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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.
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  Henge
lo.
 
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        : Max (Zeppo) von Hoxfeld
Eigenaar : Margot Zabawa
Het volgende nummer zal medio augustus 2014 verschijnen.
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Tijd vliegt......
Eén van de meest besproken onderwerpen is ‘de tijd….’
'wat gaat de tijd snel', 'het jaar vliegt om'.
 
In het voorjaar heb ik het idee dat het jaar zich haast om weer
ten einde te zijn, zodra we van de feestdagen zijn bekomen en
we weer wat lucht beginnen te krijgen, razen we door naar de
voorjaarsvakantie, pasen, meivakantie, hemelvaart en pink
steren (hier en daar een traditioneel dorpsfeest) voordat we
weten is de zomervakantie ook weer om en staat de herfstva
kantie en jachtseisoen weer voor de deur en is in ademzucht
het jaar om.
 
Laatst was ik samen met mijn dochter Zärrin aan het leren en
daarin kwam de vraag voor: "hoelang geleden bestond de
dinosaurus?" Het antwoord: "300 miljoen jaar geleden".  Ik
dacht meteen: "dan stelt een mensenleven van gemiddeld 80
jaar al helemaal niets voor". Het is maar een schijntje van het
bestaan.
Direct erna kwam de discussie opgang welke ontwikkelingen
onze opa’s en oma’s hebben meegemaakt, terugkijkend op de
laatste 150 jaar.
Van de eerste stoomvoertuig naar electrowagen, van schrijven
met houtskool naar computer, en dan heb ik het nog niet over
de smartfoons waarmee je de hele wereld in handen hebt.
Ja, de tijd gaat snel……… en de ontwikkelingen ook.
 
Zo dienen wij als kleine vereniging en liefhebber van een
prachtig hondenras 'onze Grote Münsterlander' mee te gaan
in deze haastige tijd.  Sinds een tijdje heeft de redactie 'fa
cebook-pagina' geïntroduceerd. Onze 'vrienden' kunnen di
rect een reactie plaatsen bij een foto en ik merk dat ondanks
het digitale tijdperk we als vereniging meer naar elkaar toe
groeien en echte vriendschappen ontstaan. Een mooie ontwik
keling in deze haastige tijd.
 
Wat ik in dit stuk extra wil benadrukken is dat we vooral onze
mooie website niet moeten vergeten. Want door 'foto van de
dag' op facebook te zetten, wordt onze site een 'vergeten
kindje'. Dit vinden we erg jammer omdat er  veel informatie
op deze site staat die interessant en relevant is. Dus blijf ook
kijken op de website.
 
Om even een heel andere weg in te slaan wil ik namens de
redactie een speciale vriend bedanken voor de inzet die hij
voor ons, de redactie en vereniging heeft verricht. Want deze
speciale vriend heeft besloten om zijn tijd anders in te delen
en om de functie als hoofdredacteur naast zich neer te leggen.
En gelijk heeft hij……. Tijd is kostbaar (zoals we hebben
gelezen ).
Hennie ontzettend bedankt voor alles wat je voor ons hebt
gedaan. Door jouw inzet is de redactie zoals hij nu is en
hiervoor zijn we je heel erg dankbaar.
Namens de redactieleden kan ik met nadruk zeggen: “Je bent
een geweldige vriend en we weten je heus wel te vinden……”
 
Bedankt Hennie!!
 
Namens de redactie,
Bianca Nuijts-Consten
 

Van de voorzitter
We hebben dit jaar een vriendelijke winter meegemaakt en al
flink van het voorjaar kunnen genieten. Gaat u maar na; april
komt in de boeken als een recordmaand met gemiddeld 2,9°
C hoger dan normaal en met bijna gelijke neerslag en zonuren.
Mijn tuin vaart er wel bij en ik hoop die van u ook. Zoals een
mooi voorjaar betaamd was er half maart, een mooie aanleg
proef. Ook dit jaar waren we te gast op en rondom de boer
derij van Gerrit en Jenny Klokman. En met mooi weer!
 
Ik heb deze dag genoten van de hernieuwde contacten met
onze leden en de nieuwe lichting Grote Münsterlanders, die
volop hun talent hebben kunnen laten zien. En ze hebben mij
niet teleurgesteld. Deze lichting kan nu volop aan het werk
om zich verder te bekwamen in de verschillende disciplines en
veel eigenaren zijn daar al druk mee bezig. Ik kan niet
wachten…
 
Het doet me goed dat veel baasjes hun hond aan de oogtest
onderwierpen. Wij bieden op deze mogelijkheid  en de eige
naren zijn zelf verantwoordelijk om daaraan mee te doen of
niet.
Ook exterieur werd de 'nieuwe lichting' deskundig bekeken en
beoordeeld en dat geeft een mooie opmaat naar een schat aan
(fokkers)informatie waarvan ik denk dat we daar veel aan
kunnen hebben om ons bijzondere ras in stand te houden.
Chapeau voor de organisatie die deze dag weer vlekkeloos
heeft neergezet waardoor nieuwe eigenaren van de jonge
honden volop konden genieten van de natuurlijke aanleg van
hun hond. 1 November a.s. komt de volgende aanlegproef en
dan hopen we weer een nieuwe lichting 'aanstormend talent'
te kunnen bewonderen. Ik kan niet wachten…
 
