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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        : Lord Miquel (Miko) uut 't Vossebeltseveld
Fokker    :  Anita en Ronald Mentink
Eigenaar : Mireille Iliohan
 
Het volgende nummer zal medio oktober 2013 verschijnen.

 

Inhoudsopgave 
Artikel   pag.

Inhoudsopgave   2   

Colofon   2

Van de redactie   3

Van de voorzitter   3

Nieuwe leden NGMV   4

Adreswijziging   4

Contributie   4

Ereleden NGMV   4

Leden van verdienste NGMV 2013   4

Lid van verdienste H. Spätgens   5

Uitslagen   5

Orweja gaat digitaal !   5

Clubagenda 2013   6

Uitnodiging aanlegproef 26 oktober 2013   6

Tentoonstellingsagenda   6

Jaarbokalen 2012   7

Kalender jachtproeven 2013   7

Uw E-mail adres is belangrijk !!!!!   8

Clubmatch GMVB   8

Clubkampioenschap NGMV 2013   9-10

Verslagen Kampioenschapsclubmatch 2013   11-20

Kampioenschapsclubmatch 15-06-2013   21

Het eerste jaar van een Grote Münsterlander,
Nicoliene Oosterhof

  22-23

OWT avontuur met Meggie von Cayer
Blanck

  24-25

Verplichte registraie & Databanken   26

Nieuw op de fokdierenlijst    

     Lizzy van de Stommeerpolder   27

     Odin van het Meekenesch   27

     Josi von Sülztal   28

Fokdierenlijst   27-28

Herplaatsing Anna van Dorka's Plek
(Grietje)

  28

Uw hond op de voorpagina ??   28

Geboortebericht Frieda van 't Exelseveld   29

Geboortebericht Birka van 't Woudse Veldt  29

Geboortebericht Glory vom Kemper's Hook  29

Geboortebericht Mona (Mischa) von
Hoxfeld

  29

Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer   30

Bestuur & commissies   31

Belangrijke adressen   31

Kopij   31

Collage Clubmatch 2013   32

 

2



Van de redactie
Het weer….
 
Laten we het eens over het weer hebben?!
Ik denk dat dit één van de meest besproken onderwerpen is.
Het weer!
Wat hebben mensen toch met het weer?
Het lijkt wel dat het weer ons leven beheerst. Het is maar goed
dat we hier helemaal niets over te zeggen hebben, anders
zouden we continu storm hebben.
 
Waarom wil ik het hebben over het weer?
Heel simpel…… ik kon me niets bedenken om in het redac
tiestuk te schrijven. Alles wordt besproken in deze zomer-e
ditie. In geur en kleur zal gesproken worden over de kampi
oenclubmatch NGMV. Traditioneel dient de 'eigenaar'  van
de clubwinner hier een stuk over te schrijven (dat wordt dan
gezegd). Andere ingezonden stukken van leden komen aan
bod. Van de deelgenomen honden op de clubmatch wordt het
keurverslag gepubliceerd met een mooie foto.
 
Dus daarom het weer!
Laten we nou eens eerlijk zijn; is het weer nou echt zo slecht?
Als we met de hond gaan wandelen in welk weertype dan ook,
genieten we dan niet?
Eigenlijk wel hè? Dus voordat we gaan klagen over het weer,
laten we dan nuchter blijven en het weer accepteren zoals het
komt, GENIET.
 
Ze zeggen wel eens dat het de hond niet uitmaakt welk
weertype het is, nou?? Ik kan jullie vertellen dat Amber hier
toch haar bedenkingen over heeft.
Laatst had ik Amber meegenomen op klantenbezoek. We
reden naar huis en het viel met bakken uit de lucht. Ik zet mijn
auto op de parkeerplaats en we moesten zo’n 20 meter lopen
alvorens thuis te zijn.
Ik zeg tegen Amber: “Zo, dat wordt rennen Amber”. Ik stap
uit de auto en zeg: “Kom Amber, d’r uit!!”. Ze kijkt me met
een arrogante blik aan, zo van: “Je meent toch niet, dat ik in
dit weer uit die auto kom?”  Ik sta buiten de auto en Amber
erin. Ondertussen stort de regen op mij. Ik pak Amber bij haar
nekvel om haar uit de auto te krijgen. Vier poten zet ze zich
schrap in de leren bekleding en verzet zich om uit die auto te
komen. Ze wil niet!
Ik dacht: "Je bekijkt het maar!" De autodeur opengelaten en
rennend naar de voordeur.... zeiknat!!
Een kwartier nadat de stortbui over was, kwam Amber op
haar gemak uit de auto richting de voordeur.  WAF!! Een
teken dat ze naar binnen wil.
Ook honden zijn weersgevoelig……..
 
Namens de redactie wens ik jullie heel veel leesplezier met deze
zomereditie.
De vakantie staat voor de deur, geniet hiervan, welk weertype
dan ook!
 

Bianca Nuijts-Consten
 

Van de voorzitter
 
Ik ben nog net niet van twaalf ambachten en dertien ongeluk
ken maar de uitspraak: ,,Had je maar een vak moeten leren!!
’’, hoor ik regelmatig. Ik ben voor drie dagen als docent ver
bonden aan een MBO voor de paardenhouderij. En het gat
wat dan in de exploitatie overblijft dicht ik onder andere door
presentaties en veilingen in de hippische wereld. En we fokken
paarden maar dankzij de recessie is ook dat geen vetpot. Ik
moet dus heel vaak in het weekend ‘optreden’ en dat betekent
bijvoorbeeld dat ik best vaak moet verzuimen op activiteiten
van de NGMV. Zoals je in het artikeltje van Ina en Hennie
kan lezen heb ik even gebeld hoe de Clubmatch was verlopen
want betrokken ben ik uiteraard wel: ,, Als je er niet bij bent
geweest, heb je een mooie `Münsterlander` dag gemist! ‘’ was
het antwoord. En ja, ik heb het inderdaad gemist maar werk
gaat voor het meisje!!
 
Wie ook betrokken blijft is George van Straaten. Al vele jaren
sponsoren hij en zijn vrouw Mia de bokaal voor de beste
Jeugdhond. Het was mooi dat hij nu aanwezig was om die
bokaal zelf uit te reiken. De NGMV kon ook het 25e lid van
verdienste huldigen in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap
van onze club. De heet Spätgens viel die eer te beurt en vanaf
deze plaats van harte proficiat.
 
Zo geeft iedereen op zijn eigen manier kleur aan de club van
de zwart-witten. Er staan nog weer volop evenementen op de
rol. In Haaften kunnen de Grote Münsterlanders weer excel
leren in de KNJV-proeven. Het zou ook een mooie voorbe
reiding kunnen zijn voor de Meervoudige Apporteer Proeven
 in Rha. De aanlegproef wordt ook in oktober gehouden maar
u kunt uiteraard alles vinden in de agenda.
 
Ik hoop uiteraard u te treffen op één of meerdere evenementen
van de NGMV en mocht ik verhinderd zijn dan weet u wat
daarvan de oorzaak kan zijn; dan ben ik aan het werk.  ,,Had
ik maar een vak moeten leren!!’’
 
 
Johan Wilmink

Voorzitter NGMV: Johan Wilmink
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Nieuwe leden

Buysse W.  IJzendijke    

Franssen J. Valkenburg    

Kreijnen G. Oegstgeest    

Liempt, van B. Hoenzadriel    

Machielse R. Halsteren    

Oude Elferink H. Middenbeemster    

Ruiter, de S. Winschoten    

Ruymaeker, deT. Boutersem (België)    

Sluis, van der W. Leeuwarden    

 
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)

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

Leden van verdienste NGMV 2013

Dhr.  H.M. Spätgens    

Dhr. H. Heida

Mevr. A.M. van Straaten-Stokman

Dhr. M. Schimmel

Dhr. T. Zuidema

Dhr. J. Mols

Dhr. P. Reivers

Dhr. C. van den Bosch

Dhr. E. Bekkering.

Dhr. J. Geessink

Dhr. S. de Jong

Mevr. C. de Jonge-Bosschaart

Dhr. A. Melles

Dhr. L. Koppelman

Mevr. A. Hilferink

Mevr. W. Rodenburg

Mevr. C. Konings

Dhr. C. Merkes

Dhr. A. Nieuwenhuis

Dhr. M. van Putten

Dhr. M. Van de Ven

Mevr. W. Braam

Dhr. L. Jacobs

Dhr. R. van Kujik

Mevr. M. van Kuijk -  van Noye

 
Tijdens de Kampioensclubmatch op 15 juni j.l. zijn de nieuwe
leden van verdienste gehuldigd.     
 
Vanwege 25 jaar lid van de NGMV

 
Al eerder benoemd tot lid van verdienste
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Orweja gaat digitaal !
 
Geachte leden,
 
 Onze actieve leden zijn natuurlijk reeds volop bezig met de
trainingen voor de het aanstaande wedstrijdseizoen dat m.n.
voor KNJV in juli a.s. zal starten. Voor alle inschrijvingen
voor ORWEJA georganiseerde wedstrijden geldt m.b.t. de
manier van inschrijven per 1 mei 2013 een verplichte en ver
nieuwde methode;
                               Orweja gaat digitaal !
 
U vindt alle info over de ORWEJA wedstrijden en inschrij
vingen op internet via deze link;   http://www.orweja.nl
Hier vind u tevens een uitgebreide omschrijving over de ver
nieuwde inschrijvingsmethodiek.
 
Voor de ervaren computergebruiker zal dit een opluchting
betekenen. Wij kunnen ons voorstellen dat er jachthonden
liefhebbers zijn die hierbij diep zuchten, want er is maar 1
manier van inschrijven mogelijk!
We raden deze mensen dan ook aan bij buren, kennissen of
anderen hulp te vragen om inschrijving mogelijk te maken.
Alle info na inschrijving wordt naar het opgegeven emailadres
gepost.
 
Indien er NGMV leden zijn die hier niet uit komen kan contact
worden opgenomen met de GHC commissieleden.
                                                                       (zie pagina 31)

LID VAN VERDIENSTE
 

Tijdens de Kampioensclubmatch werd Dhr. H. Spätgens
de speld behorende bij de titel "Lid van verdienste" opge
speld vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van de NGMV.

