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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        : Baron Maarten von Cayer Blanck
Fokker    : Bianca Nuijts-Consten
Eigenaar : Karin Pieterse
 
Het volgende nummer zal eind januari 2014 verschijnen.
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Gezondheid........
Het jachtseizoen staat voor de deur, altijd een mooie periode.
Zowel voor de jager als voor de liefhebber van een lekker
stukje wild op zijn bord, want officieel mogen de restaurateurs
pas vanaf 24 oktober een mooi stukje wild presenteren op hun
menukaart. Zelf kokkerellen is een leuke bezigheid en met al
die programma’s op TV moet het een koud kunstje zijn om
een lekker mals stukje wild op ons bord te toveren, zoals de
chefkoks beamen!?
 
Het is ook noodzakelijk dat er (ook door het jaar heen) aan
wildbeheer wordt gedaan, want de ziektes onder het wild
steken langzaam de kop op. Deze ziektes kunnen ook bedrei
gend zijn voor de gezondheid van de mens.
 
In Zuid-Limburg is er de hazenpest gesignaleerd en tevens zijn
meer als de helft van de vossen besmet met de vossenlintworm.
Ook de das en everzwijn zijn er in grote getalen te spotten,
zelfs binnen de bebouwde kom.
Dat zijn tekenen dat er teveel wild is en een bedreiging vormt
voor de mens en gezondheid.
Het is daarom belangrijk dat men zich verdiept wat bijvoor
beeld hazenpest of vossenlintworm inhoudt, dit voor uw eigen
en gezondheid voor uw gezin, maar ook voor uw hond. Op
internet is er voldoende stof aanwezig, dus even google….
DOEN!
Jagers  en voorjagers onder ons…… zet hem op! Doe vooral
voorzichtig.
 
Rest mij nog om jullie een mooi herfstseizoen toe te wensen
en veel leesplezier van dit clubblad.
 
Namens de redactie
Bianca Nuijts-Consten

Voorzitter NGMV: Johan Wilmink
 

Van de Voorzitter....
De wintertijd is al weer ingegaan. Het is al weer vroeg donker
’s avonds en de houtkachel gaat weer aan. Het was stormach
tig vandaag; alles ontregelt. Bomen ontwortelt, metershoge
golven aan de kust en er wordt in het land windkracht 12
gemeten. Voor mij hoeft dat niet zo maar de herfst is een mooi
jaargetijde als je liefhebber van de jacht bent. Wat er gegroeid
en gebloeid heeft in voorjaar en zomer daar mag je in het
najaar gepast van oogsten.
En dan het liefst met een Grote Münsterlander natuurlijk.
Slagen makend door de bieten of een ruig kantje uitdoen dat
is eigenlijk het liefste wat ik doe. Jagen zonder hond is schieten
maar het samenspel met de zwart-witte maakt het pas echt
interessant. Kun je je hond lezen welke signalen hij afgeeft  en
levert dat aan het einde van dat werk ook nog wat op voor de
pot?
Ik heb er dit jaar overigens niet zo’n goed gevoel over met
Tjarda. Steeds vaker komt ze uit de bench waarbij ze toch niet
helemaal regelmatig is. Ze heeft wat moeite met het gangwerk
en als ze dan eenmaal aan de gang is dan gaat het zo weer
goed. Ik zal haar zeker nog wel meenemen maar ze zal ook
haar rust moeten krijgen.
Selectie op gezondheid blijft belangrijk in iedere fokkerij maar
zeker in de rassen waar volop mee gewerkt wordt. En dat doen
wij met onze Grote Münsterlanders. Er ligt dan ook een grote
verantwoordelijkheid bij iedere individuele fokker maar zeker
ook bij ons als vereniging. We mogen dan ook blij zijn, dat
we ons met z’n allen hebben ingezet voor een goed en deug
delijk fokreglement. Het zal nog wel eens gaan veranderen als
ons voortschrijdend inzicht verandert maar voorlopig mogen
we er blij mee zijn.
Tjarda is inmiddels ook al weer negen jaar. Ze is top actief, ze
waakt en met Ollie de Jack Russel zijn ze nu heel erg op zoek
naar binnengeslopen muizen. Het is een heerlijk beest  en met
dit najaarsweer ligt ze bijna stijf tegen de houtkachel aan.
Lekker voor de spiertjes en als mijn vrouw ’s-avonds de
laatste ronde langs de paarden maakt, is Tjarda de eerste die
overeind springt en luid blaffend aangeeft dat het gaat gebeu
ren. Niets aan de hand dus. Ook zij is in haar herfst en voor
wie er oog voor heeft is elk jaargetijde mooi. Gepast inzetten.
Dat zal het devies zijn om er nog enige tijd van te mogen ge
nieten.
 
Johan Wilmink
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LEDEN

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 be
noemd. 

 
 

Nieuwe leden

Beek-Ploeg van derE.J.   Darp

Derksen   J.Th   Heteren

Dijk  van W.J.   Sprang-Capelle

Groeneveld   M.   Ede

Mersbergen van D.   Babyloniënbroek

Smits   A.E.A.M.  Heiloo

Zwaan   J.   Oosterhout NB

Derksen-Mulder  M.   Heteren

 
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)

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

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

Vacature
Na 3 jaar als bestuurslid/redactuur van het clubblad actief
te zijn geweest ga ik in 2014 de taken overdragen. Een
nieuwe functie in het bedrijf, een pup, diverse cursussen
leggen een behoorlijke tijdsdruk op mij. Het bestuur heb ik
hiervan al enige tijd geleden op de hoogte gesteld.
Ik dank jullie allemaal voor het inzenden van materiaal
zodat wij in staat waren een mooi clubblad aan jullie te
presenteren.
Het publiceren van het volgende clubblad zal in het teken
staan van de overdracht en we verwachten dat eind janua
ri 2014 het bij iedereen in de bus ligt.
 
Hennie IJpelaar
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Agenda

Clubagenda 2013
 

7 februari 2014 - Fokkersoverleg NGMV
 

15 maart 2014  - Aanlegproef/johodag
 

22 juni 2014 - Kamp. clubmatch 
 

  Wijzigingen onder voorbehoud. 

Tentoonstellingsagenda

Datum /   
Rasgroep      

Plaats / Locatie  
Categorie

Secretariaat  
Postadres      

  Telefoon/fax   
E-mail / Website           

13 december
alle groepen/alle rassen
op één dag

Amsterdam RAI
Eendaagse voorafgaand aan de
Winner
CAC/CACIB

Eendaagse all breed
dog
show

  info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

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

Amsterdam RAI
CAC-CACIB
Titels: Winner/Winster
Jeugdwinner/Jeugdwinster
Veteranenwinner/Veteranenwinster

Winner   info@winnershow.nl
www.winnershow.nl 

20 december 2, 3, 4
21 december 5, 6, 7, 8
22 december 1, 9, 10

Kerstshow KNON 2013
Evenementenhal Cuijk
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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

Eindhoven
Beursgebouw
CAC-CACIB

E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

23 februari
Inschrijven op uitnodiging

De Flint
Amersfoort

Hond v.h. Jaar
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

  tel.: 06 81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl
www.cynophilia.nl

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

 

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 te nemen
moeite.
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Uitslagen

Uitslagen veld- en zweetwerk
Wedstrijd Datum Naam hond Eigenaar Uitslag

CACIC Najaarswedstrijd  
Continentaal II solo 
HERKENBOSCH

12-10-2013 Olette v.h. Meekenesch A.F.M. Nieuwenhuis 1e Zeer Goed

Jeugd Veldwedstrijd 4-10-2013 Clay v.'t Gina Florashof B.H.B. Wesselink 1e Zeer Goed