Als ik op onze site de agenda bekijk, zie ik dat onze vereniging
volop actief is en dat doet me goed. Allereerst is er weer een
kampioenschapsclubmatch in juni. We hopen daar weer veel
leden te ontmoeten zodat we elkaar steeds beter leren kennen.
Dit is ook een dag om weer informeel met elkaar informatie
uit te wisselen. Ik kan niet wachten…
 
Na de zomervakantie krijgen we een rits van proeven, een
examen en een veldwerkinstructiedag. Op die momenten zien
we hoever uw hond is gekomen in zijn ontwikkeling van zijn
talent. Mooi is dan te zien als een hond zijn aanleg heeft
aangeslepen naar vaardigheden die ons hondenras zo typeert.
Jammer is dat Henny IJpelaar zijn functie als bestuurslid
Redactie niet heeft kunnen continueren. Als hoofdredacteur
van dit blad heeft hij veel betekend om het op huidige niveau
te krijgen. Henny heeft aangegeven dat men op zijn 'Know
How' een beroep mag doen. Ook bij andere activiteiten heeft
Hennie zijn bijdrage geleverd.
Rest mij nog om de vele leden die de NGMV met raad en daad
ondersteunen, hun veel plezier toe te wensen bij de vele acti
viteiten die dit jaar op stapel staan, met als eerste vuurpijl de
KNJV proef op 16 augustus te Haaften. Ik kan niet wachten…
 
Uw voorzitter
Johan Wilmink
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Contributie
 
Veel leden hebben de vereniging gemachtigd voor automa
tische incasso van de contributie.
Deze incasso vindt jaarlijks plaats omstreeks 15 maart.
Vanaf 1 februari 2014 is het alleen nog mogelijk om te in
casseren met de SEPA-incasso.
Dit houdt in dat wij alleen kunnen incasseren middels in
cassobatches die aangemaakt worden door ons boekhoud
progamma. Het boekhoudprogramma is ingericht om
contributie te kunnen incasseren en biedt in dat opzicht
geen mogelijkheid voor andere bedragen zoals b.v. in
schrijfgeld. Aanpassing van het programma behoort helaas
niet tot de mogelijkheden.
Hebt u een machtiging afgegeven, dan verandert er niets
ten aanzien van de contributie incasso.
Kosten voor deelname aan de activiteiten, georganiseerd
door de N.G.M.V., dient u voortaan zelf over te maken.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, dienen hun
contributie vóór 15 maart a.s. over te maken op rekening
nr. NL41ABNA0469260505 ten name van de N.G.M.V.

Ereleden NGMV 2014

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. 

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

Nieuwe leden

Arends H. Rijssen  

Braak C. van Lichtenvoorde  

Hekkert-Eekhof J. Terwolde  

Hendriks G.J.B. Maasmechelen (België)  

Horst A.D. Muiden  

Veen C.A. van Stompwijk  

Veen M. van Stompwijk  

 
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)

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.
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Tentoonstellingsagenda 2014

Datum /   
rasgroep      

  Plaats / locatie  
categorie

  Secretariaat /  postadres        Telefoon / fax   
e-mail / website           

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

  BENELUX WINNER
Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

  Mw. A.v. Steenbergen
Verkadestraat 15
2613 ZK Delft

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

14 september groep 5    Rasgroep Keesach
tigen & Poolhonden
Hanzehal-Zutphen
CAC

  A. den Os-Borsboom
Rijksstraatweg 125
2629 JE Delft

  tel: 010-4490216 
secretaris@keesachtigen-poolhonden.
nlwww.keesachtigen-poolhonden.nl

27 september alle groepen28
september alle  groepen
DUBBELSHOW

  Maastricht
MECC
 
CAC-CACIB

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

  tel: 046-4376473 (13:00-21:00)
htm.secretariaat@gmail.com
info.pr@mhsv.nl
www.dogshowmaastricht.nl

4 oktober alle groepen
5 oktober alle groepen
DUBBELSHOW

  Zwolle
IJsselhallen
Zwolle
CAC-CACIB

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

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

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

  Blijswijk
Flora Holland
CAC-CACIB

  Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

  tel: 010-4822440cacib.bleiswijk@kc
dordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl 
 

13 december groep 2-3-5-914
december groep 1-4-6-7-8-10

  Amsterdam RAI
CAC-CACIB
WINNER/JEUGD
WINNER/ VETE
RANENWINNER

  Winner, p/a KNK
Cynophilia
Nijverheidsweg-Noord
123-127 Unit H
Amersfoort

  info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

19 december
20 december
21 december

  Kerstshow KNON
2014
Evenementenhal Cuijk
CAC-CACIB

  Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

  tel: 024-3786722kerstshow@kcnij
megen.nl
info@kerstshow.com
www.kerstshow.com

 
Het gehele overzicht is terug te vinden op de website van de Raad van Beheer
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22 juni 2014 Kampioenschapclubmatch

16 augustus 2014 KNVJ Proef Haaften (aanmelden via My Orweja per 1 juni 2014)

23 augustus 2014 Veldwerkintroductiedag Abbenes

10 oktober 2014 MAP Rha-Steenderen (aanmelden via My Orweja per 1 juni 2014)

18 oktober 2014 Najaars veldwerkwedstrijd Nieuwe Pekela Jeugd-Novice

1 november 2014 Aanlegproef/Johodag

  Agenda 2015

7 maart 2015 Aanlegproef/Johodag

19+20+21 juni 2015 JUBILEUM WEEKEND IVM 40-JARIG BESTAAN NGMV

        Clubagenda 2014/2015
 

 
 

KAMPIOENSCHAPCLUBMATCH 2014 
 
 
Het bestuur van de NGMV nodigt u van harte uit voor de Kampioenschapsclubmatch 2014 op zondag 22 JUNI 
2014. Hét clubevenement van het jaar! 
 