Uitslagen
Vanwege plaatsgebrek zijn er in deze uitgave geen uitslagen
van proeven of shows. In het volgende nummer zullen we
deze uiteraard weer vermelden. U kunt zelf alle uitslagen
bekijken op de website.
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Clubagenda 2013
 

17 augustus 2013 - KNJV wedstrijd Haaften
 

11 oktober 2013 - MAP Rha/Steenderen
 

26 oktober 2013 - Aanlegproef / JoHo dag
 

1 november 2013 - Info-avond aansprakelijkheid fokkers
 

9 november 2013 - Symposium certificeren van rashondenfokkers
 

  Wijzigingen onder voorbehoud. 

 
Agenda

Tentoonstellingsagenda

Datum /   
Rasgroep      

Plaats / Locatie 
Categorie

Secretariaat
Postadres       

Telefoon/fax   
E-mail / Website           

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
(tussen 13.00-21.00 uur)
htm.secretariaat@gmail.com
info.pr@mhsv.nl
 

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

Zwolle IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

Mw. A.M. Lindeijer
Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.:06-28366483
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

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

Bleiswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

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

Uitnodiging aanlegproef / JoHodag NGMV
 
Op zaterdag 26 oktober 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 24-04-2012 tot en met 27-10-2012.

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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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.

Jaarbokalen NGMV 2012

Jeugdbokaal      2012      

Onanka van het Meekenesch M. Nieuwenhuis  66 ptn

Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis  63 ptn

Niko vom Varesfeldt M. Nieuwenhuis  60 ptn

Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld R. Mentink   51 ptn

Odin van het Meekenesch R. van Wanrooij  42 ptn

Martin Petersbokaal      2012      

Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis  21 ptn

Niko vom Varesfeldt M. Nieuwenhuis  16 ptn

Veldwerkjaartrofee      2012      

Niko vom Varesfeldt M. Nieuwenhuis  30 ptn

Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis  27 ptn

Net als in voorgaande jaren zijn ook dit jaar tijdens de ALV
de resultaten van de NGMV bokalen 2012 bekend gemaakt.
Alle leden kunnen zelf hun resultaten doorgeven die door het
bestuur gecontroleerd worden en omgezet in punten.
Dit jaar zijn alle bokalen terecht gekomen bij de familie
Nieuwenhuis. Maria en André hebben prima resultaten be
haald met hun honden en de bokalen dik verdiend.
Uitslagen:
 

 
Van harte gefeliciteerd met deze resultaten.

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

 
 

 
 

André Nieuwenhuis neemt de NGMV jeugdbokaal 2012 in
ontvangst uit handen van de voorzitter.

                  Kalender jachthondenproeven 2013
 
   De kalender jachthondenproeven 2013 is gepubliceerd.
 
Zie hiervoor:  www.orweja.nl/jachthondenproeven/
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Uw e-mailadres 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-mailadres aan de juiste
leden kunnen koppelen. Wij danken u alvast voor de genomen
moeite.
 

Rastentoonstelling GMVB
 Op zaterdag 31 augustus 2013 heeft naar jaarlijkse gewoonte onze rastentoonstelling plaats. Net zoals vorige jaren, zal
deze doorgaan op de terreinen van De Trouwe Hond in Zottegem. Zoals steeds koppelen wij aan deze clubmatch een
heerlijke barbecue. We zullen dus, net zoals voorgaande jaren, opnieuw proberen om van deze dag een leuk onderonsje
van Grote Munsterlanderbezitters te maken.
   De deelnemers worden verwacht tussen 8u30 en 9u. De keuringen gaan om 10 uur van start. Tussen 9 uur en 10 uur
worden alle deelnemende honden onderzocht door een veearts om na te gaan of zij aan alle voorwaarden voldoen om tot
de keuring te worden toegelaten. Monorchide reuen (slecht één teelbal) of gecastreerde reuen worden immers van keuring
uitgesloten en ook honden met zichtbare, erfelijke fouten mogen niet aan de officiële tentoonstelling deelnemen.
   's Middags wordt, naargelang het aantal deelnemers, de keuring onderbroken of afgerond en kan je, indien je je daarvoor
ingeschreven hebt, genieten van een heerlijke maaltijd.
Kostprijs:
     De rastentoonstelling is gratis voor leden. Niet-leden betalen 25€ voor deelname aan de keuring. De kostprijs voor de
barbecue is 15 € per persoon (3 stukken vlees) en voor de kinderen van 6 tot 12 jaar bedraagt de kostprijs 7,5 €. De uiterste
datum voor de inschrijvingen is 15 augustus e.k.
 
Meer informatie:    http://www.grotemunsterlander.be/      onder Kalender
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Clubkampioenschap NGMV 2013
Op het moment dat ik  helemaal beduusd met mijn honden
uit de ring kwam, werd er gezegd dat het traditioneel is dat de
eigenaar van de clubkampioen een stukje schrijft voor in het
clubblad.
 
Naast de taken die ik met plezier doe namens NGMV is dit
voor mij een grote eer, geen probleem!
 
Waar zal ik beginnen…….
Brutus had vorig jaar (2012) al met de Clubmatch meegedaan
samen met zijn broer Casper. Beide werden ze 1ste  met U-
kwalificatie in hun klasse. Echter Brutus diende toch nog een
U-kwalificatie te halen omdat hij in 2012 in de jeugdklasse
startte en naar zeggen telde dit niet mee als je op de foklijst
wilde komen. (inmiddels zijn de regels veranderd) Ik laat
Casper thuis en schreef Brutus in. Tijdens het inschrijven dacht
ik: “als ik toch met Brutus ga, dan neem ik Amber (zijn
moeder) ook mee, gewoon voor de lol en schrijf haar in bij 'de
Kampioensklasse'. Ze is al Nederlands kampioen en verder is
er voor mij geen eer meer te behalen. Gewoon voor de gezel
ligheid.
Ina had mij gevraagd of ik namens de NGMV foto’s wilde
maken in en om de ring. Dat was ik al van plan en vond dit
al vanzelfsprekend, geen enkel probleem dus.
 
Mijn broer Kevin (en Inge) had zich ook ingeschreven met
hun hond Lara van het Zonnebeekbos. Op 15 juni was de auto
geladen met 3 honden, 3 mensen, een tent, dekens, stoelen,
koelbox, het leek wel een kleine vakantie.
 
We komen aan in Heteren, een geweldig terrein, voldoende
parkeergelegenheid, mooie manege met bar, goede sanitaire
voorzieningen, grote weide waar we gebruik van mochten
maken. Helemaal TOP. De weersverwachtingen waren goed,
rond de 20 graden, half bewolkt en kans op een regenbui.
Ideaal weer voor een geslaagde buitenactiviteit.
 
Tentje werd opgezet en we installeerden ons. De honden
werden verzorgd en aangelijnd. Ik ging op pad om mijn ca
mera goed in te stellen en maakte hier en daar al wat
proefshotjes. Iedereen even begroet, ik was er klaar voor, laat
de show maar beginnen!
 
Brutus had nr. 10, dus ik zou al snel aan de beurt zijn. Ik had
Anita al gevraagd of zij de fotocamera wilde overnemen als
ik in de ring zou staan, want dat ging niet samen. Geen pro
bleem ze sprong lekker in.
 
Het was tijd, de reuen 'open klasse' zijn aan de beurt. Camera
aan de kant, ring uitgestormd, Brutus gepakt, nog even snel
met de kam door zijn vacht. “wil nr. 10 zich begeven naar de
ring” werd er afgeroepen. “Jaja ik kom” riep ik al. Rennend
naar de ring, door de ring , op mijn plek, pffff.
 
Toen we met zijn allen in de ring stonden begon het zich te
betrekken en donkere wolken verschenen aan de hemel. En ja
hoor, die ene regenbui viel! Mijn buurman zei: “ik heb net op
buienrader gekeken, het is maar 1 bui en duurt maar 3
kwartier”. Laten we nu net die drie kwartier in de ring
staan…….
We werden besprenkeld en besproeid met hemelwater, flinke
druppels, harde wind. Het publiek vluchtte naar de kantine

en gelijk hebben ze. “But the show must go on”, daar stonden
we dan met zijn allen in de enige plensbui van die dag.
 
Brutus was aan de beurt en werd gekeurd, hem netjes neerge
zet en ik zag inmiddels al uit als een verzopen kat. Uiteindelijk,
na de individuele keuringen, werd er door keurmeester Me
vrouw D. Striegel-Oskam, de reuen geplaatst. Brutus werd
1ste in de open klasse! Jippy!! Het thuisfront gewhatapp dat
Brutus het goed had gedaan en dat hij straks nog moest
strijden tegen alle winnaars uit alle klassen (thuis snappen ze
het toch niet J).
 
Mijn camera weer overgenomen en verder gegaan met mijn
toegewezen taak. Inmiddels was er pauze en de club had wat
jachtproefjes en hindernisparcours uitgezet.  Daar wilde ik
ook wat foto’s van maken. Inge en Kevin die hadden Brutus
en Amber meegenomen en ik ging wat proefjes met ze doen
en het hindernisparcours lopen. Even wat ontspanning voor
ze, ipv maar liggen en hangen.
 
Na de pauze waren de teven aan de beurt, als één van de
laatste groep was het de beurt voor Amber. Weer hetzelfde
tafereel als de eerste keer, ditmaal had Inge de camera. We
waren maar met zijn 3-tjes. Amber, Mika en Jade; alle drie
mooie kampioenshonden. Mij maakte het helemaal niet uit
wie zou winnen, het was zelfs gezellig in de ring. Goh….Amber
wordt als eerste geplaatst, wauw!
 
Direct daarna moesten alle eerst geplaatste reuen in de ring,
camera aan iemand gegeven, Anita geloof ik. Brutus weer
gehaald, de ring in. Het was me een spektakel in die ring, de
reuen hadden hun macho gedrag hoog in het vaandel staan
die dag, veel gegrom en geblaf. Ik dacht alleen maar “rep je
niet Brutus”. Brutus gedroeg zich keurig en opeens zie ik de
keurmeester met een gestrekte hand op me afkomen om te
feliciteren. Ik zei “dat meen je niet” waarop ze zei: “jawel, dat
meen ik wel”. Ohhhh Brutus is Beste Reu geworden, niet te
geloven, helemaal van mijn stuk. Ik plaatste hem bij bordje
nr. 1 en groeide naar 2 meter van trots. Ik heb maar half
meegekregen dat er natuurlijk ook nog een reserve reu moest
worden uitgekozen. Dit was Kalle van de Stommeerpolder,
de multi kampioen van de Grote Münsterlanders. Geweldig
toch? Helemaal beduusd liep ik de ring weer uit.
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Daarna dienden de teven zich te melden die 1ste waren ge
maakt in hun klasse. Ik stond met mijn camera in mijn handen
om foto’s te maken. “Verhipt”, dacht ik. “Ik moet Amber
halen” Weer die camera aan iemand gegeven. Wat een hecti
sche toestand.
 