Oude Pekela   Cyra v.'t Gina Florashof D.G. Struik 2e Zeer Goed

    Jamie v.d. Stommeerpolder L. Spaargaren 3e Goed

jeugdveldwedstrijd 
Retranchement

06-09-2013 Boreas Big Boss of Coopers Border J.L. van Bokhoven 2e Goed

Steenbergen 27-04-2013 Aspe Doris van 't Reuseldal J. Meesters EV

TAN
Perwez Chien de Chasse

10-08-2013  Britomartis Bibi of Coopers Border B. vd Burgt Behaald

Nederlandse BrakkenClub 
zweetspoor-F

28-09-2013 Aspe Doris van 't Reuseldal voorjager 
Bart Waltmans

Goed

Zweetspoorproef E   Odin v.h. Meekenesch M.J.A.H. van WanrooijGoed 3e prijs

 

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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MAP proeven

MAP Datum   Naam hond Eigenaar     Punten

Emmen 05-10-2013   Dietske van 't Seijzenbrook L. Louwman-vd Veen   MAP - B 535

      Mona von Hoxfeld H. Wanders   MAP - B 426

Wijchen 20-09-2013   Arras van Dorka's Plek M. de Putter   MAP - B 477

Heerle 14-09-2013   Max (Django jr) v. d. Stommeerpolder  N. Engels   MAP -
A

 435

 

Uitslagen VJP 2013 

VJP Datum Naam hond Eigenaar Punten
Heinsberg 21-04-2013 Bayla van 't Reuseldal L.J.  Smits 70 punten

VGM Rheinland 21-04-2013 Boreas Bartje of Coopers Border R. Machielse 74 punten

VGM Rheinland 21-04-2013  Britomaris Bibi of Coopers Border B. vd Burgt 62 punten

Kreisjägerschaft Borken 20-04-2013 Lisa van 't Exelseveld H.R. Roze 70 punten

Kreisjägerschaft Borken 20-04-2013 Lena van 't Exelseveld R. Bakker 70 punten

 

Wedstrijduitslagen HZP /Bringtrue prufung 2013 

HZP Datum Naam hond Eigenaar Uitslag
Borken 14-09-2013 Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk 181 ptn

VGM Rheinland 22-09-2013 Boreas Bartje of Coopers Border R. Machielse 181 ptn

Kreisjägerschaft Borken 21-09-2013 Lisa van 't Exelseveld H.R. Roze 182 ptn

Kreisjägerschaft Borken 21-09-2013 Lena van 't Exelseveld R. Bakker 177 ptn

VGM Niedersachsen 21-09-2013 Cay van `t Woudse Veldt T. te Boome 172 ptn

Meppen 21-09-2013 Cimberly v.'t Gina Florashof K.H. Lukens 186 ptn

    Clay v.'t Gina Florashof B.H.B. Wesselink 184 ptn

    Cyra v.'t Gina Florashof D.G. Struik 179 ptn

    Perle v.h. Meekenesch N. Kareth 178 ptn

    Cay v. 't Woudse Veldt A.J.M. te Boome 172 ptn

    Cara v.'t Gina Florashof M.F. Albracht 171 ptn

    Catinka v.'t Gina Florashof J. Van Rot 164 ptn

HZP vorm Walde 11&12-10- 2013 Clay v.'t Gina Florashof B.H.B. Wesselink 199 ptn

Mecklenburg-Vorpommern   vom Walde punten 12 stöbern mit  
ente 10

tentoonstelling  
zg/zg      
brons medaille  

    Cimberly v.'t Gina Florashof K.H. Lukens 197 ptn

    vom Walde punten 8 stöbern mit
ente 11

tentoonstelling
zg/zg 
zilver medaille

 Bringtrue-prufung        

 
Huckelhoven

23-02-2013 Aspe Doris van 't. Reuseldal J. Meesters  Behaald

 

 

7



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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VERSLAGEN

Verslag KNJV Proef in Haaften 2013
De Grote Münsterlander Vereniging heeft me gevraagd een
verslagje te schrijven over de jaarlijkse KNJV proef die in
Haaften wordt gehouden.
Al zeker 13 jaar loop ik wedstrijden met mijn Grote Münster
landers. Traditiegetrouw is Haaften de eerste wedstrijd waar
ik op inschrijf en het wedstrijdseizoen mee open. Het is altijd
leuk om na de rustperiode iedereen weer te zien en te horen
hoe het gaat met de honden en hun voorjagers. Een reünie
onder de liefhebbers van o.a. de Grote Münsterlanders.
 
Dit jaar was het voor mij even wennen met het inschrijven
voor de wedstrijden. Een account aanmaken bij My Orweja
…het was allemaal een beetje zoeken hoe het moest en het
verliep mij wat moeizaam. Voor anderen was het schijnbaar
makkelijker, want toen ik er eenmaal uit was hoe de inschrij
vingen verliepen, kwam ik er achter dat al verschillende
wedstrijden vol waren met inschrijvingen. Zo ook bijna in
Haaften, waar de Viszla Vereniging dit jaar de organisatie op
zich nam, samen met de NGMV en de Vereniging Epagneul
Francais.     
                                                                                                      
                                                     
Ik kon nog net inschrijven met mijn 2 honden, maar kreeg al
snel bericht dat ik een keuze moest maken voor één hond,
zodat ook andere deelnemers mee konden doen aan de proef.
Dat was een moeilijke keuze, omdat zowel Bente als Carly van
de Berkelse Akkers nog loops moesten worden. Toen de keuze
eenmaal was gemaakt, kregen we een verlossend bericht dat
tóch beide honden mochten deelnemen. Gelukkig! Voor ons
was het leuk om te horen dat ook Donja van de Berkelse
Akkers, een pup van Carly, mee zou mogen doen.

Op zaterdag 17 augustus is het vroeg dag en vertrekken we
met onze jaarlijkse mascotte Corrie, die ook elk jaar weer
geniet van alles om haar heen en met name de proeven van
onze honden. Aangekomen in Haaften bij de Crobsche
Waard, schijnt het zonnetje al lekker en belooft het een mooie
dag te worden. We kunnen beginnen!
 

Eerst melden bij het secretariaat en daarna naar de dierenarts
voor de keuring. We krijgen ons deelnemersnummer en de
eend uitgedeeld en kunnen dus gaan beginnen. Maar eerst
natuurlijk een groepsfoto van alle deelnemers met een Grote
Münsterlander. Dit jaar een record van maar liefst 35 koppels;
een mooie ontwikkeling. Er deden dit jaar in totaal 66 honden
mee aan de proef, waarvan 30 Viszla’s, 35 Grote Münsterlan
ders en 1 Epagneul Francais.
 
Ik moet beginnen bij ‘verloren apport te land’ met Carly. Dit
is meteen al best spannend, want er is toch al 3 keer een 0
gevallen voordat wij aan de beurt  zijn. Maar gelukkig loopt
het goed af met Bente en Carly. Bij het volgende onderdeel
‘apport over diep water’ zijn we meteen aan de beurt. Door
enige onzekerheid  en gebrek aan vertrouwen van mij in Carly
geef ik haar een commando wat eigenlijk niet nodig is, en dat
kost me een punt.  Bente vertrouw ik blindelings en samen
doen we de proef foutloos.
 
Daarna naar ‘markeer apport te land’ waar de keurmeesters
en de werpers ons al opwachten. Meestal is het zo dat de
deelnemers moeten wachten, maar deze keer liep het allemaal
vlotjes door. Bente en Carly hebben alle twee goed gemarkeerd
en daarmee zitten de drie moeilijkste  proeven er voor ons op.