Dit jaar zijn we te gast op de manege ‘FJORDEST GARD” te Hoenderloo 
Het adres is: Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo. 
 
U kunt uw hond voor één van de volgende klasse inschrijven: 
a. Babyklasse          4 tot 6 mnd.      
b. Puppyklasse                     6 tot 9 mnd. 
c.   Jeugdklasse        9 tot 18 mnd. 
d. Jongehondenklasse         15 tot 24 mnd..         
e.   Openklasse        vanaf 15 mnd.      
f. Gebruikshondenklasse     vanaf 15 mnd. 
g.   Kampioensklasse              vanaf 15 mnd.      
h. Veteranenklas        8 jaar en ouder 
 
De keurmeester voor deze dag  is mevrouw D. Mensink 
 
De beste hond krijgt de titel ‘Clubwinnaar 2014’ en wordt uitgenodigd deel te nemen aan ‘de hond van het jaar’ show! 
Na afloop van de keuringen is er een defilé van de aanwezige fokdieren van onze vereniging. 
 
Op deze dag worden leuke en leerzame activiteiten aangeboden waaraan u en uw hond aan kunnen meedoen, 
waaronder o.a. hindernisbaan, jachtproefjes en ringtraining.  
 
Natuurlijk is er ter afsluiting van deze dag een gezamenlijke barbecue, waarvan de kosten slechts € 12,50,= p.p. en 
voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50 p.p. bedraagt. 
Voor deze barbecue kan u zich via het inschrijfformulier aanmelden. 
 
Inschrijven kan via het ‘online-formulier’ op onze website, of via het inschrijfformulier die bij het blad is toegevoegd.  
Het online-formulier vindt u op de site via: Nieuws >> Agenda >> Kampioenschapsclubmatch >> 
inschrijfformulier. 
Eventueel kunt u altijd een inschrijfformulier aanvragen bij het secretariaat, tel. 0544-481319. 
 
We hopen dat deze dag weer een geslaagd samenzijn wordt, waar we de onderlinge contacten weer onderhouden en 
kunnen genieten van ons mooie hondenras. 
 
We heten u en uw hond graag welkom op zaterdag 22 juni a.s. in Hoenderloo!! 
 
Namens het bestuur van de NGMV: 
Hennie IJpelaar en Ina te Boome  
Tel. 0544-481319; email. secretaris@grotemunsterlander.nl. 
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Veldwerkintroductiedag Markenesse
Hallo, ik ben Jouke Veldt (13 jaar) en mijn hond heet Evita
van ’t Woudse Veldt (9 maanden oud).
Ik ben op zaterdag 22 februari naar de veldwerkinstuctiedag
te Marknesse geweest.
 
Er waren 6 honden (6 Grote Münsterlanders) aanwezig. Bij
aankomst liepen we de schuur in en daar stonden 3 roofvogels.
Onze instructeur (Dave van ’t Land; een instructeur die wist
wat hij wilde ) vertelde dat hij ook met deze vogels jaagt en
dat er in de schuur nog veel meer waren.
Even bijkomen van de lange reis met elkaar en Dave vertelde
over wat we die dag gingen doen en gaf uitleg wat veldwerk
is. Maar toen vroeg hij: “Hoe komt u zomaar bij een Grote
Münsterlander? “. “Ja... goeie vraag !!!”,  werd er vaak geant
woord.
 
Na ons helemaal volgepompt te hebben met drinken konden
we aan de bak! Eenmaal buiten zei Dave: “Ik zal even een paar
vrijwilligers halen” en hij kwam terug met een tas vol kwartels.
Hij wilde even aan ons laten zien wat en hoe 'voor staan' eruit
ziet. De kwartel werd voor de neus van de hond neer gegooid
en de hond zat aan het lijntje en mocht alleen maar naar de
kwartel kijken, ze gingen vanzelf 'voor staan'. Als er werd
geblaft of gepiept, dan moest de hond even naar achter en
even afkoelen!!
Dave liet zien met zijn eigen honden hoe het uiteindelijk moest;
één teken met de hand en de honden moesten meteen 'voor
staan' en geen spiertje meer bewegen totdat Dave het zegt.
 
Toen was de lunch. Heerlijke warme broodjes en warme
croissantjes. Na de lunch begon het echte werk:  'het veld in!'
Laat maar zien wat je kunt! Alle honden één voor één het veld
in! Bij de jonge honden werd er nog af en toe een duif losge
laten. Maar instructeur Dave had dé Grote Münsterlander,

die goed was in veldwerk, nog niet gezien. Dan maar een paar
kwartels in het veld loslaten, weer allemaal één voor één het
veld in en dan een kwarteltje apporteren. Maar weer was dé
perfecte hond niet gezien. Veel waren er hard in de bek,
waaronder ook mijn hond.
 