Daar gaan we weer. Amber showen tussen prachtige
teven. Rondje lopen, zorgen dat ze netjes staat, nog een
rondje ……en “Nee he?”, daar komt de keurmeester op me
af, gestrekte arm zoals de eerste keer. Amber werd Beste Teef,
AUW MUG! Direct daarna dacht ik: “nee, dat kan helemaal
niet. Ik kan niet met 2 honden in de ring lopen”. Ik zette Amber
bij het bordje nr. 1 neer.  En zeg tegen haar: ”Goh, Amber
hier sta je dan, je bent beste teef", hihi ik werd er een beetje
melig van. Ik groeide inmiddels boven 2,50 m uit van trots. De
reserve teef werd gekozen en dat was Cimberly van “t Gina
Florahof.

 
Tja en nu, Brutus en Amber samen in de ring. Meteen kwam
Anita op me aflopen en zei: ”zeg maar, met welke hond wil je
showen; Amber of Brutus?” “Ehhh, doe maar Brutus”, zei ik.
Jarina nam de camera over, want er diende toch die foto’s
worden gemaakt. Die camera is van de ene hand naar de an
dere hand gevlogen.
 
Het was nog steeds niet geland. Brutus en Amber dienden het
tegen elkaar op te nemen voor BOB, Clubkampioen 2013. De
keurmeester wist nog niet dat ze moeder en zoon had gekozen
als Beste Teef en Reu. Dit had Anita na de plaatsing tegen
haar gezegd…… ik was te perplex om überhaupt een woord
te zeggen, ik kon alleen maar glimlachen.
 

Daar gingen mijn schoonheden door de ring, om de beurt op
en neer, netjes neerzetten. De keurmeester keek kritisch en
eigenlijk het maakte me niets meer uit. Ik zat al in de zevende
hemel.

Baron Brutus von Cayer Blanck werd uitgeroepen tot Club
winner NGMV 2013!
Dit was super!! Naderhand dacht ik, het is goed dat Brutus
Clubwinner is geworden hij kan die 2 CAC heel goed gebrui
ken.
 
En dan sluit ik  af met de woorden die de keurmeester als
laatste zei;
 
“Dit zijn nou de honden die wij graag zien, beide honden hebben
de eigenschappen en kwaliteit die een Grote Münsterlander
hoort te hebben, alle twee geweldige type honden”
 

 
De trotse eigenaar en tante van 2 beauty’s
Bianca Nuijts-Consten
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Verslagen kampioensclubmatch 2013
Puppy klasse reuen

1. Harley uut t Vossebeltseveld 2e Veelbelovend
Leuke reu van 8 maanden, goed totaalbeeld, mannelijk hoofd
met mooi donker oog, zou iets droger mogen zijn, goede
verhouding schedel-voorsnuit, goede hals, wat aflopende
bovenbelijning met wat sterk hellend bekken, voor leeftijd
goede voorborst en borstdiepte, gangwerk passend bij de
leeftijd met iets hoge staart, goede vacht en bevedering, leuk
karakter.

2. Mick van ’t Exelseveld 3e Belovend
Enthousiaste ondeugende reu van 7 maanden, hoofd met
goede verhoudingen en goed geplaatst en gedragen oor, mooi
donker oog, gebit niet beoordeeld, toont wat lip, voorhand
iets naar voren geplaatst, evenredige hoekingen voor en ach
ter, voorborst en borstdiepte hebben nog tijd nodig, ellebogen
sluiten niet goed aan, prima vacht en voor leeftijd goede be
vedering, gangwerk vrolijk, springerig en lastig te beoordelen.

4. Uhry Junior od Nezdickeho Potoka 1e  Veelbelovend 
    Beste pup.
Leuke babyreu van 6 maanden, mannelijk adellijk hoofd met
goede verhoudingen, mooi donker oog met goed oor en gebit,
prima hals, goede hoekingen voor en achter, voor leeftijd al
goed ontwikkeld lichaam, passend bone, gaat vlot door de
ring, gedraagt zich keuring en wordt mooi voorgebracht.

3. Cesar van Dorka’s Plek 4e Belovend
Stevige reu van 7 maanden, een echte kerel, mannelijk hoofd
met zware lippenpartij, zou iets meer adel mogen tonen,
neusrug mag iets rechter en iets langer, lieve expressie, goede
hals, goede hoekingen in voorhand, prima voorborst en
borstdiepte, voldoende hoeking achter, stevige bone, gaat in
een rustig drafje door de ring met lage staart en wat los, prima
vacht, goede bevedering, leuk karakter.

Puppy klasse teven

5. Dirkje van ‘t Woudse Veldt 3e Veelbelovend
Teefje van 8 ½ maand met een goed kosthuis, vrouwelijk
hoofd waarvan de voorsnuit iets langer mag, mooi donker
oog, prima oor, correct gebit, goede hals, goede hoekingen
voor en achter, toont iets gestrekt, passend bone, iets lang in
lendenen, gaat vlot door de ring, prima vacht en bevedering,
gedraagt zich keurig.

6. Do van ‘t Woudse Veldt 2e Veelbelovend
Teefje van 8 maanden, nog volop in ontwikkeling, hoofd met
goede verhoudingen, lippen mogen iets minder, mooi donker
oog, compleet scharend gebit, en goed gedragen en geplaatst
oor, goede hoeking in de voorhand, ribbenpartij heeft nog tijd
nodig waardoor ellebogen dan beter zullen aansluiten, sterk
hellend bekken, mooi passend bone, gangwerk lichtvoetig
maar mag achter wat krachtiger, gedraagt zich keurig, goede
vacht en bevedering.
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Openklasse reuen:

8. Rembrandt van de Stommeerpolder Zeer Goed
Schofthoogte 67 cm. Wat gereserveerde reu van 3 ½, flinke
kerel mannelijk hoofd dat iets meer adel mag tonen, lichtbruin
oog, gebit niet beoordeeld, toont wat lip waardoor de adellij
ke expressie ontbreekt, evenredige hoekingen voor en achter,
schouder iets te ver naar voren geplaatst waardoor ellebogen
niet goed aansluiten en voorborst niet goed voelbaar is, prima
ribwelving, wat sterk hellend bekken, prima bone, gangwerk:
gaat graag in telgang en mag meer kracht in achterhand tonen.

7. Uriella od Nezdickeho Potoka 1e Veelbelovend
Teefje van 6 maanden, prima totaalbeeld, adellijk geheel,
vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, goed oog, oor en
gebit, voldoende hoekingen voor en achter, opperarm iets
rechtop, borstdiepte heeft nog tijd nodig, mooi passend bone,
prima vacht en bevedering, vriendelijk en attent gedrag.
 
 

9. Jerko van de Mesurekreek 3e Uitmuntend.
Schofthoogte 62 cm. Reu van 3 jaar, mannelijk totaalbeeld,
goede rasbeeld, hoofd met goede verhoudingen, prima oor en
gebit, toont wat lip, mooie hoeking in voorhand, voldoende
in achterhand, polsen mogen iets sterker, prima borst en
ribpartij, gaat vlot door de ring met vrolijke staart, laat prima
ringgedrag zien.

10. Baron Brutus von Cayer Blanck 1e Uimuntend, CAC + BOB
Schofthoogte 61 cm. Mooie reu van 28 maanden, adellijk en
met de juiste verhoudingen, prima reuenhoofd, goed oor,
compleet scharend gebit, (ondertandjes staan iets onregelma
tig), alerte expressie, oog mag iets donkerder, goed ontwikkeld
lichaam, prima hoekingen voor en achter, prima borst en
ribbenpartij, prima vacht, gedraagt zich keurig en wordt
netjes voorgebracht.

12. Athos van ’t Reuseldal 2e Uimuntend
Schofthoogte 65 cm. Reu van 24 maanden. Prima ras- en
geslachtsbeeld, mannelijk adellijk hoofd met intelligente ex
pressie, prima oor, oog en gebit, goede hals, goed ontwikkeld
lichaam, goede hoekingen voor en achter, polsen mogen wat
sterker, prima vacht met juiste bevedering, laat keurig ringge
drag zien

11. Ben von Vossbrink 4e Zeer Goed.
Schofthoogte 60 cm. Reu van 24 maanden, mannelijk hoofd
wat iets droger mag, goede verhoudingen, oog mag iets don
kerder, oor iets laag en naar achteren geplaatst, gebit scharend
en compleet, prima hals, krachtig lichaam met duidelijke
voorborst goede lendenen, goede hoekingen voor en achter,
gaat met vlotte pas maar wat scheef, correcte staart.
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                            geen foto beschikbaar

13. Clay van ’t Gina Florashof 2e Uitmuntend
Reu van 16 maanden, mannelijk hoofd met goede verhoudin
gen, mooie droge lippenpartij, goed oog, oor en gebit, goede
hals, hele mooie hoeking in voorhand nog iets oplopende
onderbelijning, correct liggend bekken en goede hoeking
achter, gangwerk nog iets los en met vrolijke staartdracht.

Jeugdklasse reuen:

14. Nico von Hoxfeld 3e Zeer Goed
Reu van 13 maanden, nog iets schraal maar met een prima
rasbeeld, hoofd met goede verhoudingen, compleet scharend
gebit, voldoende droge lippenpartij, goed oor. Lichaam nog
in ontwikkeling maar laat al mooie hoekingen zien voor en
achter, voorborst en borstdiepte hebben nog tijd nodig, goede
ribwelving prima verhouding in lichaam, polsen mogen iets
sterker, laat een vlot maar nog los gangwerk zien met goede
staartactie, krijgt nu nog een zeer goed maar met wat tijd kan
dat een dikke U worden. 
 