Aankomst in de vroege morgen.....

Wachten tot iedereen het veld ingaat......

9



 
We lopen naar ‘houden op de aangewezen plaats’. Onderweg
wordt er door de deelnemers onderling dikwijls gevraagd naar
het verloop van de wedstrijd. “Hoe is het?”, “Nog volle bak?”.
Dat maakt de dag altijd gezellig en spannend onder elkaar. Je
hoort dingen, zoals: “Dat doet mijn hond anders nooit!", en:
“Dat kan hij veel beter…”, én wij?..... we doen er net zo hard
aan mee! Het is spannend en de honden voelen de wedstrijd
spanning natuurlijk ook. Maar de sfeer is altijd gemoedelijk
onderling.
 
Carly en Bente worden nog ‘down gelegd’ . Gaat prima.
 
Op naar de volgende test ‘aangelijnd en los volgen’. Ja hoor,
dat verloopt ook wel goed tussen de paaltjes.  De proef wordt
gecombineerd met het ‘uitsturen en komen op bevel’ en ook
hier luisteren Bente en Carly goed. Ze gaan vooruit en komen
graag weer bij me terug.  
 
We lopen een stukje door de uiterwaarden van de Waal voor
het ‘apport te land’ en ‘apport uit diep water’. Onze waterrat
ten hebben wel zin in een frisse duik en de proeven verlopen
helemaal naar wens. En dat betekent dat voor mijn beide
honden het B-diploma op zak is! Dat is maar vast binnen.
 
Onderweg komen we Jolien Meesters tegen. Ook voor haar is
het duidelijk dat ze haar eerste KNJV diploma met Doris van
het Reuseldal heeft gehaald. Ze vraagt zich af of ze door zal
gaan voor het A-diploma. Na beraad met Bart en Jos Walt
mans gaat ze het proberen met Doris. De hond kwam ver in
de proef, maar nam de duif net niet mee. Wat jammer, maar
in ieder geval goed geprobeerd.

 
In de middagpauze verzamelt iedereen zich bij het secretariaat.
En dan wordt de spanning opgevoerd…. Wie ligt er uit? Hoe
zijn de punten? Verschillenden die nog in aanmerking kwamen
voor het A-diploma, maar er bleken drie deelnemers te zijn
waarvan het puntenaantal wel heel dicht bij elkaar lag. André
en Maria Nieuwenhuizen 79 punten, Ger Rijsdijk 79 punten
en ik met Carly en Bente 78 punten. Gaan we dit jaar met het
felbegeerde ‘zwijn’ naar huis of toch niet? Het zal er op aan
komen in de laatste proeven.
 
Na de pauze beginnen we aan de ‘dirigeerproef’. Er staat een
 flinke wind die de moeilijkheidsgraad van de proef hoog legt.
Dat blijkt ook wel, want er komen niet veel honden door deze
test. Als eerste gaat er een Viszla door die de duif mee bracht.
Van mijn honden is Carly als eerste aan de beurt. Ze loopt in
een goede lijn en komt op de aangewezen zitplaats. Door naar
de duif, en dan blijkt dat je zelf ook fouten maakt. Ik geef
Carly een commando in de linkse richting te gaan, maar had
haar beter in kunnen fluiten, dan had ze duif wellicht wel
opgeraapt. De keurmeesters steken de boekjes omhoog; einde
verhaal voor Carly en mij. Helaas, want  net daarna pakt Carly
de duif op….balen! Maar zo kan het ook lopen.
 
En dan is daar Bente van de Berkelse Akkers aan de beurt.
Zelden laat ze me in de steek, maar het blijft altijd afwachten.
Baasgericht als ze is, lijkt ze me aan te kijken met een blik van:
“Zeg het maar baasje, dan doe ik het wel even”. Wat een
kanjer, ze doet het! Met de duif in haar bek, binnen de tijd
terug. Geweldig!

Met een brede glimlach komt Kees terug van de proef, prima resultaat.
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Clubmatch 2013
Van Ad van Wingerden en Truus Valen kregen we op de re
dactie het bericht dat ze teleurgesteld waren dat er geen foto
van hun hond (Luke van ’t Exelseveld) beschikbaar was om
te plaatsen.
  

De foto hebben we intussen ontvangen en natuurlijk wordt
deze alsnog geplaatst.
Voor de volledigheid ook het keurverslag.
 
Jeugdklasse reuen:
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 ontwikkeling, 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 vriendelijk karakter.
 
 

 
Van de 16 honden die de dirigeerproef mochten lopen, zijn er
3 die het met goed resultaat hebben afgerond. Zij mogen door
naar de allesbeslissende laatste proef, de ‘sleep over diep wa
ter’. De twee Viszla’s en onze Münsterlander Bente brengen
alledrie de eend mee en hebben daarmee het A-diploma be
haald. En dan is het afwachten wat het puntentotaal van deze
drie gaat worden. Wie heeft de beste A?
 
Ongelooflijk, maar Bente heeft het weer geflikt. Wie doet dit
na? Wat een kanjer is ze toch, voor de 6e keer heeft ze de
wisseltrofee, het zwijn, gewonnen! Dit jaar met 96 van de 100
punten. Wat ben ik trots op haar !!
 
In totaal zijn er 14 C-diploma’s, 27 B-diploma’s en 3 A-diplo
ma’s behaald in Haaften. Via deze weg wil ik iedereen hartelijk
feliciteren met dit resultaat.
 
Nu ga ik me beraden  wat ik volgend jaar ga doen met Bente.
Gaan we nog een keer? Zorgt er iemand dat er een nieuwe
opvolger is voor haar, of moet Bente de ‘Grote Münsterlan
der-eer’ hoog houden? Gelukkig heb ik nog voldoende tijd om
dat nog eens te bedenken.
 
Het was een geweldige, gezellige dag in Haaften. Organisatie
en deelnemers bedankt!
 
Kees Vromans
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Aanlegproef 26 oktober 2013 
 
Van jongs af aan heb ik gezegd: "Ik wil een GM en hiermee
werken", nu was het zover. Vol enthousiasme op weg naar de
aanlegproef! Vele avonden heb ik de uitnodiging en het pro
gramma doorgelezen op de website van de GM.
 
Proef 1. Sleep eend
Geheel zonder verwachting begonnen we aan de eerste proef.
Ik voelde de spanning bij zowel Do als bij mijzelf oplopen. Na
de uitleg van Rini van Kuijk begonnen we aan de sleep van
een eend. Voorzichtig begon Do op het spoor, al snel ging ze
als een speer waardoor ik samen met de keurmeester al
sprintend achter haar aan moest. Voordat we bij Do waren
kwam ze de eend al brengen. Wat geweldig! Onderdeel twee
van deze proef: 'verloren konijn uit dekking'. Na het afzoeken
van de bosrand werd Do teruggeroepen en nogmaals haar het
bos in gestuurd waarna ze al snel het konijn kwam brengen.
Wat een cijfers, heel knap werk.
 
Proef 2. Zweetproef
Bij de tweede proef stond Cees Merkes klaar om Do te beoor
delen op haar werk. Druk, vol energie en passie stonden we
met Do te wachten. Heerlijk nog even voorafgaand aan de
proef verkoelen in de sloot om afgekoeld aan de proef te be
ginnen. Het aanmoedigen van Do wierp z’n vruchten af. Na
één keer kort van het zweetspoor af geweest te zijn liep Do
weer goed op het zweetspoor en ja hoor: daar lag het Ree.
 