De dag werd afgesloten met een borrel en lekkere warme
kippenvleugeltjes! Tja, toen zaten die roofvogels toch wel even
jaloers te kijken. Ik heb deze dag ervaren als een ontzettend
leerzame dag. Een dag die duidelijk heeft gemaakt dat ik nog
heel veel moet trainen ;-)
 

Jouke Veldt

 
 

Een verhaal van een lid.....
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Notulen ALV NGMV 05-04-2013
1.     Opening:
Johan Wilmink opent de vergadering en geeft de aanwezigen nog enige tijd om alvast de notulen en commissie-jaarverslagen
door te lezen. Vervolgens wordt de lijst van personen opgenoemd die zich hebben afgemeld voor de vergadering.
Afgemeld voor deze ALV hebben zich:
Marcel Veldhuis, Linda Spaargaren, Judith Willems, Peter Reivers, Barbara van de Burgt, Wilma Rodenburg, Gert Rijsdijk
en Linda Louwman.
 
2.     Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen stukken binnen gekomen voor deze vergadering.
Johan geeft aan dat er afgelopen jaar voldoende mensen aanwezig waren op de 2 fokkersoverleg avonden en dat men tot een
gefundeerd voorstel is gekomen voor het VFR dat vanavond zal worden aangeboden ter stemming.
 
3.     Verslag ALV d.d. 13 april 2012:
De notulen van de ALV op 13-04-2012 worden puntsgewijs doorgenomen en worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd
en ondertekend, onder dankzegging aan de notulist.
 
4.     Jaarverslag Secretariaat:
Deze wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
 
5.     Jaarrekening 2012:
Wim ten Hoopen licht enkele punten toe:
- De contributie is lager dan begroot maar dat komt hoofdzakelijk doordat   
   `wanbetalers` van de ledenlijst zijn geschrapt.
- Clubwinkel heeft nagenoeg geen opbrengst opgeleverd.
- De clubmatch heeft een negatief saldo opgeleverd omdat de aanschaf van 2 party-
  tenten hierin zijn opgenomen. (1 ervan was bij de laatste aanlegproef niet
  opgewassen tegen de harde wind)
- Het `veldwerk` had een positief saldo daarentegen was de `instructiedag` en de 
  `zweetwerkproef` met een negatief saldo afgesloten.
- De KNJV-proef heeft een hoog positief saldo opgeleverd en bepaald voornamelijk
  de winst over 2012. De MAP was kostendekkend.
- ZooEasy is een behoorlijke kostenpost maar noodzakelijk om gegevens in op te  
  slaan en te bewaren.
 
Al met al een positief resultaat over 2012 van € 1349,00 waarvan € 750 wordt weggezet voor het jubileum jaar 2015 waarin
de NGMV haar 40-jarig bestaan viert.
De balans wordt doorgenomen en de begroting voor 2013. Er zijn geen vragen over en Johan Wilmink bedankt Wim ten
Hoopen voor de jaarcijfers en de toelichting ervan.
 
6.     Kascontrole:
Johan leest het verslag voor dat Gert Rijsdijk en Peter Reivers hebben opgesteld n.a.v. hun controle op 19 februari j.l.  De
ALV verleent decharge!
 
Er moeten 2 nieuwe kas-commissie leden worden benoemd omdat Wim ten Hopen als reserve-kascontrole was aangesteld
maar inmiddels penningmeester is.
René Bakker wordt benoemd om volgend jaar samen met Gert Rijsdijk de kas  te controleren. Theo Zuidema wordt als re
serve-kascontrole lid benoemd.
 
7.     Commissie verslagen:
FBC verslag:
René Bakker maakt de opmerking dat men nu toch niet meer spreekt van `definitief vrij` bij de oogonderzoeken?
Bij het huidige RFR wordt deze term nog wel gebruikt. Wanneer het VFR in werking treedt vervalt deze term.
 
Vervolgens worden de verslagen van de GHC, veldwerk en zweetproef en het redactieverslag zonder op- of aanmerkingen
door de ALV goedgekeurd.
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8.     Bestuursverkiezing:
Helaas is Marcel Veldhuis niet aanwezig vanwege werkzaamheden in het buitenland.
Johan Wilmink vraagt aan de vergadering of er schriftelijk gestemd moet worden?
Dit is niet het geval. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en
Johan Wilmink wordt met algemene stemmen aanvaard voor een volgende termijn van 3 jaar als voorzitter NGMV.
Wim ten Hoopen aanvaard de functie van penningmeester met algemene instemming van de vergadering, en Marcel Veldhuis
wordt als bestuurslid GHC door de vergadering benoemd.
 