 

15. Baruch van ’t Zonnebeekbos Zeer Goed
Flinke reu van bijna 14 maanden, hoofd met goede verhou
ding schedel-voorsnuit, toont wat lip, goed oog, oor en gebit,
vierkant gebouwd in lichaam, voldoende hoeking voor en
achter, wat opliggende opperarm, goede ribwelving, wat sterk
hellend bekken, goede benen en voeten, tijdens gaan en staan
sluiten ellebogen nog niet goed aan, mooie vacht goede beve
dering, gedraagt zich goed in de ring.

18. Luke van ’t Exelseveld Zeer Goed
Reu van 13 maanden, mannelijk totaalbeeld, hoofd waarvan
voorsnuit iets langer mag, en de lippen wat droger, goed oog,
oor en gebit, evenredige hoekingen in voor en achterhand,
maar mogen iets meer zijn, lichaam is nog volop in ontwikke
ling, borst en ribbenpartij hebben nog tijd nodig, passend
bone, goede vacht en in aanleg ook prima bevedering, tijdens
het gaan zou hij achter wat krachtiger mogen, leuk en vrien
delijk karakter.

17. Lukas van ’t Exelseveld Zeer Goed
Reu van 13 maanden, mannelijk totaalbeeld, mannelijk
hoofd, goede verhouding schedel-voorsnuit, toont teveel lip
wat de expressie verstoort, prima schedel, goede ooraanzet,
compleet scharend gebit, lichaam voor leeftijd al prima ont
wikkelt, mooie hoeking in de voorhand, voldoende achter,
goede ribbenpartij, prima vacht en bevedering, rustig gedrag,
vriendelijk, gaat tijdens het gaan linksvoor niet helemaal
zuiver.

16. Lex van ’t Exelseveld 4e Zeer Goed
Vierkant gebouwde reu van 13 maanden, mannelijk hoofd
met juiste verhoudingen, prima gebit, goed oog en oor, oog
leden mogen iets beter aansluiten, goede ligging van schou
derblad, opperarm iets rechtop, voorborst en borstdiepte
passen bij zijn leeftijd, rug mag nog iets sterker, voldoende
hoeking in achterhand, goede benen en voeten, adellijke
verschijning met intelligente expressie, vriendelijk karakter,
nu nog zeer goed.
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                            geen foto beschikbaar

21. Boreas Big Boss of Coopers Border Zeer Goed
Flinke reu van 11 maanden, vierkant gebouwd, voor leeftijd
al imposant reuenhoofd wat iets droger mag, compleet scha
rend gebit, goed oor en oog, goede hoeking in voor- en ach
terhand, ellebogen sluiten nog niet goed aan (leeftijd), correct
liggend bekken, maar mag iets meer hoeking in achterhand
hebben, tijdens het gaan wat losse ellebogen, correcte start,
prima vacht, vriendelijk karakter.

20. Bruce van ’t Reuseldal Zeer Goed.
Vrolijke reu van 11 maanden, mannelijk hoofd, goede verhou
ding schedel-en voorsnuit, maar met iets duidelijke stop,
prima oog, compleet scharend gebit, fijn en beweeglijk oortje,
lichaam nog volop in ontwikkeling met een wat aflopende
bovenbelijning, voldoende hoekingen voor, wat sterk hellend
bekken, passend bone, mooie vacht, prima bevedering, tijdens
het gaan wat ondergeschoven, leuk karakter.

19. Boaz van ’t Reuseldal 1e Uitmuntend
11 maanden oud en al een echte charmeur, prima rasbeeld,
mannelijk hoofd met vriendelijke en alerte uitdrukking, hoofd
met goede verhoudingen, goed oog, oor en gebit, toont iets
lip, goede boven-en onderbelijning’, prima hals, voor leeftijd
al goed ontwikkelt lichaam met correcte hoekingen voor en
achter, laat een prima gangwerk zien met juiste staartactie,
prachtige vacht, goede bevedering, gedraagt zich keurig.

 
 
22. Boreas Bram of Coopers Border Goed.
Reu van 11 maanden, vierkant gebouwd en nog volop in
ontwikkeling, hoofd met vriendelijke uitdrukking, correct
gebit, goed oog en oor, lippen mogen droger, voldoende
hoeking in voorhand, matige hoeking in achterhand met te
sterk hellend bekken, is in lichaam nog erg smal en ondiep een
echte puber, prima beenlengte, goede vacht, vriendelijk ka
rakter en attent op zijn baas.

24. Cay van ’t Woudse Veldt. Uitmuntend.
Schofthoogte 65 cm. Adellijke reu van 1 ½ jaar, vacht vandaag
niet in showconditie, mooi mannelijk en adellijk hoofd met
de juiste expressie en mooie verhouding, goed oog, oor en
gebit, prima hals, evenredige hoekingen voor en achter, rib
benpartij heeft nog wat tijd nodig, gaat vlot en evenredig door
de ring, adellijke verschijning.

23. Bjorn van ’t Vriezebosch Zeer Goed
Schofthoogte 61 cm. Reu van 22 maanden, brede mannelijke
schedel, mooi donker oog, voorsnuit mag tikje langer, com
pleet scharend gebit, toont wat lip, lichaam met goede ver
houdingen, prima hoekingen voor, voldoende achter, prima
voorborst en borstdiepte, polsen mogen iets sterker, gaat vlot
door de ring, maar voor wat los, prima vacht, keurig ringge
drag.

Jonge honden klasse reuen:
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25. Dürak van de Berkelse Akkers Uitmuntend
Schofthoogte 62 cm. Adellijke reu van 22 maanden, prima
rasbeeld, elegant hoofd, waarvan de voorsnuit iets voller mag,
goede oog, oor en gebit, goede hals, goede hoekingen voor-
en achter, voor leeftijd al prima voorborst en borstdiepte,
correcte benen en voeten, goede vacht, laat een soepel en
lichtvoetig gangwerk zien, leuk en vriendelijk karakter en
vrolijke kwispel.
Fokkers klasse reuen:

26. Ned. en Int. Kamp. Aristaios Onyx of Coopers Border 1e
Uitmuntend.
Knappe verschijning van 4 jaar, stevig maar toch adellijk,
mooi hoofd met goede verhoudingen, correct oog, oor en
gebit, neusrug mag iets rechter, vierkant gebouwd, evenredige
hoeking voor en achter, goed lichaam, passend bone, prima
vacht met rijke bevedering, laat een volt gangwerk zien, iets
los in ellebogen en met correcte start, vriendelijk en charmant
in gedrag.

28. Ned. en Int. Kamp. Kalle van de Stommeerpolder 1e Uit
muntend RES CAC
Reu van 6 jaar, prima ras en geslachtsbeeld, mooi mannelijk
hoofd met adellijke expressie, mooi oog, oor en gebit, prima
hals, goed lichaam, goede hoekingen voor-en achterhand,
krachtige lendenen, laat een lichtvoetig gangwerk zien met
goede paslengte en achter iets nauw, leuk en spontaan karak
ter.

27. Ned. en Int. Kamp. Max van de Stommeerpolder 1e
Uitmuntend
Schofthoogte 61 cm. Krachtige reu van 6 jaar, mannelijk
hoofd met wat brede schedel en vriendelijke rustige uitdruk
king, prima voorsnuit, mooi oog, compleet scharend gebit,
toont wat lip, mooi in lichaam, met correcte hoekingen voor
en achter, goede borst en ribbenpartij, goede boven-en onder
belijning, laat een vlot en harmonisch gangwerk zien erg
vriendelijk in gedrag.
Kampioens klasse reuen:

Gebruikshonden klasse reuen:

Beste Reu en Reserve Beste Reu
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29. Artemis Beryl of Coopers BorderZeer Goed
Schofthoogte 62 cm. Dartele dame van 4 jaar oud. Toont wat
gestrekt mooi vrouwelijk edel hoofd met mooi donker oog,
correct oor, en compleet scharend gebit. Goed ontwikkeld
lichaam, prima voorborst en borstdiepte, mooie hoekingen in
voorhand iets oplopende bovenbelijning, wat sterk hellend
bekken en voldoende hoeking in achterhand, goede beenleng
te, goede vacht en bevedering, gaat vlot door de ring met
correcte staartdracht, goed karakter.

30. Jull van ’t Exelseveld 3e Uitmuntend
Schofthoogte 60 cm.Stevige dame van 3 ½, goed rasbeeld,
vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, stevige hak, goede
ligging van het schouderblad, opperarm iets recht, goede
bekkenligging, voldoende hoeking in de achterhand, stevig en
passend bone, prima borst en ribbenpartij, laat een vlot
gangwerk zien, maar zet voetjes wat naar binnen, leuk vrien
delijke en attente teef die keurig wordt voorgebracht.

31. Kwinsy van ’t Proostmeer Goed
Schofthoogte 59 cm.Leuke teef van 3 jaar, jammer van haar
overbeet, mooi vrouwelijk edel hoofd met correcte stop, mooi
donker oog, compleet scharend gebit maar overbeet, correcte
hals, goed ontwikkeld lichaam, goede hoekingen voor en
achter, wat zwaar in pols ook tijdens het gaan, vacht in aanleg
goed maar erg aan het verharen, gaat met mooie paslengte,
correcte staartaktie maar wat slappe voetjes, maar los in elle
bogen, vriendelijk karakter vanwege het gebit Goed.

34. Lizzy van de Stommeerpolder 4e Zeer Goed
Schofthoogte 60 cm. Teefje met prima rasbeeld, maar is
vandaag helemaal uit vacht (kort geleden nest) mooie hoofd
met goede verhoudingen, alerte en intelligente expressie, goed
oog, oor en gebit, prima hals, bovenbelijning mag wat sterker,
goede hoekingen in voor- en achterhand, ellebogen sluiten niet
geheel aan, prima bone, polsen mogen sterker, laat een vlot
en goed uitgrijpend gangwerk zien, keurig gepresenteerd,
vriendelijk karakter, jammer van haar vacht vandaag Zeer
Goed.

32. Dana van ’t Seijzenbrook Uitmuntend
Schofthoogte 63cm. Teefje van 3 jaar oud, vierkant en adellijk,
mooi vrouwelijk hoofd met goed oog, oor, compleet ruim
scharend gebit, goede ligging van het schouderblad, opperarm
rechtop, waardoor ellebogen niet aansluiten, wat sterk hellend
bekken, hoekingen in de achterhand mogen iets meer zijn,
goed ribwelving. Correct bone, goede vacht en bevedering,
tijdens het gaan achter iets koehakkig en met wat korte pas,
leuk en vriendelijk gedrag.

