinig
mogelijk dierenleed. Als N.G.M.V. zijn we gezegend met een
gezond ras en is het belangrijk dat de toekomst van de GM er
‘zonnig’ blijft uitzien.
 
Bronvermelding :
Raad van Beheer , www.ecvo.org, Kynologische Kennis 1,
Google

Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer

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

2868984   Panja v.h. Meekenesch   Drs. A.J.W.G. Vos   25-01-2012

    25-01-2012   HD   HD-A;  Norbergwaarde-26

2899048   Josi vom Sülztal   K.J.M. Stróbl   21-01-2013

    31-03-2010   OOG   Voorlopig vrij
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Aanleveren kopij
Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail
aanlevert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus
niet ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk op
maak in de tekst.

Bestuur

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

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

Penningmeester Wim ten Hoopen 0575-461332 wim.tenhoopen@hetnet.nl

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

Bestuurslid GHC Marcel Veldhuis 053-5727679 veldhuismhm@gmail.com

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

 

 

Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencomissie Redactiecomissie

Tiny Poort Marcel Veldhuis Hennie IJpelaar

0596-541780 053-5727679 06-51369318

k.poort@hetnet.nl veldhuismhm@gmail.com clubblad@grotemunsterlander.nl

Ina te Boome Rini van Kuijk (apporteerwerk) Nico Engels

0544-481319 0416-278618 0418-515054

secretaris@grotemunsterlander.nl   n.engels@planet.nl

Lida Reeskamp-Blok Jarina Kisjes Anita en Ronald Mentink

0341-561571   06-41312469

grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl   anitaenronald@home.nl

    Bianca Nuijts-Consten

 Clubwinkel   043-4073020

 Vacature   bianca@nuco.nl

  

 

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

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

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad ZOMER 2013 uiterlijk op
          30 juni 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.

Erkende Rasvereniging
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