André Nieuwenhuis vraagt of het bestuur nog moeite heeft gedaan om de 3 bestuursleden die het afgelopen jaar zijn vertrok
ken er weer bij te halen?
Johan Wilmink antwoord dat er diverse gesprekken zijn geweest maar daar is verder niets meer uitgekomen. Het is jammer
dat deze 3 personen er vanavond niet zijn dan hadden ze elk hun eigen motieven kenbaar kunnen maken omtrent de redenen
van hun vertrek.
Johan Wilmink geeft aan dat men in het bestuur democratisch  te werk gaat en dus de meerderheid der stemmen doorslag
geeft. Mocht men om één of andere redenen het niet met de besluitvorming eens zijn, dan moet men zich daarbij neerleggen
of een persoonlijke conclusie trekken.
Verder kan hij niet voor en over de opgestapte bestuursleden spreken omdat het geen rechtvaardiging doet aan hun beweeg
redenen. Nogmaals, het is jammer dat ze hier zelf vanavond niet aanwezig zijn om hun beweegredenen, om uit het bestuur te
stappen, aan de vergadering toe te lichten.
Wel benadrukt Johan Wilmink dat deze bestuursleden jarenlang veel voor de NGMV hebben betekend en gedaan.
Het is moeilijk om een vervanger te vinden die het `veldwerk` wil overnemen. Er zijn al diverse personen benaderd maar er is
nog geen kandidaat gevonden.
Er zal geen bestuursfunctie meer aan het veldwerk worden gekoppeld omdat dit in het verleden ook altijd onder de GHC viel
en men dus als organisatie voor het veldwerk als commissielid GHC functioneert.
Wilma Rodenburg wilde indertijd deze verantwoording alleen op zich nemen en als zodanig functioneren. Dit heeft ze jaren
lang met grote inzet en toewijding gedaan, al dan niet samen met `helpers in het veld`. Nadeel hiervan is echter dat er geen
opvolger tijdig is ingewerkt of geleidelijk aan `achter de schermen` heeft kunnen meekijken.
De veldwedstrijden in Hoofdplaat worden waarschijnlijk lastig te organiseren daar de  `veldheren` hebben aangegeven de
samenwerking te willen beëindigen i.v.m. opvolging en het hebben van een andere rashond, met als gevolg dat mogelijk een
ander vereniging hier hun veldwerkwedstrijden kan organiseren.
 
De NGMV doet een oproep om iemand te krijgen die het veldwerk op zich wil nemen.
Men dient wel `feeling` te hebben met deze tak van sport.
 
Korte pauze:
 
9.     Lida Reeskamp-Blok houdt een presentatie over het VFR en geeft een korte update over de gang van zaken binnen de
Raad van Beheer.
Helaas waren er 2 foutjes in het VFR geslopen maar die zijn voor aanvang van de vergadering al handmatig verbeterd in de
uitgereikte mapjes.
Doordat de Raad van Beheer met enige regelmaat de format-versie van het VFR nog aanpast kon dit gebeuren; excuses
hiervoor.
Enkele speerpunten:
De RvB wil tot een duurzaam fokbeleid komen voor alle rassen.
Met name het oorspronkelijke gebruiksdoel van de GM is de functionaliteit.
Dit zou dan ook het fokdoel moeten zijn.
Om dit alles te bereiken zijn er diverse projecten opgestart door de RvB, t.w.:
* Project verwantschap en inteelt.
* Software aanpassingen om gegevens te verzamelen en bruikbaar te maken.
* Handboek 'fokken van rashonden'; deze is te downloaden of in gedrukte versie 
   verkrijgbaar.
* Voordrachten voor rasverenigingen.
* DNA afstammingsonderzoek. DNA van de hond blijft eigendom van de eigenaar van
  de hond. Het DNA wordt door de chipper afgenomen.
* Verplicht VFR voor elke rasvereniging.
 
Uiteindelijke doelstelling is: Alleen fokken met gezonde honden!
 
 
Enkele opmerkingen:
- Het inteelt percentage gaat over 10 à 15 generaties en niet alleen de generaties die 
  op de stamboom vermeld staan. Hoe meer gegevens er bekend zijn des te 
  betrouwbaarder is de score.
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- ZooEasy is in gesprek met Duitsland om uit hun database de gegevens te kunnen 
  inlezen maar het vergt nog veel tijd en moeite omdat niet alle gegevens op dezelfde
  manier zijn ingevoerd. Veel moet dan ook nog handmatig worden bijgewerkt.
 
De Raad van Beheer verzoekt de leden dan ook het VFR te volgen en adviseert aan de fokkers up-to-date te blijven omtrent
mogelijke wijzigingen in het Kynologisch Reglement die op de website van de RvB beschikbaar is.
Ten allen tijde is de fokker verantwoordelijk voor zijn fokkerij .
De rasvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten, hoewel de FBC zal proberen tijdig zinvolle infor
matie door te spelen via website en/of clubblad.
 
Het VFR wordt nogmaals doorgelezen.
André Nieuwenhuis vraagt wat de apporteer-aanlegproef inhoudt en of deze beschreven kan worden in het VFR? Deze wordt
door de GHC als een aparte proef aangeboden op de reguliere aanlegproef/johodag maar er is tot nu toe nog geen gebruik
van gemaakt. De eisen hiervoor zijn door de GHC gemaakt en het is niet raadzaam om deze vast te leggen in het VFR. Indien
nodig kan t.z.t deze proef worden aangepast en behoeft het dan niet opnieuw de goedkeuring om deze eisen binnen het VFR
te wijzigen.
Als ingangsdatum wordt gekozen voor 01-07-2013, mits de Raad van Beheer dit met algehele stemmen aangenomen VFR
door de vergadering goedkeurt.
 