Proef 3. Verwaaiing levend wild
De kwartels, waar zijn ze? Na een aantal mooie brede en
snelle slagen kreeg Do de fazanten in de neus. Niet weg te
krijgen, wat een interesse voor levend wild! Alvorens Do de
kwartels had geroken ging ze als een speer naar de koude eend
en kwam ook deze bij mij brengen. Wederom maakte Do een
hele mooie wijde slag, contact zoeken met mij waarna ze ook
de kwartels snel in de neus kreeg en mij duidelijk liet zien waar
ze zaten. De laatste cijfers kwamen van Andre Nieuwenhuis,
wauw weer een super score.
 
Uitslag
Afwachtend op de uitslag van de proeven werden Do haar
ogen nog gecontroleerd; gelukkig alles prima. Een hele gerust
stelling. Ook haar exterieur was prima. Rond half vijf kwam
de witte rook uit de schoorsteen, de uitslag is bekend! Begin
nend bij de laagste score moesten we nog even wachten. De
derde plaats 143 punten, Do is in ieder geval tweede geworden!
Maar nee, de nummer twee ging naar huis met 147 punten.
Wat een verrassing en O wat trots op onze GM. Zoals mijn
vader, Siemon de Ruiter zegt: "Kijk uit voor je het weet heb
je de ziekte te pakken". Ik ben er bang voor, ik heb de ziekte
te pakken!
 
Een hele mooie dag met dank aan alle helpers en in het bij
zonder de goede begeleiding van de keurmeesters. Ik denk dat
ik namens alle deelnemers spreek als ik jullie nogmaals
vriendelijk bedank voor de expertise op deze dag.
 
Groet,
Sonja de Ruiter en een poot van Do
 
 

Nestkeuring door Dhr. W. Arxhoek

Actie tijdens het veldwerk (boven)
De 3 voorjagers en honden met de hoogste score tijdens de
aanlegproef (onder)
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Quinty deel 3
Wat gaat de tijd snel. Wanneer ik dit schrijf is Quinty net 10
maanden oud. En wat is ze al groot geworden. Soms vergeet
ik dat ze nog maar 10 maanden oud is. Zo af en toe herinnert
zij mij daar aan. Een krant die versnippert op de grond ligt,
de slippers zijn opeens verdwenen of ik hoor (wanneer ik boven
ben) een erg enthousiast spelende Quinty in de kamer. Ja,
Quinty verraad zich zelf wanneer ze met iets speelt wat niet
mag. Ze maakt dan allemaal aparte geluiden en tja dan weet
ik wel hoe laat het is….Wanneer ik dan beneden kom en zeg
Quinty wat ben je aan het doen?!?! Komt er een heel erg on
schuldig hondje naar mij toe die dan braaf het geroofde naar
mij toebrengt (soms zelfs krantenstukjes….) en heel schuldig
kijkt (maar stiekem denkt: "wat was dit leuk….".)

 
Een paar weken terug herinnerde Quinty mij er ook aan dat
ze erg jong is. Op de KNJV trainingen doet ze het behoorlijk
goed en om ervaring op te doen wil ik graag een proef lopen.
Het ging mij absoluut niet om een diploma, maar het leek mij
goed om haar te laten ervaren wat zo’n dag allemaal met zich
meebrengt. Nerveuze voorjagers, veel andere honden, evt. een
andere locatie, een baasje die niet helemaal is zoals normaal,
etc.)  Door haar loopsheid kon ik normaal (al denkt ze van
wel) niet mee doen bij mijn eigen trainingslocatie dus moest
ik uitwijken naar een andere locatie. Ik had veel geluk want
een week ervoor mocht ik op deze locatie een keertje meetrai
nen. Op die oefenavond was ze zo onder de indruk van alle
vreemde honden, voorjagers en de nieuwe omgeving, dat deze
avond niet helemaal ging zoals ik gehoopt had. Ze deed het
goed hoor, maar toch liet ze dingen zien waarvan ik dacht,
nee, dit is nog niet het moment om Quinty aan een proef mee
te laten doen. Om deze reden loop ik dit jaar geen KNJV-
proeven en ook geen veldwerkwedstrijden. Ik wacht toch nog
minimaal een jaartje en misschien wel twee om dan aan

proeven mee te doen. Ook al loop ik geen proeven, toch
hebben we weer van alles gedaan. Ook het komend half jaar
staan er nog leuke dingen op het programma. Voor drie shows
heb ik Quinty ingeschreven: Zwolle, Praag  (samen met grote
broer Uhry) en Amsterdam. Ook verwacht ik nog een examen
G en G met Quinty te kunnen doen en wie weet wat er verder
nog op ons pad komt.

Echte vriendschap is samen lekker met een stok spelen, en
natuurlijk racen achter elkaar aan, apporteren en kijken wie
het snelst is, samen met haar grote vriend en trainingsmaatje
Storm
 

 
Het eerste jaar van een Grote Münsterlander

Stukjes krant of de krant stuk?
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Veldwerk
Op 6 juli 2013 is het zover en doen we een veldwerktraining
bij Kees en Ria Lukens. Ik heb geen ervaring met veldwerk.
Wel over gelezen en ervaringen van anderen gehoord maar
verder niet. Voor mij erg spannend. Hoe gaat zo iets? Wat
moet ik doen? Waar moet ik op letten? Wat moet Quinty doen?
Allerlei vragen spelen er door je hoofd. ’s Middags werden wij
verwacht in het Groningse. Het was mooi weer en we werden
hartelijk ontvangen door Kees en drie münsterhonden. Na
kennis te hebben gemaakt en uitleg van Kees zijn we het veld
ingegaan. Quinty moest kwarteltjes in een kooitje zoeken en
een fazant in een kooitje. Quinty mocht los lopen en laten zien
wat ze in haar mars heeft. Quinty vond het erg leuk. De
kwartels had ze zo gevonden maar toen de fazant. Dat was
even iets anders. Na even uit de hand te zijn geweest, achter
de kievieten en alle andere overvliegende vogels aan, kwam ze
terug en vond uiteindelijk de fazant. Ik was super trots. Wauw
wat is dat leuk zeg! Na afloop mocht Quinty lekker verkoeling
zoeken in het water. Daarna hebben we nagezeten bij Kees en
Ria en hebben we het, hoe kan het ook anders, m.n. over
veldwerk en Grote Münsterlanders gehad.  

Quinty in actie, lekker afkoelen na gedane arbeid
Op vakantie
Heerlijk op vakantie! Dit jaar zijn we naar de Harz in Duits
land geweest. Samen met onze drie honden. Na de auto inge
pakt te hebben en de honden achterin gedaan te hebben zijn
we op weg gegaan. Voor Quinty een hele nieuwe ervaring. Een
lange reis in de auto (al is ze dat gewend), langs drukke wegen
even uit de auto om de benen te strekken. En dan aangekomen
op onze bestemming een geheel nieuwe omgeving. Boy en Igor
zijn het gewend maar Quinty nog niet. Zij vond het erg

spannend, maar vooral erg leuk. Quinty had helaas geen va
kantie die was ’s morgens erg vroeg wakker en gaf duidelijk
aan dat ze niet langer in de bench wilde blijven……. En om
overige vakantiegangers hun rust te gunnen zijn we dan toch
maar uit bed gegaan. Uiteindelijk heeft ze ons daar een groot
plezier mee gedaan. Deze week was het namelijk erg warm.
De eerste dagen hebben wij weinig kunnen doen. Mazzel voor
de honden want onze chalet lag vlakbij een meertje. We
konden zo naar het meer toe om verkoeling te zoeken. En dat
vonden ze maar wat fijn. Later in de week werd het iets koeler
en omdat Quinty lekker op tijd wakker was en wij dus voor
de warmte al weer bij het chalet konden zijn, hebben wij
heerlijke wandelingen kunnen maken in de bossen van de
Harz. Ook heeft Quinty voor het eerst in de trein gezeten. Dat
ging super. Ze was lekker rustig, wel nieuwsgierig maar dat is
goed. Ook op het terras om een versnapering te nemen ging
goed. Ze ging rustig liggen. Het scheelt enorm wanneer je een
stabiele hond (en in ons geval honden) hebt, ze nemen het
gedrag van de anderen over. We hebben een super leuke va
kantie . Op naar de volgende vakantie en we kunnen nu ge
lukkig weer uitslapen !