33.Josi vom Sülztal 2e Uitmuntend
Schofthoogte 61 cm.Knuffelige dame van 3 jaar, vriendelijk
en aanhankelijk, vrouwelijk hoofd met de juiste uitstraling,
correct oog, oor en gebit, goede hals, mooie hoeking in de
voorhand, voldoende hoeking in de achterhand, lang en wat
te sterk hellend bekken, polsen mogen wat sterker, correcte
borst en ribbenpartij, laat een vlot gangwerk zien met correc
te staartdracht.
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35. Becses van Dorka’s Plek 1e Uitmuntend
Schofthoogte 58 cm. Teefje van ruim 2 jaar, een echte dame,
heel mooi tevenhoofd, goede verhoudingen, goede stop, goede
expressie, goed oor, oog en gebit, goede verhoudingen het li
chaam met goede hoekingen in voor- en achterhand, goede
borst en ribbenpartij, iets steil in middenvoet, goede vacht, en
laat een vlot gangwerk zien, gedraag zich keurig.
Jeugd klasse Teven:

37. Cimberley van ’t Gina Florashof 1e Uitmuntend Res.
CAC+Beste jeugdhond.
Mooi teefje van 16 maanden, vrouwelijk hoofd met mooi
donker oog, correcte expressie, correct oog, oor en gebit,
prima hals, prima hoekingen voor en achter, goede ribben
partij, goede boven-en onderbelijning, goede benen en voeten,
gaat vlot door de ring met correcte start, goede vacht en be
vedering, vriendelijk karakter.

39. Lena van ’t Exelseveld 3e Uitmuntend
Mooie teef van 13 maanden, prima ras- en totaalbeeld,
vrouwelijk hoofd met correct oor, oog en gebit, correct ge
bouwd in lichaam met goede hoekingen, goede benen en
voeten, en voor leeftijd al een prima borst- en ribbenpartij,
laat een evenredig en goed stuwend gangwerk zien met cor
recte staart, prima vacht, prima karakter.

36. Cara van’t Gina Florashof Goed
Mooie elegante dame van 16 maanden, prima vrouwelijk
hoofd met mooie lange voorsnuit en goede stop, mooi oog,
correcte expressie, scharend gebit, maar mist helaas P3, vol
doende voorborst en borstdiepte, correcte hoeking in voor-en
achterhand, goede benen en voeten, goede ribwelving, gaat
vlot met vrolijke staart, keurig ringgedrag, heel erg jammer
van haar gebitsafwijking hierdoor: Goed.

40. Lisa van ’t Exelseveld 4e Uitmuntend
Flinke teef die voor haar 13 maanden al een vrij volwassen
radbeeld laat zien, vrouwelijk hoofd met voldoende lange
voorsnuit, mooi donker oog, fraai oor en compleet scharend
gebit, prima in lichaam, goede voorborst en borstdiepte,
prima hoekingen voor en achter, passend bone, vlot gang
werk, goede staartactie, voor leeftijd goede vacht en bevede
ring, uitmuntend gedrag.

38. Betze van ’t Zonnebeekbos Zeer Goed
Parmantige dame van 14 maanden, mooi hoofd met mooi
donker oog, correcte expressie, correct oor met fraai behang,
ruimscharend gebit, goede bovenbelijning, evenredige hoe
kingen voor en achter, opperarm iets rechtop waardoor elle
bogen nog niet aansluiten, ribbenpartij heeft nog wat tijd
nodig, wat sterk hellend bekken, mooie vacht, prima bevede
ring voor haar leeftijd, gaat vlot, voor wat los, met mooie
staart.
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41. Bayla van ’t Reuseldal Zeer Goed
Teefje van bijna 1 jaar die een goed rasbeeld laat zien, alert en
vrolijk hoofd waarvan de neusrug iets rechter mag, correct
gebit, mooi donker oog en fraai oor, voorborst en borstdiep
te heeft nog wat tijd nodig, hierdoor sluiten ellebogen nog niet
goed aan, goede hoekingen en voor- en achterhand, gaat en
staat wat koehakkig, mooie staartactie, keurig karakter.

42. Britt van ’t Reuseldal 2e Uitmuntend.
Teefje van 11 maanden, een echt dametje, prima rasbeeld,
vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, mooi donker oog,
toont een klein beetje lip, correct oor en gebit, prima ontwik
keld lichaam voor leeftijd met goede hoekingen voor en
achter, borstpartij heeft logischerwijs nog tijd nodig, prima
benen en voeten, passend bone, leuk karakter, vlot gangwerk,
goede staartdracht.
 
 
 
 

43. Britomartis Babs of Coopers Border Goed
Teefje die voor haar 11 maanden al aardig aan de maat is,
hoofd met goede  verhoudingen maar zou iets vrouwelijker
mogen zijn, goed oog, rustige en vriendelijke expressie, correct
oor en gebit, voor leeftijd al prima ontwikkeld lichaam, goede
beenlengte, evenredige maar matige hoekingen in de voor
hand maar vooral in de achterhand, passen bone, prima vacht
en bevedering, gaat wat smal en kan achter wat krachtiger,
leuk vriendelijk en rustig karakter.

45. Birka van ’t Vriezebosch 2e Uitmuntend.
Schofthoogte 62 cm. Teefje van 2 jaar, goed rasbeeld, vrou
welijk hoofd met goede verhoudingen maar voorsnuit mag
iets rechter, mooi donker oog, de juiste expressie, compleet
scharend gebit, goede hals, goed ontwikkeld lichaam met
goede hoekingen voor en achter, goede ribwelving, vlot
gangwerk, goede staartdracht, vriendelijk karakter.

44. Britomartis Bibi of Coopers Border Goed
Flink uit de kluiten gewassen teef van 11 maanden, voldoen
de vrouwelijk hoofd maar zou meer adel mogen tonen, mooi
donker oog, voorsnuit mag iets langer, goed oor, compleet
scharend gebit, toont lip, goede hals, evenredige doch matige
hoekingen in zowel de voorhand en zeker de achterhand,
bovenbelijning moet nog wat sterker worden, prima vacht,
goede ribwelving, gaat met wat korte pas met goede staartac
tie, rustig vriendelijk karakter.
Jonge honden klasse teven:

46. Brockchime Burlesque (Ruby) 1e Uitmuntend.
Schofthoogte 59 cm. Teef van 20 maanden, prima rasbeeld,
mooi vrouwelijk hoofd met alerte en intelligente expressieve,
goed gebit, mooi donker oog en correct gedragen en geplaatst
oor, goede voorborst en borstdiepte, prima hoekingen in voor-
en achterhand, goede belijningen, passend bone, evenredig en
goed uitgrijpend gangwerk, nog iets los in elleboog, keurig
gedrag en prima vacht.
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47. Anouk van ’t Woudse Veldt 1e Zeer Goed.
Stevige dame van 6 jaar, vrouwelijk hoofd wat iets meer adel
uit mag stralen, rustige en lieve expressie, correct gebit, iets
laag aangezet oor, iets licht oog, stevige hals, evenredige
hoekingen voor en achter, goede voorborst en borstdiepte,
gaat met goede staartdracht maar mag achter wat krachtiger,
keurig voorgebracht.
Gebruikshonden klasse teven:

48. Ned.en Int.Kamp. Vaida Valesca van ’t Exelseveld 1e Uit
muntend.
Teefje van 8 jaar, vrouwelijk totaalbeeld heel mooi droog en
adellijk hoofd met mooi donker oog, compleet scharend gebit
en goed gedragen en geplaatst oor, correcte hals, goede hoe
kingen voor en achter, goede benen en voeten, correcte rib
welving, gaat vlot door de ring maar licht koehakkig, keurig
gedrag en netjes voorgebracht.

49. Jaika van ’t Proostmeer 2e Uitmuntend.
Schofthoogte 60 cm. Teefje van bijna 5 jaar, prima rasbeeld,
vrouwelijk hoofd, alerte uitdrukking, oog mag iets donkerder,
compleet scharend gebit, goed oor, correcte hoeking in de
voorhand, prima ribbenpartij, prima voorborst, wat sterk
hellend bekken, passend bone, gaat vlot, iets los in ellebogen,
prima staart, goede vacht, correct gedrag.

Fokkers klasse teven:

51. Ned. en Int.Sh.Kamp. Mika van het Meekenesch 3e Zeer
Goed
Schimmelteefje van 5 ½ jaar, wat fijn hoofdje in verhouding
tot het lichaam, goede verhouding schedel- voorsnuit, haar
voorsnuit mag rechter, goed oog, oor en gebit, stevig lichaam,
wat door het overgewicht nog versterkt wordt, bovenbelijning
mag sterker, voldoende hoekingen voor, en achter matig,
prima vacht en bevedering, vriendelijk rustig karakter, gaat
met korte pas, goed voorgebracht.

 
50. v.W. Aspe Doris van ’t Reuseldal 3e Zeer Goed
Schofthoogte 62 cm. Teefje van 26 maanden, goed rasbeeld
maar nog wat smal en hoog, vrouwelijk hoofd, mag iets meer
opvulling onder oog hebben, goede ligging van het schouder
blad, opperarm iets rechtop, waardoor ellebogen niet hele
maal goed aansluiten en voorborst weinig voelbaar is. Goede
beenlengte, goede lendenen, goede staartlengte, wat sterk
hellend bekken, gaat vlot maar voor wat los.
Kampioens klasse teven:

52. Ned. Kamp. Amber van Walborgh 1e Uitmuntend CAC
Teefje van bijna 5 jaar, prima rasbeeld, mooi rastypisch hoofd,
compleet scharend gebit, oog mag tikje donkerder, goed
oortje, lichaam goed in verhoudingen, goede hoekingen voor
en achter, prima borstpartij, goede ribwelving, polsen mogen
wat sterker, vlot gangwerk, prima ringgedrag.
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53. Ned. Kamp. Artemis Jade of Coopers Border 2e Zeer Goed
Teefje van bijna 3 jaar, stevige dame, voldoende vrouwelijk
hoofd wat iets meer adel mag tonen, correct oor zeer attente
uitdrukking, goede hoekingen in voor- en achterhand maar
ellebogen sluiten nog niet goed aan op de borstkas, voldoen
de voorborst, correct bekken, vacht vandaag niet optimaal,
gangwerk voor wat los, gedraagt zich keurig.
Veteranen klasse teven:

54. Ned.Kamp. Lieke van ’t Burchtbos 1e Uitmuntend
Teefje van 10 jaar oud nog in perfecte conditie, je ziet haar
leeftijd er niet aan af, vrouwelijk hoofd met mooie verhoudin
gen in schedel en voorsnuit, prima oog, oor en gebit, evenre
dige hoekingen voor en achter, goede ribbenpartij, goede
benen en voeten, laat nog een vlot en regelmatig gangwerk
zien, rustig en vriendelijk gedrag, Complimenten!