10. Uitreiking wisselbokalen:
Jeugdbokaal: Onanka van het Meekenesch + Maria Nieuwenhuis
Martien Petersbokaal: Olette van het Meekenesch + André Nieuwenhuis
Veldwerkbokaal: Olette van het Meekenesch + André Nieuwenhuis
 
11. Rondvraag:
Lida Reeskamp-Blok vraagt of er belangstelling is om een info-avond te organiseren om uitleg te geven aan de leden van het
gebruik van ZooEasy?  Dit n.a.v de vragen die vanavond naar voren kwamen. Dit is niet specifiek het geval. Er wordt aan
geboden om hier en daar leden persoonlijk te ondersteunen en mogelijk extra informatie op de site te plaatsen.
 
Matty de Putter vraagt of nieuwe pup-eigenaren een jaar lang gratis lid mogen zijn van de NGMV, naar Belgisch voorbeeld.
Dit is een behoorlijke kostenpost, denk aan: extra clubbladen en portokosten, die door de NGMV gedragen zal moeten
worden en het is de vraag wat er dan van overblijft aan leden. Het is nu ook mogelijk om restant boekjes op te vragen bij het
secretariaat en deze persoonlijk te overhandigen aan de nieuwe eigenaren wanneer ze de pup ophalen. De persoonlijke bena
dering werkt vaak beter en het is ook een taak van de fokkers om de NGMV te promoten. Voor een bedrag van € 50.00 krijgt
men als fokker ongeveer een half jaar vermelding op de site over het gefokte nest. Dit is in plaats gekomen van de vroegere
pup-bemiddeling waar toen ook een bedrag tegenover stond.
 
Jarina Kisjes vraagt of het aanbod van dekreuen nog extra gepromoot kan worden?
In het clubblad heeft al wel een oproep gestaan maar daar komt weinig respons op.
Op de clubmatch wordt het fokdieren defilé gehouden en wellicht kan men hier nog specifiek melden dat nieuwe fokdieren
van harte welkom zijn.
Tevens kan men eigenaren er persoonlijk op attenderen wanneer deze in het bezit zijn van een mooie reu.
Jarina Kisjes vraagt namens Barbara van de Burgt of er nog weer een jaarboek kan komen met alle uitslagen en resultaten en
verdere informatie per jaar?
Dit is in het verleden al wel eens uitgegeven maar kost veel werk, tijd en geld..
Het voegt ook weinig toe omdat alle uitslagen e.d. al in het clubblad genoemd zijn.
 
André Nieuwenhuis vraagt of de aanlegproef met officiële ORWEJA-keurmeesters gedaan kan worden? Dit kan alleen
wanneer het inschrijfgeld aanzienlijk verhoogd wordt en dan is het voor veel deelnemers niet meer aantrekkelijk om te komen
en wordt de `drempel` te hoog.
Jarina Kisjes wil graag een andere opzet van de aanlegproef met een andere beoordeling. Marcel Veldhuis heeft mede namens
het bestuur en GHC een artikel op de site geplaatst waarin het  ̀ hoe en waarom ̀ van de aanlegproef duidelijk wordt uitgelegd.
Dit is een van de eerste activiteiten van de NGMV waarbij alle GM-bezitters met een stamboom  worden uitgenodigd en
kennis kunnen maken met de vereniging en de talenten van hun hond.
André Nieuwenhuis vraagt waarom ook hondenbezitters uitgenodigd worden die hun pup uit een nest hebben gehaald dat
niet volgens het RFR is gefokt?
Bedoeling is om alle hondenbezitters uit een jaargang uit te nodigen zodat de NGMV al deze honden ziet.
Fokken gaat over generaties en kan niet op één enkele hond worden beoordeeld.
De NGMV behartigt de belangen van het ras!
Als voorbeeld wordt genoemd dat een bijkomstigheid van het uitnodigen van alle honden uit een jaargang is dat een moeder
hond, waarvan bekend was dat ze een oogafwijking heeft en waar toch mee gefokt is, de nakomelingen een oogonderzoek
hebben ondergaan op de aanlegproef/johodag waarvan ook enkele een oogafwijking hadden. Wanneer men deze niet had
uitgenodigd had men ook deze informatie niet verkregen.
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Informatie over het `binnen of buiten` het VFR fokken zal t.z.t op de stamboom worden vermeld. Het is dus altijd zaak om
goede voorlichting te geven, zowel door fokkers als ook de NGMV.
 
12. Johan Wilmink bedankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng op deze vergadering. Hij wenst ieder wel thuis voor
straks en nodigt een ieder uit om nog even na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Johan Wilmink sluit de
vergadering.
 