 
TAN proef België
16 augustus is het zover. Linda Spaargaren, Hennie IJpelaar
en ik reizen gezamenlijk af naar Ploegsteert (België) waar we
een TAN proef gaan lopen samen met onze hondjes. Een TAN
proef is een soort aanlegproef voor jonge honden voor het
veldwerk. Wat is dat spannend voor mij maar ook voor
Quinty. Aangekomen in Ploegsteert worden we welkom ge
heten door de gastheer en kunnen we een kopje koffie nuttigen.
De gastheer opent de dag en verteld wat er die dag van ons en
onze hondjes verwacht wordt.
·         De honden moeten goed van de baas weg willen,
·         moeten voorstaan,
·         de baas moet dan naar zijn hond kunnen lopen om zo
gezamenlijk het wild op te stoten,
·         de hond moet hierna steady blijven en weer worden
aangelijnd.
Toen ik dit hoorde dacht ik: " tja, dit wordt hem echt niet".

In het veld met Kees Lukens

Lekker afkoelen na gedane arbeid
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Quinty (maar ook ik) zijn hier veel te onervaren in. Dus dit
wordt dan vooral voor ons een leerzame dag. Quinty mocht
in de middag het veld in. Wat spannend. Luistert ze of rent ze
gelijk weg wat doet ze??? Quinty deed het naar mijn idee best
goed. Ze ging van mij af maar wanneer ze te ver weg ging,
maakte ik een geluidje dat ze de andere kant op moest en
daarop reageerde ze netjes. Helaas vond Quinty geen wild en
kwam niet tot voorstaan. Helaas mochten wij om deze reden
’s middags niet nog een keertje proberen.
 
 

Wachten op onze beurt en Quinty in actie tussen de
aardappelen
goed kijken wat anderen doen

Onderlinge show in Groningen
18 Augustus werd er een onderlinge show gehouden in Gro
ningen. Omdat ik geen ervaring heb met showen (en ik in de
toekomst dit wel graag wil gaan doen met Quinty) leek het mij
goed toe om deze show te lopen. Het was een erg gezellige
show. Waar de sfeer lekker gemoedelijk was. Quinty kreeg
aan het eind van de dag een mooi keurrapport mee waar haar
baasje erg blij mee is.
Keurrapport: Aantrekkelijk hoofd met vriendelijke uitstra
ling. Mooie sterke hals, goede voorborst voor leeftijd. Mooie
benen en voeten. In aanleg goede ribwelving, moet nog uit
zwaren. Mooi bespierde achterhand voor leeftijd. Net gang
werk voor leeftijd. Zowel voor als achter goed gehoekt maar
moet in z’n algemeenheid nog volwassen worden. Vriendelijk
totaalbeeld.

Inmiddels volg ik in Groningen ringtraining om zo toch enige
ervaring op te doen op het vlak van shows lopen. Hopelijk
levert dit t.z.t. resultaat op.
Mooi staan, phoe best nog moeilijk hoor showen
Loops
Oei, ja hoor 22 augustus is het dan zover, Quinty is voor het
eerst loops. Wat een happening voor mij. Wij hebben nog
nooit teefjes gehad, alleen maar reuen. Dus tja hoe gaat dat
allemaal??? En hoe gaan Boy en Igor hierop reageren ook al
zijn ze beide gecastreerd. Hoe lang gaat het duren??? Je hoort
verschillende verhalen. Dus tja afwachten. Inmiddels is de
loopse periode achter de rug en ik moet zeggen dat het mij erg
meeviel. Zowel Boy als Igor hebben niet gepiept of geblaft.
Igor had echt zo iets wanneer ze haar kont onder Igor zijn
neus duwde van ga toch eens weg hier, heb ik echt geen zin in
hoor. Boy reageerde daar anders op die kon af en toe de
verleiding niet weerstaan en dan moest ik toch even Boy
verzoeken om te proberen zich er niets van aan te trekken en
lekker op zijn kleedje te gaan liggen. Maar ja, dat valt niet
mee. Quinty hebben we wel in een aparte ruimte gedaan zodat
de heren wel hun rust hadden en niet constant de geur van
Quinty in hun neus kregen. En ik moet zeggen dat het erg goed
ging. Wanneer dit zo blijft knijp ik mijn handen dicht. We
willen in de toekomst (wanneer Quinty door alle keuringen
etc. komt) graag een nestje met haar fokken en er zullen nog
menig loopse periodes gaan volgen, dan is het fijn dat de heren
er niet al te veel last van hebben. Een ander klein voordeeltje
is echter wel dat we (als het goed is) het komend half jaar
nergens last van hebben en dat we zonder al te veel problemen
de geplande shows kunnen lopen. Op naar het komend half
jaar.
 
Nicoliene Oosterhof
 

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.

Wachten op onze beurt en goed kijken wat anderen doen
 
Quinty in actie tussen de aardappelen 

15



Eerste nationale vrouwenjachtdag, 1 nov. 2013.
Willie van der Borden met Grote Münsterlander Duke en
Jarina Kisjes met geweer doen verhaal van die dag:
Willie: Een aantal weken geleden zag ik een oproep op Fa
cebook. Wie wil mee doen aan de eerste nationale vrouwen
jachtdag van Nederland? Iedereen is welkom, met ervaring en
zonder ervaring. Ik stuurde meteen een persoonlijk bericht
naar Vera de Geus en ja… ik mocht mee met mijn Grote
Münsterlander! Ik sprong een gat in de lucht!
Jarina: Ook ik zag de oproep, maar was iets later en dacht dat
alle plekken al wel vergeven zouden zijn. Heb me toch gemeld:
Met geweer, zonder geweer, met hond of zonder hond. Ze
zochten nog een jachtaktehouder, veel vrouwelijke jachtakte
houders zijn er ook niet, dus ze was blij dat ik me aanmeldde.
Helaas mocht ik mijn Grote Münsterlander niet mee nemen,
er waren al erg veel aanmeldingen met hond.
Willie: Samen met mijn GM Duke (Lukas van ’t Exelse Veld)
vertrokken we om half 7 ‘s morgens naar Zeeland met een
gezonde adrenaline in ons lijf. Gedurende de autorit was Duke
stiekem van de kofferbak naar de achterbank geslopen. Na
anderhalf uur rijden waren we op de plek van bestemming.
We hadden een lijst gekregen van regels waar we ons aan
moesten houden, wat we wel en niet moesten doen.
Jarina: Ik moest eerst mijn 2 GM’s Virtan en Tobor uitlaten
en ben vertrokken om 7 uur. De twee keken erg beteuterd dat
ik in jachtkleding liep maar dat ze de ren in moesten in plaats
van m’n busje. Geweer, patronen en gehoorbescherming mee.
Ik hoefde maar een uurtje te rijden. Was erg benieuwd naar
alle verschillende dames, zou ik de gehoorbescherming al
gelijk op moeten doen? Ik verwachtte een redelijk kippenhok
(hennenhok).
Willie: Bij aankomst werden we verwelkomd. Duke eerst
uitgelaten en daarna terug in de auto want hij mocht niet de
jachthut in. Ik kon ook niet meteen naar binnen want Vera
werd geïnterviewd, het werd live uitgezonden op radio 2.
Buiten kennis gemaakt met de andere vrouwen die ook mee
deden met de jacht en ook Jarina was aanwezig. Zij moest erg
wennen dat ze haar GM niet bij zich had. Ik vond het allemaal
erg spannend vooral om te ervaren hoe het is om een voorja
ger te zijn. Het wordt vast een leuke dag en geweldige herin
nering die je niet gauw wil vergeten. Ik voelde me snel op mijn
gemak. Het duurde wel even voor we de briefing kregen.
Jarina: Bij aankomst, geweer mee naar binnen, in foedraal,
en kijken of ik dames zou kennen. Alleen Willie was bekend.
Haar had ik al ontmoet bij de clubmatch en afgelopen aan
legproef. Gelukkig is ons ras vertegenwoordigd deze dag.
Verder bleek dat de dames van heinde en verre uit het hele
land kwamen. Het gekakel viel mee. Iedereen was lekker met
elkaar aan het kletsen, koffie drinken met een Zeeuwse Bolus
er bij en we werden verwelkomd.