55. Ned. Kamp. Nora 2e Uitmuntend.
Teefje van 9 ½ jaar, prima conditie, voldoende vrouwelijk
hoofd waarvan de voorsnuit iets langer mag, correct oog, oor
en gebit, stevig lichaam met prima hoekingen voor en achter,
passend bone, goede ribbenpartij, prima vacht en bevedering.

Beste Teef en Reserve Beste Teef
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Kampioenschaps clubmatch 15-06-2013
 
Op zaterdag 15 juni stond de jaarlijkse kampioenschapsclub
match op de agenda.
Dit jaar moest er noodgedwongen uitgeweken worden naar
een andere locatie omdat  de `vaste` locatie niet meer op za
terdag beschikbaar is. Dit is echter geen achteruitgang geble
ken want we hebben alleen maar lovende reacties gehad op
deze schitterende locatie.
Al vroeg waren s `morgens de eerste `hulptroepen` aanwezig
, Gerrit, Rini, Marian en Koos, om de ring en de tent op te
zetten zodat er tijdig gestart kon worden met de keuring.   
Tiny zorgde dat de aanmelding vlot verliep en een ieder zijn
catalogus en draagnummer kreeg.
Deze dag was Diana Striegel  uitgenodigd om de honden te
keuren, Lida en Jan  Reeskamp vervulden wederom de taak
van schrijver en ringmeester. Dit was een  team dat goed op
elkaar was ingespeeld want de keuring verliep vlot. Enige
spelbreker, dat tot oponthoud leidde, deze dag was een regen
bui en de harde wind, maar ook dat is allemaal goed gekomen.
Op dit mooie terrein werd door Arien en Johan weer een
hindernisbaan opgebouwd en menig deelnemer heeft hiervan
met zijn hond gebruik van gemaakt.
De conditie van de honden was wel op peil……
De jachtproefjes werden deze keer verzorgd door Rini en
Jarina. De honden mochten o.a.  een apport uitvoeren
waarvan de dummy, of wild, in een vierkant hekwerk was
gelegd. Nadat de hond 1x gezien had dat je ook `over` een
hekje kan springen, was het geen probleem meer en konden
ze dit kunstje meerdere keren herhalen.
De clubwinkel werd de gehele dag bemand door Marian en
Judith, deze hebben goede zaken gedaan en wat tijdelijk niet
aanwezig is kan altijd nabesteld worden, dus aan  service geen
gebrek...!  
De tientallen foto`s (groepsfoto`s, sfeerfoto`s en stand-foto`s)
, die deze dag zijn gemaakt door Bianca en René zijn inmiddels
al ruimschoots te bewonderen op de website.

We waren blij dat er 2  `ere-leden`  van de NGMV ook aan
wezig waren om deze dag te beleven.
Gerrit Klokman nog altijd actief als hulp en deelnemer met
zijn hond. en George van Straaten die vanaf de zijlijn zich nog
steeds nauw betrokken voelt bij de NGMV.  De bokaal die
voor de beste jeugdhond, die beschikbaar is gesteld door
George en Mia van Straaten, is dan ook persoonlijk door hem
uitgereikt aan de jeugdwinnaar.
Na afloop van de keuring werd Dhr Spätgens benoemd als lid
van verdenste vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap. Na het
fokdieren-défilé, wat van commentaar voorzien door Hennie,
werd de prijsuitreiking gehouden.
Nadat alle prijswinnaars hun beker(-s) in ontvangst hadden
genomen kon men van de barbecue gaan genieten. Ronald
had al flink `voorgebakken`  en zo konden de eerste borden
meteen worden gevuld.
Toen het terrein weer was opgeruimd, de  deelnemers voor de
show op de volgende dag stonden al te trappelen, konden we
allemaal terugzien op een geslaagde dag.
 
Onderweg naar huis belde Johan Wilmink op om te vragen
hoe de dag was verlopen?
Mijn antwoord: Als je er niet bij bent geweest, heb je een mooie
`Münsterlander` dag gemist!  
 
Rest ons nog om alle prijswinnaars te feliciteren met hun
behaalde resultaat en we hopen jullie allen volgend jaar terug
te zien.
 
Nogmaals allen die aan het welslagen van deze prachtige dag
 belangeloos hebben meegeholpen,
HARTELIJK DANK!  
 
Hennie IJpelaar
Ina te Boome
 
 

Dhr George van Straaten rijkt de beker voor beste jeugd
hond 2013 uit aan Ria Lukens met Cimberly van `t Gina
Florashof

Clubwinnaar 2013
 
                Baron Brutus von Cayer Blanck
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Quinty (van 4 tot 7 maanden)
 
Quinty is inmiddels al een hele dame geworden van nu 7
maanden oud. Het is een lekkere, lieve energiebom en daar
geniet ik erg van.

 
Het eerste jaar van een Grote Münsterlander

KNJV training
Inmiddels zijn wij aan de training bij de KNJV begonnen.
Allemaal nieuwe indrukken. Nieuwe omgeving, andere hon
den. De eerste paar trainingsavonden waren even wennen. Nu
is Quinty al behoorlijk gewend en vindt ze het leuk om naar
de training te gaan. Voor Quinty duurt het wachten soms wat
te lang en dan begint ze wat ongedurig te worden. Ze wil dan
graag spelen of ravotten met de andere honden (tja wat wil je,
7 maanden). Maar ook geduld krijgen hoort erbij. Op dit
moment oefenen we alleen nog met blokken, het wild komt
later. Het blokje brengt ze al netjes. De afwerking moet beter
maar dat komt wel, zolang ze het maar brengt. Al moet ik
zeggen dat Quinty inmiddels een beetje begint te puberen en
het soms maar wat leuk vindt om even het ruime veld te nemen
om wat energie kwijt te raken. Je ziet dan een blije pup die
veel plezier heeft. Het nadeel hiervan is dat ze dan best grote
bananen in haar oren heeft: luisteren… baas, wat is dat??? In
augustus hebben we examen. Hiervoor heb ik ons ingeschre
ven. Graag wil ik dat zij ervaart wat het is om op een examen
dag rond te lopen. Drukte, stress en al het andere wat bij een
proef komt kijken.

Tijdens een wandeling af en blijf oefenen

ZWEMMEN:
Net zoals al onze honden moet Quinty leren zwemmen. Boy
en Igor vinden zwemmen helemaal het einde en ik hoop dat
Quinty zwemmen leuk gaat vinden. Igor noem ik de onder
zeeër en Boy is onze zeehond (welke bijnaam zal Quinty
krijgen?). Beide honden zijn met moeite uit het water te krijgen
zo heerlijk vinden ze het. Voor het leren zwemmen neem ik
ruim de tijd. De ene hond leert immers sneller zwemmen dan
de ander. Wanneer ze zwemmen leuk vindt zal het waterwerk
tijdens de training voor minder problemen zorgen. De eerste
keer ben ik met Quinty en Boy naar een ondiepe plas gegaan.
Boy heeft haar laten zien dat water super is. Ze heeft toen haar
eerste stapjes in het water gezet. Maar verder durfde ze niet.
Dit heb ik een paar keer herhaald en op een gegeven moment
begon ze vertrouwd te raken met water. Hierna ben ik naar
een andere locatie gegaan waar het water van ondiep langzaam
overgaat in dieper water. Boy en Igor waren mee om haar te
ondersteunen. De eerste keer heeft ze een paar slagen gemaakt
maar toen vond ze het wel prima. We zijn hier een paar keer
naar toe geweest en telkens ging het een beetje beter. Daarna
zijn we gaan oefenen in ons kanaal. Daar is een zwemplekje
met dieper water waar ze net kan staan en wat naar het midden
toe steeds dieper wordt. Quinty had hier de slag snel te pakken.
Zwemmen vindt ze nu het einde. We moeten haar nu echt in
de gaten houden want anders zit ze zo in een sloot of plas. Een
bijnaam heeft ze nog niet. Maar dat zal vast niet lang duren.

Voor Igor en achter Quinty, beide met een apport Ook spelen
met de buurhonden hoort erbij
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Uhry op bezoek
Na lange tijd elkaar niet gezien te hebben is het dan zover.
Quinty’s grote broer Uhry komt op bezoek. Ik heb daar erg
naar uitgekeken. Het leek mij zo leuk om Uhry weer te zien.
Hoe zal hij er uitzien? Hoe is hij na, enkele maanden niet gezien
te hebben, in het echt? Via de mail hebben we elkaar op de
hoogte gehouden en foto’s etc. gezien maar in het echt is toch
even anders.
En daar was Uhry, wat een pret hadden die twee! Eerst even
aftasten maar dat heeft niet zo heel lang geduurd. Ze zijn
lekker aan het ravotten geweest, de bloempotten (gelukkig
zonder plantjes) lagen in een mum van tijd allemaal om, de
boeven. Maar wat super om hen zo samen te zien.

Clubmatch
15 juni was de clubmatch. Quinty ging meedoen in de puppy
klasse. Ik vond het erg spannend. Wat vindt de keurmeester
van haar? Welke beoordeling krijgt ze? Gelukkig mochten wij
al in de ochtend. Quinty moest in de ring met twee andere
hondjes. Wat spannend! Na rondjes gelopen te hebben en voor
de keurmeester te hebben gestaan moesten we nog even
wachten op de uitslag. Voor de baas spannender dan voor
Quinty geloof ik, want zij vond het allemaal wel prima. Na
even gewacht te hebben kregen wij de uitslag: Quinty is met
een veelbelovend eerste in haar klasse geworden! Hier is haar
baasje erg blij mee. Ook grote broer Uhry deed het goed. Hij
is eerste geworden met een veelbelovend bij de reutjes. Aan
het eind van de dag het keurrapport en een mooie beker ge
kregen.