Voorzitter Johan Wilmink                                          Secretaris Ina te Boome

Verslag redactie clubblad NGMV 2013
 
Na de opstart in 2011, waar we vooral een basis gelegd hebben voor het clubblad in het nieuwe format, is het nu zorgdragen
voor een consistent geheel. Het interessant en leesbaar houden van het clubblad heeft nu een hoge prioriteit. Het is erg lastig
om voldoende kopij te ontvangen, met name van verhalen uit de praktijk. De gebruikelijke onderdelen zoals uitslagen, infor
matie vanuit de Raad van Beheer en de geschiedenis van de NGMV worden op dit moment met grote regelmaat aangeleverd.
Ook dit jaar, jaargang 39, zijn er weer 4 clubbladen uitgegeven en de redactie is hiervoor 3 maal bij elkaar geweest. Tijdens
de redactievergaderingen wordt de inhoud en de opmaak besproken evenals de taakverdeling en de planning.
Onze dank aan allen die foto’s en kopij hebben ingezonden. We hopen en verwachten dat we de komende tijd nog veel meer
van de leden zullen ontvangen.
In 2013 is een start gemaakt met een facebookpagina voor de NGMV. Een aantal activiteiten worden al vermeld en we hopen
dat we dit jaar meer gebruik te maken van facebook.
De doelstelling van bestuur- en redactiecommissie voor 2013 was: a) het clubblad, b) het gebruik van facebook en c) de
website, méér en méér te gaan inzetten als communicatiemiddelnaar naar alle leden. Helaas is deze doelstelling niet gehaald.
Wel zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd met als doel de directe communicatie te optimaliseren.
Namens de redactiecommissie,
Bianca Nuijts-Consten & Hennie IJpelaar

Verslag redactie clubblad NGMV 2013

Fincieel overzicht 2013 en begroting 2014

          Exploitatie  Exploitatie   Begroting   Begroting

               2013           2014          2013           2014

       Baten                   6.953          6.368          6.150           6.550

  Contributie/entreegelden/
donaties

              700             885             800              650

  Advertenties/website                 29               100  

  Clubwinkel                   10    

  Overige opbrengsten                   200  

  Clubmatch, aanlegproef/ j.h.
dag

         

  KNJVpr.,veldwerk, map              1.320    

  Rente spaarrekening               234             286             300              220

  Totaal baten            7.916          8.869          7.550           7.420

       Lasten          

  Clubblad/promotie kosten            3.490          3.929          4.200           3.700

  Bestuur-,commissie- en ver
gaderkosten              

           1.845          1.939          1.900           2.000

  Algemene kosten               972             910             930              950

  Afschrijving inventaris               319             410             320              320

  Clubmatch, aanlegproef/ j.h.
dag

              114             238                130

  KNJVpr.,veldwerk, map                 95               100              130

  Bankkosten               165               94             100              150

  Totaal lasten            7.000          7.520          7.550              170

  Resultaat               916          1.349                 0                 0
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Jaarverslag Secretariaat 2013
Het afgelopen verenigingsjaar is voorspoedig verlopen met een tal aan activiteiten. Door samen te organiseren en doordat
veel leden belangeloos hun medewerking verlenen, blijft de N.G.M.V. er in slagen jaarlijks diverse activiteiten te organiseren.
 
Bestuur:
Het bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd  en de ALV werd gehouden op 5-04-2013 te Ermelo.
Het bestuur bestond eind 2013 uit:
Voorzitter Johan Wilmink
Penningmeester Wim ten Hoopen
Secretaris Ina te Boome,
bestuurslid FBC Tiny Poort
bestuurslid redactie en PR Hennie IJpelaar
bestuurslid GHC Marcel Veldhuis
 
Activiteiten i.s.m. secretariaat: 
Op 15 juni 2013 vond onze jaarlijkse kampioenschapsclubmatch plaats op een andere locatie, te weten 'manege de Fruithof'
te Heteren.
Er moest gezocht worden naar een andere locatie omdat manege Fjordest Gard hun terrein en manege alleen nog maar op
zondag verhuurd i.v.m. eigen werkzaamheden op de zaterdag.
De ingeschreven honden werden door Mevr. D. Striegel gekeurd.
De schrijver was dit jaar wederom Mevr. Lida Reeskamp-Blok en Jan Reeskamp vervulde de taak als ringmeester.  De orga
nisatie en het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te Boome.
 
De organisatie had wederom verschillende activiteiten naast de keuring gerealiseerd waardoor een ieder de gelegenheid kreeg
om aan allerlei jacht-proefjes, hindernisbaan, behendigheid, etc. mee te doen. Nogmaals dank aan diegene die hun attributen
beschikbaar hebben gesteld en de vrijwilligers die op deze dag hebben bijgedragen aan het welslagen ervan.
Eveneens werd in 2013 als afsluiting gekozen voor een gezamenlijke barbecue.
Deze viel, als altijd, bijzonder goed in de smaak!   
 
Raad van Beheer
De contacten met de Raad van Beheer verlopen veelal per email en als erkende rasvereniging worden we met de nieuwste
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Voor u, als hondenbezitter, is er op de website www.raadvanbeheer.nl veel informatie te vinden.
Het is aan te bevelen om u te abonneren op de RAADAR nieuwsbrieven, deze worden door de Raad van Beheer aangeboden
per mail en hierin worden de laatste ontwikkelingen en besluiten, binnen de kynologie vermeldt.
 