Willie: Vera groette ons met een echte jachtgroet waar mee
gezegd wordt een goede jacht en een fijne dag: Weidmansheil
l! De jachtdag werd ingeluid met een melodie op een jacht
hoorn. Ik had even het idee dat ik in een film van vroeger zat
over de jacht, ik had niet verwacht dat dit nog gebeurde.
Uiteindelijk gingen we rond 10 uur op weg in de gele bus (een
bus even omgebouwd om 20 mensen te vervoeren, de geweren
gingen in een andere bus) naar het eerste veld, de eerste drift.
Ik voelde even stress omdat Duke een reu is, hoe gaat hij re
ageren op andere reuen. Tijdens de aanlegproef ging hij be
hoorlijk tekeer als hij bij zijn broers of andere reuen in de buurt
kwam. Hij bleef tot mijn verbazing rustig en je merkte aan
hem dat hij wist dat er iets spannends ging gebeuren.
Jarina: De dames met geweer, de geweren, moesten in het witte
busje. Met zijn achten hebben we eerst geprobeerd alle namen
te onthouden. Wel makkelijk als je de buurvrouw bij naam er
op kan attenderen dat er iets over komt vliegen.
Willie: Het eerste veld was een bietenveld, Duke mocht niet
los, nou... dat was pittig. Hij wilde erg graag meedoen. Netjes
naast lopen kon ik wel vergeten, hij piepte het uit van passie.
We moesten met 20 vrouwen op één lijn lopen en dat vond ik
best lastig om beide zijden in de gaten te houden. Later begreep
ik dat ik vooral de geweren in de drift in de gaten moest
houden. Iedereen moest op één lijn met hun blijven, er voor
of erachter is gevaarlijk als de jager gaat schieten. Vanaf dat
moment  liep ik ook meer ontspannen door de weilanden. Ik
merkte wel dat gedurende de dag Duke en ik steeds enthousi
aster werden.

Willie met haar hond Duke
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Jarina: De hele ochtend zou er pers aanwezig zijn. SBS6 en
RTL4 wilden een reportage maken voor die avond op t.v. Ook
liepen er twee fotograven en twee schrijvende pers mee. Dit
maakt dat iedereen toch wat gespannen loopt. Vooral de ge
weren, want de pers stond niet altijd ‘lekker’. Als je met een
geweer loopt geeft dit extra spanning want je wil boven al dat
alles veilig gaat. Je denkt dus dan wel twee keer na voordat je
de trekker over haalt en met die harde wind van die dag waren
de fazanten meestal gelijk al buiten schot.
Willie: Bij de derde drift mocht Duke los. We gingen over een
dijk met dichte begroeiing, liepen in twee groepen naar elkaar
toe. De geweren stonden aan beide zijkanten van de dijk en
liepen mee op. Duke was eerst wat onwennig maar keek van
de andere hond af wat hij moest doen. Ik stuurde hem over
de sloot maar hij ging niet. Ik gooide een snoepje over de sloot
hij ging over en kwam weer terug en ging voor me zitten.
Uiteindelijk begreep hij de boodschap en ging door alle
struiken zelfs door dichte bramenstruiken. Hij werd enthou
siaster, dat zag je doordat hij gericht zijn neus ging gebruiken,
een kwispel in zijn staart en af en toe kijken naar waar de baas
is en of die het ook naar de zin heeft. Ondertussen kwam er
een ree hard voorbij wat een prachtig gezicht was. Ik kreeg
een echt vrij gevoel en genoot van de omgeving. Wat ik vreemd
vond is dat voor elk dier wat gezien werd, niet de naam geroe
pen wordt die ik ken. Als er b.v. (vliegend) vederwild wordt
gesignaleerd, wordt niet geroepen 'fazant!' maar ‘tiro!’. ‘Par
tout’ wordt geroepen als er lopend haarwild wordt gesigna
leerd. Ik zat met klapperende oren wat bedoelen ze nu, wat
moet ik doen? Gewoon blijven staan als het dier wordt geraakt
en de jager hoeft niet op te letten dat de voorjagers in de
weglopen. Zo waren er meer termen, maar als ik vaker mee
op pad mag met jagers leer ik die jagerstaal vast wel. Voor
Duke maar ook voor de baas was het goed dat het lunchtijd
was. We hadden beide veel indrukken opgedaan en waren ook
moe. Ik heb Duke in de auto gelegd en die ging meteen slapen.
Jarina: Voor de lunch hebben we drie driften gedaan. De eerst
drift was een bietenveld, de tweede een stuk maïs en de derde
een paar dijken. Bij de eerste drift heb ik wel naar een fazant
geschoten maar die ging zó hard! Er stond zo’n harde wind
dat de fazanten gelijk op hoogte zaten met een enorme rot
vaart. Bij de tweede drift kwamen de fazanten voorlangs maar
kon ik niet schieten want dan zou ik in de drift schieten, de
derde drift heb ik één haan binnen schot gehad, en heb ook
geschoten, en men zei dat de veren er uit vlogen, volgens mij
niet, en bij het nazoeken is deze ook niet gevonden. Ik kon de
valplek niet waarnemen want de fazant verdween achter een
dijk. Dit voelt niet lekker. Als geweer probeer je het wild goed
te raken en niet ziek te schieten. Ik hoop maar dat ik zelf gelijk
had en dat de haan niet geraakt is.
Willie: Na de lunch gingen we de velden weer in. De honden
zonder ervaring mochten ook los. Duke was enthousiast, eerst
zag je hem denken: "oh lekker spelen met de andere honden".
Toen hij merkte dat zij daar niet op ingingen, ging hij het
gedrag van de andere honden overnemen en geur opnemen en
sporen zoeken. Hij liep op een haas en ging samen met het
haas er als een haas vandoor. De teletac werkte niet meer op
die afstand. Ik riep Duke en hij was binnen vijf minuten ge
lukkig weer terug. Ik was uit de linie gestapt zodat zij naar
mijn idee geen last van mij hadden en dat zij door konden
gaan. Dat bleek de meest gevaarlijke actie te zijn van een
voorjager. Duke wilde nog een paar keer achter een haas
aangaan en bij zijn derde poging had ik hem onder controle.
Jarina: Bij de drift, na de heerlijke lunch,  werd er een bieten
veld uitgedreven. Daar liep alles een beetje in het honderd. Ik