Uhry en Quinty samen op de foto met hun gewonnen prijzen

Gedrag en gehoorzaamheid
Quinty heeft inmiddels haar puppycursus afgerond en we zijn
nu van start gegaan met de vervolgcursus gedrag en gehoor
zaamheid. Ze is hier meer steady dan bij de KNJV. Er is
eenvoudigweg minder afleiding van dummy’s, geurtjes etc.
29 juni heeft Quinty haar eerste g en g examen gedaan (niet
de landelijke hoor maar de gewone onderlinge g en g bij de
club). En…..ze heeft haar B-diploma behaald! Ze is geslaagd
met een 8,2!

Ondeugden
Tja, wie kent het niet als GM bezitter: ondeugd. Hoe goed
Quinty het naar mijn idee ook doet, het blijft een GM. En ook
zij heeft mega veel ondeugd in zich  Ik kan er ontzettend van
genieten maar eerlijk is eerlijk, soms is het zo’n boef (wanneer
ze bijvoorbeeld voor de tiende keer achter elkaar met mijn
slipper aan komt zetten om op te kauwen……..). Daarnaast
mag Quinty erg graag graven in de perkjes waarin onze
klimop staat (zie foto). Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
raamwerken dichtgroeien maar ik weet niet of dat gaat lukken
met Quinty in de buurt. Soms moet je ook erg lachen. Quinty
is degene die de slippers of schoenen pakt. Vervolgens daagt
ze Igor uit om mee te gaan spelen. Het gevolg een trekspelletje
met mijn slipper…….Maar dan betrap ik het stelletje ondeug
den en wat doet Quinty dan……. Ze laat snel de slipper los en
loopt snel weg (met een blik van “ik heb niets gedaan hoor”).
En Igor blijft verongelijkt met de slipper in zijn bek zitten. Oh
en dan die oogjes van Igor. Uhm tja uhm baas, oeps, ik geloof
dat dit niet mag, maarre ik geef hem netjes af enne ik deed dit
niet alleen hoor. Zo lief. Echt, ik kan zo genieten van mijn
stelletje ongeregeld. Wat zijn die zwart/witte munstermonsters
toch geweldige honden.
 
Nicoliene Oosterhof
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OWT avontuur met Meggie von Cayer Blanck
Op zondag 26 mei 2013 organiseerde de Nederlands Duitse
Staande Korthaar vereniging haar eerste Orweja Working
Test (OWT) in Lochem. Al snel zou blijken dat de niet zo
bekende OWT een in de wereld van de staande honden on
derschatte proef is. Ondanks dat de keurmeesters ons verze
kerden dat ze coulant hadden gejureerd, haalden maar 3 van
de 36 honden een diploma.
 
De regels bij een OWT op het gebied van steadyness zijn
streng. De honden worden los voorgejaagd en mogen maar
eenmaal per apport worden ingezet. Je hond aanraken of in
springen =  0 punten (‘houdbaar inspringen’ bestaat niet). Aan
de andere kant zijn ze ook weer wat soepeler dan een KNJV
proef. Als een hond niet goed heeft gemarkeerd mag je helpen
door te dirigeren (dit kost wel punten). Staand afgeven van
de dummy kost geen punten.

 
Een OWT is in feite een wedstrijd die bestaat uit 5 niet gestan
daardiseerde proeven van ieder 2 te apporteren groene dum
my’s van 500 gram. Voor iedere proef kun je max. 20 punten
krijgen. Omdat Meggie nog geen 30 maanden was mochten
we starten in de starterklasse. En dat was mooi meegenomen
want de proeven waren echt niet gemakkelijk:
 
Proef A (Walk up): Je loopt met een groep van 5 (voor-)jagers
en 2 honden in linie door een pas gemaaid weiland. Rechts
van je loopt, onttrokken aan het zicht door een hoge dijk, een
diep riviertje van ca 6 meter breed. Boven op de dijk staat
prikkeldraad met daarachter hoog gras. Linksvoor wordt
geschoten op ca. 150 meter en de jager gooit zichtbaar een
dummy in je richting. Je stopt en dan valt rechts buiten het
zicht een schot vanaf de overkant van het riviertje en daarna
hoor je een plons in het water (markeren op gehoor). Hond 1
haalt dummy 2 uit het water en als die binnen is haalt hond 2
dummy 1 uit het weiland. Vervolgens loop je verder en gebeurt
nog eens hetzelfde waarbij de rollen van de honden zijn om
gewisseld.

Zo! Dat was wel even slikken . . nu alleen nog uitvoeren . .
Wij waren meteen als eerste van onze groep aan de beurt en
liepen aan de linkerkant. Meggie moest als eerste de dummy
uit het water halen. Ze ging als een speer in de goede richting
en ik liep mee de dijk op tot aan het prikkeldraad om de
kunnen zien hoe ze het deed en om eventueel te helpen. De
dummy was al naar onze kant gedreven maar door het hoge
gras niet meer te zien. Meggie ging echter precies op de goede
plek het water in en vond de dummy snel. Na het passeren van
het prikkeldraad werd de dummy nog even neergelegd om uit
te schudden en daarna bij mij ingeleverd. De andere hond
haalde het verre apport op en we liepen verder. Meggie was
inmiddels natuurlijk nat en daarvan wordt ze hyper ...  Tijdens
het wachten deed ze alles behalve netjes stilzitten en tijdens
het lopen was ze net een stuiterbal. Maar omdat ze redelijk
aan mijn voet bleef werd het goedgekeurd. Onze tweede
dummy viel mooi zichtbaar in het lichte gras en in lijn met de
jager. Het was wel even wachten totdat de andere hond klaar
was maar daarna werd onze dummy netjes opgehaald. Pfff
. . . een beetje geluk  . .  maar deze hebben we binnen. 14
punten.

 
Proef B: Jacht bij vijver: Je staat op een dijkje bij een boerde
rij. Linksvoor ligt een weiland met schapengaas. Een jager
staat zichtbaar aan de overkant van het weiland op ca. 60
meter. Hij schiet en gooit een dummy in je richting. Vervolgens
valt rechtsvoor, buiten het zicht, een schot achter een begroeid
dijkje. Je ziet de dummy tijdens het werpen even boven het
dijkje uitkomen. De afstand is ca. 40 meter en achter het
dijkje bevindt zich een weiland en een vijver. De volgorde van
apporteren is vrij.
Ik was te bang voor inspringen waardoor zowel Meggie als
ikzelf de eerste dummy niet hadden gemarkeerd. De tweede
had ze wel gezien, dus daar heb ik haar eerst op ingezet. Ze
pakte een mooie rechte lijn over de dijk en toen was ze uit mijn
zicht. Twee maal heb ik haar nog even aangemoedigd omdat
ze zonder dummy op de dijk verscheen. Daarna kwam ze hem
netjes inleveren. De keurmeester had me inmiddels verteld
waar de andere dummy ongeveer lag. Ik heb Meggie daarop
opgelijnd voor een ongeplande blinde apport. Doordat de
verwaaiing en omheining goed ‘meewerkten’ verliep dit vrij
vlot. Geen schoonheidsprijs, maar wel binnen. 10 Punten. Yes!
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Proef C: Duivenjacht. Een op het oog simpel proefje. Je staat
op de hoek van een bosperceel op een dijkje. Recht voor je ligt
ergens een dummy, rechtsvoor valt een schot (markeer op
schot). Wind recht van achteren een dichte dekking. Hond
eerst inzetten op de rechterdummy dan de linker...
Ik zette Meggie in met een ‘Zoek Verloren’. Tijdens de proef
attendeerde de keurmeester me er op dat de verkeerde volg
orde een onvoldoende opleverde. Als ik dat bij het inzetten
had bedacht had ik waarschijnlijk een ‘Apport’ met een lijn
gegeven omdat daar meer richting in zit. Ik heb niet kunnen
zien wat Meggie deed maar ze leverde netjes en snel de 2
dummy’s in, echter in de verkeerde volgorde. Weer deed het
hondje het beter dan het baasje! Jammer. 0 Punten.

 
Proef E: Bosjacht. Je staat op een bospad. In het verlengde
daarvan staat, in een weiland op ca. 100 meter, een dummy
launcher achter een camouflagenet. Op schot wordt een hoge
dummy in je richting geschoten en valt op een meter of 60 in
het zicht. Deze mag worden geapporteerd. Daarna valt links
in het bos een schot en moet de dummy worden gezocht. Wind
recht van voren.
Meggie liep in een mooie rechte lijn naar de dummy, liep in
een boogje terug en gaf de dummy netjes af. Daarna was ze
in no-time terug uit het bos met de tweede dummy. Model
apport. Prima gedaan. 19 Punten.

 
Proef D: Eendenjacht. In een groot pas gemaaid weiland van
100 x 200 meter valt links op schot op ca. 80 meter zichtbaar
een dummy. Op 50 meter voor je maar achter het prikkeldraad
en strook hoog gras ligt al een dummy. Deze wordt gemar
keerd met alleen een schot en geen zichtbare jager, werper of
dummy. De volgorde is vrij.
Er stond stevige wind van achteren. Ik had een aantal oudere
honden al zien werken op het blinde apport en gezien dat ze
ondanks de harde wind geen verwaaiing kregen en de dummy
niet vonden.
Meggie eerst ingezet op de markeer links. Waarschijnlijk
aangetrokken door het laatste schot en ook de harde wind
week ze flink naar rechts af. Ze liet zich echter goed corrigeren
en haalde de dummy daarna vlot op. Daarna het blinde ap
port. Meggie was redelijk goed onder controle en ging na een
aantal keer aandringen ook naar rechts door het prikkeldraad
naar het valgebied. Ze kreeg echter geen verwaaiing en
breidde het zoekgebied uit. Daarna werd dirigeren lastig
doordat ik haar vaak niet kon zien. We moesten de proef af
breken door tijdgebrek. 0 punten.
 
Het was een leerzame dag met onverwacht moeilijke proeven.
Met wat meer rust en vertrouwen in de hond had ik vast nog
wat meer puntjes binnengesleept. Meggie heeft  boven ver
wachting goed en geconcentreerd gewerkt. 9 Van de 10
dummy’s binnen is een mooie succesratio. Ze was uitgeput en
heeft de hele weg naar huis en het grootste deel van de volgen
de dag geslapen. Het was dus bijna even vermoeiend als een
weekje logeren bij Amber…
Op de OWT had ik een nieuwe broek aan. Toen ik deze 2
dagen later weer aantrok, was ze door het dolle heen. Blijkbaar
was het haar ook goed bevallen!
 