liep ver naast de linie aan de andere kant van een rietkraag en
zag dat de linie één grote rotzooi was. Er werden een paar
hazen gehetzt (achterna gezeten door honden) en er liepen al
honden helemaal voorin het veld. Er kwamen wel flink wat
fazanten uit de bieten en ook gingen er nog een paar eenden
op uit het kreekje. Na die drift werd er eerst even goed uitge
legd dat het van belang is dat je op één lijn blijft lopen. De
drift er na verliep voorbeeldig.
Willie: Bij de één na laatste drift stond Duke mooi voor en
Jarina heeft die fazant raak geschoten. Duke volgde waar de
fazant was gevallen, in de rietkraag, maar daar waren nog een
paar honden en hij liet het apport door een ander halen en
kwam trots op mijn commando terug.
Jarina: Bij de voorbeeldige drift door de groenbemesting was
ik kopgeweer (op post aan de kop van het veld). Ik had nog
niets (raak)geschoten die dag. Uit de groenbemesting ver
wachtte ik toch wel iets. En als kopgeweer krijg je toch mee
stal wel een kans. De linie kwam al dichter en dichter en ja
hoor, een hen werd opgestoten en kwam mooi op mij af. Elk
geweer mocht die dag één hen schieten. Nou ben ik dat niet
gewend want wij schieten nooit hennen, maar die dag had ik
al heel veel hennen gezien en twee hennen die voor mij binnen
schot waren heb ik bewust laten gaan, maar deze kwam zó
mooi! Op het tweede schot lag de hen kikdood in het riet.
Willie: Wat ik leuk vond aan deze dag was dat ik zag wat mijn
hond allemaal kan en wat wij als team samen kunnen. De
blijdschap die Duke uitstraalt en dat kleine gebaar door met
zijn kop als hij vrij rondloopt  even langs je been gaat en schuin
omhoog kijkt, tong opzij van zijn bek en een ‘big smile’; dan
smelt ik helemaal. Ik begrijp dat dit voor Duke en mij goed is
om hier verder mee te gaan. Dat we samen ook een team zijn
en nog heel veel kunnen leren, maar dat hij ook echt naar mij
luistert. De jacht gaf mij een vrij gevoel, genieten van de na
tuur, het werken met je hond maar ook samen werken met de
andere voorjagers en jagers. Ik kende niemand, alleen Jarina,
en toch waren we een team en was iedereen bereid om uitleg
te geven. Ik vond het een super leuke en gezellige dag. Ik heb
mijn eerste jachtdag mee gemaakt en merk dat ik meer wil
maar dat het ook een gesloten wereld is. Ik ga verder met de
jachttrainingen en wil richting het veldwerk gaan. Hoop dat
ik vaker op pad mag als voorjager.
Jarina: Het was een superleuke dag. Ik ben gewend dat ik
meestal enig vrouw ben tijdens de jachtdagen maar mijn
conclusie van de dag was dat jagen met vrouwen niet anders
is dan jagen met mannen. ’s Middags zonder pers er bij was
het meer ontspannen. Het tableau was: 2 hazen, 1 fazanten
haan, 4 fazantenhennen en twee eenden. Ik voelde me kaal
zonder mijn GM-maatje Tobor, maar was blij dat veel oner
varen voorjaagsters de smaak te pakken hebben gekregen.
Wie weet zie ik ze nog eens terug in de jachtvelden.
Willie: De dag werd afgesloten met een ceremonie: Drie
jachthoornblazers sloten de jachtdag af door voor elk gescho
ten dier een melodie te blazen. Daarna werd een jager ont
groend omdat zij haar eerste fazant had geschoten. Het bloed
van de fazant werd op haar wangen gesmeerd door Vera. Na
de ceremonie hebben we met alle vrouwen stamppot in de
jachthut gegeten en wachtten we vol spanning de eerste reac
ties af van de uitzendingen die wij niet konden zien.
Er werden twee korte reportages op t.v. uitgezonden. Willie
kwam bij SBS 6 late editie goed in beeld met Duke, Jarina was
in beeld bij RTL4 bij het aanblazen van de jacht. Verder
hebben er een paar artikelen in verschillende kranten gestaan.
 
Willy van der Borden & Jarina Kisjes
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FOKKERIJ INFORMATIE

Verslag informatieavond  juridische aansprakelijk
heid voor de zorgvuldige rashondenfokker
Verslag informatie avond 01-11-2013
Op vrijdagavond 1 november organiseert de Heidewachtel
vereniging in samenwerking met de Grote Münsterlander
Vereniging hun jaarlijkse informatieavond. Deze keer met als
thema de beperking juridische aansprakelijkheid voor de
zorgvuldige rashondenfokker. De lezing wordt gegeven door
Frenk Bonefaas en Rachel Dijkhorst-Noij. Een heel interes
sant onderwerp voor alle fokkers, ook voor de fokkers die
maar incidenteel een keer een nestje hebben maar de opkomst
viel een beetje tegen. In totaal 16 personen (inclusief bestuurs
leden). De reden dat dit onderwerp zo leeft is omdat er steeds
meer zaken voor de rechter komen. Zeker na het voorval van
de Ierse Setter, bij iedereen wel bekend. De media is er
meester in om de negatieve punten eruit te halen, mede
daarom staat de rashond nu in een slecht daglicht. De zaken
worden eenzijdig belicht, het waarheidsgehalte zal daarom
ook gecontroleerd moeten worden. Dier & Recht plaatst
oproepen om baasjes met honden met gezondheidsproblemen
naar hun toe te trekken om een zaak tegen de fokker aan te
spannen. Ook de Sophia Vereniging speelt hierin een grote
rol. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de publie
ke opinie negatief denkt over de rashond. Dit komt mede door
de media. De overheid heeft al ingegrepen door bij een bepaald
aantal rassen gezondheidsonderzoeken te verplichten. Het is
daarom voor de fokkers belangrijk om alles goed op papier
te zetten en de pups te verkopen met een goede koopovereen
komst.

Dat geeft extra bescherming voor jezelf en duidelijkheid naar
de pupkoper. Weet als fokker wat er binnen je ras speelt aan
gezondheidsproblemen en laat de ouderdieren hierop onder
zoeken en benoem dit ook in je contract. Op deze manier is
voor iedereen duidelijk dat de fokker er alles aan heeft gedaan
om gezondheidsproblemen bij de pups te voorkomen. Beide
sprekers zijn ook van mening dat er meer kennis moet komen
bij de fokkers, sommige fokkers hebben gewoon te weinig
kennis van zaken. Hierbij wordt vooral bedoeld de fokkers
die gewoon een 'leuk hondje' hebben, vaak ook nog hun 1e
hondje en dan gewoon een nestje fokken omdat het allemaal
zo leuk is. Er wordt niet nagedacht of dit nest een meerwaar
de zal hebben binnen de totale populatie van het ras. De
fokker is verantwoordelijk voor wat hij op de wereld zet, ook
als je bewust fokt met een hond met een gebrek of afwijking
die geconstateerd is. Er werden ook goede tips gegeven wat je
allemaal in een goed koopcontract moet benoemen, erg inte
ressant en heel leerzaam. Tot slot wordt door Frenk Bonefaas
een link ter beschikking gesteld naar zijn website waarop een
voorbeeld koopcontract gedownload kan worden: http://
www.rechtvoorderashond.nl/juridische-bijstand/downloads/
Een avond die de moeite waard was!
 
Judith van Dijk
 

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.

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.

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

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

2899048 Josi vom Sülztal 31-03-2010 Bovens, A.B.N.

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

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

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.

 

Gedekt door Ned. en Intern. Kampioen  Max (D
jango jr.) van de Stommeerpolder 
Gedekt op: 24 augustus 2013

N.H.S.B. 2639616

Geboren: 07-01-2007

Vader: Ned. Kamp. Django vom Sülztal

Moeder: Ned. Kamp. Holly Jazz van ̀ t Proostmeer

HD: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Vrij van alle erfelijke afwijkingen

ED: ED Vrij

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

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

Veldwerk: Kwal. 3e Goed Jeugdklasse

Duitse proeven: VJP

Belgische proeven:VJP

Werkproeven: OWT ged. 8e plaats

Dekbericht NED CH INT CH VAIDA VALES
CA V.'T EXELSEVELD

Eigenaar: B.E. v.d. Burgt

Adres: Lavendelhof 20,
3434 XS Nieuwegein (nestadres: Enspijk)

Telefoon: 06 12107457

E-mail: b.vd.burgt@hotmail.com 

N.H.S.B. 2579273

Geboren: 06-10-2005

Vader: Carlo vom Allgauer Tor

Moeder: Aida van 't Exelseveld

Fokker: G. Klokman

HD: HD A Norbergwaarde 38

Oogonder
zoek:

Vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoog
te:

62 cm

Aanlegproef:Zeer Goed

Exterieur: Uitmuntend

Jachtproeven:KNJV-B

Veldwedstrij
den:

Goed in Jeugdklasse & EV's in Novice- &
Openklasse

Werkproeven:Uithoudings Vermogen in 2007, 2008, 2009 &
2010
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Dekbericht Jull v.'t Exelseveld 

Eigenaar: H.G. Klokman

Adres: Oude Lochemseweg 35, 7245 VH Laren

Telefoon: 0573-421216

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl 

N.H.S.B. 2775390

Geboren: 10-12-2009

Vader: Griff vom Silberberg

Moeder: Eska v.‘t Exelseveld

Fokker: H.G. Klokman

HD: HD A Norbergwaarde 30

Oogonder
zoek:

voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte:60 cm

Aanlegproef:Uitmuntend

Exterieur: Uitmuntend

Jachtproeven:KNJV B diploma's; MAP B

Duitse proef:VJP

 

 

Gedekt door Jibbe v.'t. Proostmeer 

Gedekt op:  19-09-2013

Geboren:  06-08-2008

Vader:  Harras ut Seelterlound

Moeder:  Inca v.'t Proostmeer

HD:  HD A Norbergwaarde 33

Oogonder
zoek:

 Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoog
te:

 63 cm

Exterieur:  Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: C-diploma's

Veldwerk:  Jeugd EV

 

Fokreglement N.G.M.V. per 1 oktober 2013
 
Op 2 september j.l. ontvingen  wij het bericht van de Raad van Beheer dat het fokreglement van de Nederlandse Grote
Münsterlander Vereniging (NGMV) is goedgekeurd. De ingangsdatum van dit nieuwe fokreglement is de eerste van de
maand na de goedkeuring wat inhoud dat het fokreglement ingaat op 1 oktober 2013.
De inhoud van het reglement is ongewijzigd aan wat is gemeld in het vorig clubblad.
Dit reglement is ook terug te vinden op: http://www.grotemunsterlander.nl/infofokkerij.htm

Fokkersoverleg  NGMV 7 februari 2014  
De FBC is voornemens een fokkersoverleg te organiseren op 7 februari 2014, aanvang 20.00 uur, waar alle fokkers, dekreu-
eigenaren en in de fokkerij geïnteresseerde leden van harte welkom zijn.
Lida Reeskamp-Blok is voornemens een presentatie te houden naar aanleiding van de oogonderzoeken van de afgelopen
jaren.
We willen een ieder graag de mogelijkheid bieden om zelf ook onderwerpen in te brengen die we op deze avond kunnen
bespreken met elkaar.
U dient zich vooraf aan te melden bij Tiny Poort. Dit kan tot 25 januari 2014.
Emailadres is: k.poort@hetnet.nl 
De deelnemers ontvangen in de week voorafgaand aan het fokkersoverleg een overzicht van de te bespreken onderwerpen.
Lokatie: De Blokkamp, Horloseweg 69, 3853MJ Ermelo
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Geboortebericht JULL V.'T EXELSEVELD

Geboren: Van `t Exelseveld

Moeder: Jull v.'t Exelseveld

Vader: Jibbe v.'t. Proostmeer

Geboortedatum: 20 november 2013

Pups: 3 Reutjes en 5 teefjes

Beschikbaar: Er zijn nog pups beschikbaar

E-mail: gerritklokman@hetnet.nl 

 

Geboortebericht VAIDA VALESCA V.'T
EXELSEVELD
Geboren: Of Coopers Border

Moeder: Ned. en Int. Kampioen
Vaida Valesca van 't Exelseveld

Vader: Ned. en Intern. Kampioen
Max  van de Stommeerpolder
(Django jr.)

Geboortedatum: 23 oktober 2013

Pups: 6 Reutjes en 1 teefje

Beschikbaar: Er zijn nog reutjes beschikbaar

E-mail: b.vd.burgt@hotmail.com 

De negenjarige Rens Bolk heeft met Nandra een
B-diploma behaald!
Een mooie prestatie heeft Rens op 7 september j.l. neergezet
in Oldenzaal, waar hij met Nandra van het Meekenesch, op
de jaarlijkse KNJV-proef een B-diploma met 69 punten be
haalde. Rens ging zelfs op voor de A-onderdelen maar
slaagde daarin helaas niet. Het dirigeren lukte niet helemaal
maar gezien de inzet van Rens voorafgaand aan de wedstrijd
komt het A-diploma steeds meer in zicht. Hierbij de felicitatie
voor Rens en Nandra!

Op het moment van drukken nog geen foto aanwezig.
Die komt in het volgende nummer.

Te verwachten dekkingen

Dekking nov./dec.  Mika van het Meekenesch & 
    Ghyllbeck Rapax ( Dixon )

  Informatie over de dekkingen 
 zie www.grotemunsterlander.nl

 

 

Alle 7 aan de hondenpap
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Gezondhiedsuitslagen Raad van Beheer
N.H.S.B.  Naam hond Arts   Datum onderzoek  

    Geboortedatum Onderzoek   Uitslag  

2870802  Clay v.`t Gina Florahof Mevr. Drs. M.L. Schmidt   19-04-2013  

    13-02-2012 H.D.   H.D. A    
Norbergwaarde 30

 

0775393  Joeta v.`t Exelse veld Drs. A.J.W.G.Vos   21-03-2013  

    10-12-2009 H.D.   H.D. C    
Norbergwaarde 28

 

2886066  Lena v.`t Exelse veld Drs.T. de Bruin   10-05-2013  

    08-05-2012 H.D.   H.D. A    
Norbergwaarde 36

 

2810633  Lady Jillz uut `t Vossebeltseveld Dr. J. Gutteling   07-05-2013  

    24-09-2010 Oog   Voorlopig vrij  

2671022  Mika v.h. Meekenesch Dr. J. Gutteling   07-05-2013  

    05-09-2007 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

 

 
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

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

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

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

Plaatsen van kopij
Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV proeven
en overige wedstrijden, worden pas geplaatst nadat op het
redactieadres 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
geleidingscommissie, 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

Erkende Rasvereniging

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.
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