Foto's zijn gemaakt door Niek Hidding; voor meer foto's van
de OWT 26 mei 2013 ga naar www.nhphotosholland.nl
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FOKKERIJ INFORMATIE

 

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 

 

Verplichte registratie & databanken
Nieuwe plicht 
In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Dit houdt in dat honden gechipt
moeten worden: er wordt bij de hond een chip ingebracht. Iedere chip bevat een chipnummer. Het chipnummer is uniek,
waardoor de hond geïdentificeerd kan worden. Dit chipnummer moet samen met de actuele contactgegevens van de eigenaar
van de hond  in een databank opgeslagen worden. Dit is de registratie.
De maatregel geldt voor alle honden die geboren zijn na 1 april 2013 én voor honden van alle leeftijden die na 1 april 2013 in
Nederland geïmporteerd zijn.
De fokker van de hond moet er voor zorgen dat de pup gechipt wordt. De fokker van de pups moet ook zorgen voor de eerste
registratie. 
De houder van de hond – dit is meestal het nieuwe baasje van de pup – is verantwoordelijk voor de wijzigingen in de registratie
daarna en moet zelf de hond op zijn naam registreren.

Doel van de maatregel
Met deze nieuwe maatregel wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel en -fokkerij aanpakken en het welzijn van
honden in Nederland verbeteren. Illegale handelaren en fokkers kunnen dankzij de I&R-verplichting beter worden opgespoord
en van mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden valt de eigenaar te achterhalen.
De gegevens zijn ook handig om bij weglopen van een hond snel de eigenaar te achterhalen. In verband met de Wet bescherming
persoonsgegevens kan dit alleen als de eigenaar bij registratie expliciet toestemming geeft om zijn gegevens ook voor dit doel
te gebruiken.
 
Kijk voor meer informatie op www.databankhonden.nl  !!
Bron: www.databankhonden.nl
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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.

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.

Nieuw op de fokdierenlijst 
   LIZZY VAN DE STOMMEERPOLDER 

N.H.S.B. 2812804

Geboren: 10-10-2010

Vader: Arie von der Emsaue

Moeder: Nova (Kylie) van de Stommeerpolder

Fokker: L. Spaargaren- Braam

HD: HD A, Norbergwaarde 35

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma’s

Veldwerk: Najaar jeugd 2e Goed

Belgie: VJP

Aanlegproef BelgieUitmuntend

Eigenaar: I.L. de Korne

Telefoon: 0113-312801

E-mail: vanhetdoelhof@gmail.com 

Nieuw op de fokdierenlijst
  ODIN VAN HET MEEKENESCH

N.H.S.B. 2766399

Geboren: 02-10-2009

Geslacht: Reu

Vader: Enzo vom Donnersberg

Moeder: Lady Rayka v.h. Meekenesch

Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis

HD: HD A Norbergwaarde 35

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen 

Schofthoogte: 62cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV A en diverse MAP A diploma’s

Duitsland: VJP

Belgie: VJP JTGH Hubertusproef 2012

Eigenaar: M.J.A.H.M. van Wanrooij

Telefoon: 0162-321413

E-mail: ries.yvonne@home.nl 
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  Vervolg fokdierenlijst    

NHSB Dekteef Geboren Eigenaar
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.

2812804 Lizzy van de Stommeerpolder 10-10-2010 De Korne, I.L

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
2692884 Chico vom Florbach 05-01-2007 Lankveld, D.

2639641 Kalle van de Stommeerpolder 07-01-2007 IJpelaar, H.

2639616 Max (Django) van de Stommeerpolder 07-01-2007 Engels, N.

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

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

2766399 Odin van het Meekenesch 02-10-2009 Wanrooij M.J.A.H.M. van

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

 

Herplaatsing:

Grietje zoekt nog een baasje die haar uitdaging kan bieden.

Grietje's haar officiële naam op de stamboom is 'Anna Van
Dorka’s Plek' ;  geboren op 09-05- 2008.

Haar moeder is Meiske v. ‘t. Exelseveld en haar vader is
Harras ut Seelterlound.

Ze is een gezonde, niet gesteriliseerde teef en Is getraind
voor de jacht en bejaagd.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

Matty de Putter, eigenaar van de kennel: Van Dorka’s Plek.

Telefoonnummer: 0031 (0)113 342023 0031 (0)630947706.

E-mail: mdputter@xs4all.nl , of via de link 'herplaatsing'
op de NGMV-site.

 
 Anna Van Dorka’s Plek ( Grietje )
 

Nieuw op de fokdierenlijst

  JOSI VOM SÜLZTAL

N.H.S.B. 2899048

Geboren: 31-03-2010

Geslacht: Teef

Vader: Hasco vom Ahler Esch

Moeder: Dolly vom Sülztal

Fokker: R. Jansen

HD: HD A

Oogonderzoek:    Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte:      61 cm

Exterieur: Uitmuntend SG/V

Duitsland: VJP 74 P. Sp. 11 P.
HZP 190 P. St.h.E. 10 P.
vW HZP 182 P. vW 9 P.
VGP 316 P. II Preis : Btr.

Kennel: Oet Voasje

Eigenaar: A.B.N. Bovens

Telefoon: 045-5242219

E-mail: maureenbovens@kpnplanet.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.

28



 

 

 

 

 

 

 

Geboortebericht FRIEDA V.'T EXELSE VELD 

Geboren: Kennel van Beekvliet

Moeder: Frieda v.'t Exelse Veld

Vader: Nick ut Seelterlound

Geboortedatum: 21-04- 2013

Pups: 2 Reutjes en 4 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: wim.tenhoopen@hetnet.nl 

 

 

Geboortebericht GLORY VOM KEMPER'S
HOOK
Geboren: Kennel van het Luuks

Moeder: Glory vom Kemper's Hook

Vader: Kalle van de Stommeerpolder

Geboortedatum: 24-05-2013

Pups: 4 Reutjes en 7 teefjes

Beschikbaar: geen pups meer beschikbaar

E-mail: Jan.Heijmer@planet.nl 

Geboortebericht BIRKA V.'T WOUDSE VELDT 

Geboren: Kennel v.'t Woudse Veldt

Moeder: BIRKA V.'T WOUDSE VELDT

Vader: Filu (Tobor) vom Flörbach

Geboortedatum: 04-06-2013

Pups: 2 Teefjes en 1 reutje

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: pj.veldt05@chello.nl 

 

 

Geboortebericht MONA (MISCHA) VON HOX
FELD 
Moeder: Mona (Mischa) von Hoxfeld

Vader: Jibbe v.'t Proostmeer

Geboortedatum: 10-06- 2013

Pups: 7 Reutjes en 3 teefjes

Beschikbaar: Nog 2 reutjes beschikbaar

E-mail: hilda.ws@home.nl 
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Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer
N.H.S.B.   Naam hond   Arts   Datum onderzoek
    Geboortedatum   Onderzoek   Uitslag
2799984   Glory vom Kemper's Hook   Mevr. Drs. R.R.O.M. v.d.

Sandt
  21-01-2013

    15-04-2009   Oog   voorlopig vrij

2810635   Lady Silva uut 't Vossebeltseveld   Drs. v/d Veer   28-02-2013

    24-09-2010   EH   vrij

2810635   Lady Silva uut 't Vossebeltseveld   Drs. v/d Veer   28-02-2013

    24-09-2010   HD   HD. D Norbergw. 16

 2810635   Lady Silva uut 't Vossebeltseveld   Dr.F.C.Stades   08-04-2013

    24-09-2010   Oog   voorlopig vrij

2879450   Baruch v.h. Zonnebeekbos   C.Görig   16-03-2013

    23-04-2012   Oog   voorlopig vrij

2879451   Brando v.h. Zonnebeekbos   C.Görig   16-03-2013

    23-04-2012   Oog   voorlopig vrij

2879454   Byzoe v.h. Zonnebeekbos   C.Görig   16-03-2013

    23-04-2012   Oog   voorlopig vrij

2879452   Babbe v.h. Zonnebeekbos   C.Görig   16-03-2013

    23-04-2012   Oog   voorlopig vrij

2879453   Betze v.h. Zonnebeekbos   C.Görig   16-03-2013

    23-04-2012   Oog   voorlopig vrij

2868985   Percy v.h. Meekenesch   C.Görig   16-03-2013

    25-01-2012   Oog   niet vrij

2870802   Clay v.'t Ginna Florrashof   C.Görig   16-03-2013 

    13-02-2012   Oog   voorlopig vrij

2870803   Cimberly  v.'t Ginna Florrashof   C.Görig   16-03-2013

    13-02-2012   Oog   voorlopig vrij

2870804   Cyra v.'t Ginna Florrashof   C.Görig   16-03-2013

        Oog   voorlopig vrij

2870806   Cara v.'t Ginna Florrashof   C.Görig   16-03-2013

        Oog   voorlopig vrij

2870805   Catinka v.'t Ginna Florrashof   C.Görig   16-03-2013

        Oog   voorlopig vrij

2859510   Cyras v.'t Woudseveldt   C.Görig   16-03-2013

    31-10-2011   Oog   voorlopig vrij

2864151   Alco   C.Görig   16-03-2013

    10-12-2011   Oog   voorlopig vrij

2864157   Ayla   C.Görig   16-03-2013

    10-12-2011   Oog   voorlopig vrij

2868984   Panja v.h. Meekenesch   C.Görig   25-01-2013

    25-01-2012   Oog   voorlopig vrij

2895257   Nico von Hoxfeld   C.Görig   16-03-2013

    20-04-2012   Oog    voorlopig vrij

2715766   Jibbe v.'t Proostmeer   C.Görig   07-02-2013

    06-08-2008   Oog   vrij

2834010   Aspe Doris v.'t Reuseldal   C.Görig   18-03-2013

    07-04-2011   Oog   voorlopig vrij

 
GEZONDHEID
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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

 

 

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.

Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie

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 rinivankuijk@home.nl n.engels@planet.nl

Lida Reeskamp-Blok Jarina Kisjes Anita en Ronald Mentink

0341-561571 06-12306396 06-41312469

grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl info@jardeco.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.

Erkende Rasvereniging

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

Raad van Beheer
Emmalaan 16-18, 1075 AV  Amsterdam
Tel: 0900 - 72746 63
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