Na 2 fokkers-overlegavonden en de goedkeuring gegeven door de ALV op 5-4-2013 is het VFR (Verenigings Fok Reglement)
naar de Raad van Beheer verzonden. Nadat dit VFR de goedkeuring kreeg van de Raad van Beheer is deze per 1 oktober
2013 van kracht voor de N.G.M.V..
Zoals bij u inmiddels bekend is per 1-4-2013 het verplicht om elke hond te chippen, zowel honden mét als ook zónder stamboom.
Daarnaast moeten de pups in een databank worden geregistreerd. Deze databank moet erkend zijn door de Raad van Beheer.
De Info-avond op 1 november 2013, die i.s.m. de NVHL werd gehouden, met als onderwerp 'de (juridische-) aansprakelijkheid
van fokkers', werd helaas maar door 2 leden bezocht.
 
Vooruitzichten voor 2014 m.b.t. de Raad van Beheer
Het verplicht afnemen van DNA bij honden staat per juni 2014 vast. Lida Reeskamp-Blok zal na afloop van de ALV op 
4-4-2014 hierover een Power-point presentatie geven met de nodige uitleg.
Verdere zaken zijn nog volop in ontwikkeling waaronder de gezondheidsmatrix en Cynokeur
 
Vooruitzicht N.G.M.V. 2015
In 2015 hoopt de N.G.M.V. haar 40-jarig bestaan te vieren en we willen dit graag, met en voor alle leden, vieren in een jubi
leumweekend van vrijdag19 juni t/m zondag 21 juni 2015.
Nadere informatie volgt. Houdt dit weekend vrij!
 
Ina te Boome, secretaris N.G.M.V..
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Veldwerk overleg / fokkersoverleg
Op vrijdag 7 februari was er een fokkersoverleg gepland namens de FBC van de N.G.M.V..
 
Voorafgaand was er een veldwerkoverleg namens GHC  o.l.v. Marcel Veldhuis met de diverse betrokkenen om het veldwerk
weer nieuw elan in te blazen. Gelukkig zijn er enkele leden opgestaan om de kar te trekken en zijn er meteen al voor dit
voorjaar , namens de N.G.M.V., 2 veldwerkinstructiedagen en een veldwerkwedstrijd besproken voor het najaar.
 
Hierop volgend kreeg Marcel Veldhuis opnieuw het woord doordat hij een verhelderende PowerPoint presentatie hield
over het `hoe en waarom van de aanlegproef`. 
(Deze presentatie kunt u ook nazien op de website).
De conclusie kon worden getrokken dat er in het verleden goed is nagedacht over de verschillende onderdelen van deze
proeven en de puntenbeoordeling ervan. Hoewel de weersomstandigheden per proefdag verschillen ( wind, regen, droogte
etc.) alsmede het feit dat er niet altijd dezelfde keurmeesters beschikbaar zijn op de dagen, is er toch vrijwel een constante
lijn te ontdekken als je de beoordelingen in statistieken verwerkt en beschouwt. Marcel kon de vragen die vanuit de leden
kwamen, met feiten beantwoorden, zoals die vanuit de statistieken naar voren komen.
 
Sommige aanwezigen hadden moeite met de huidige leeftijdsgrens van 12-18 maanden voor deelname. Er werd na overleg
besloten dat de leeftijdsgrens teruggebracht zal worden naar 9-15 maanden voor deelname. Er zal een overbruggingsperi
ode komen om een en ander soepel te laten verlopen bij het uitnodigen van de nesten.
De schottest, soms een heikel punt voor onervaren jonge honden, vormt geen vast onderdeel van de aanlegproef en wordt
dus ook niet meegenomen in de puntentelling- aanlegproef. Deze schottest wordt wel op dezelfde dag afgenomen als de
aanlegproef. Een eventuele negatieve uitslag van deze schottest kan `overruled` worden door het behalen van een
KNJV-diploma of vergelijkbare proef met een officieel geweer ( Zie hiervoor VFR 2013) Feit blijft dat NGMV niet wil 
fokken met niet schotvaste of schotschuwe honden.
Er is dan ook overeenstemming bereikt dat, behalve dus de leeftijdsgrens, de huidige opzet  van de aanlegproef en de be
oordeling daarvan, gehandhaafd zal blijven.
 
Verder kwam nog ter sprake dat wanneer bij een oogonderzoek van een jonge hond 'jeugd cataract' wordt vastgesteld, deze
uitslag  tijdelijk is en bij een volgend onderzoek, op oudere leeftijd, 'vrij' kan zijn.
Bij navraag, door Lida Reeskamp-Blok, is naar voren gekomen dat de uitslag 'niet vrij van cataract'  alleen herroepen kan
worden door een oogonderzoek naar erfelijke afwijkingen, die door het ECVO oogpanel in Utrecht is uitgevoerd!
 

Johan (voorzitter) die André Nieuwenhuis feliciteerd, die
samen met zijn hond Olette van het Meekenische winnaar is

van de Veldwerkbokaal 2013

Bokaal Martien Peters 2013 en Jeugdbokaal 2013 zijn beide
gewonnen door Bart Waltmans en Jolien Meesters met

Aspe Doris van 't Reuseldal. 
Ze konden door afwezigheid op de AVL de bokalen niet

persoonlijk in ontvangst nemen. Er wordt uiteraard gezorgd
dat ze deze alsnog krijgen. 

 

Uitreiking bokalen
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Bedankt Hennie
Op de ALV van 4-4-2014 heeft Hennie IJpelaar, belast met de
redactie en PR zaken, zich niet meer herkiesbaar gesteld als
bestuurslid,.
I.v.m. zijn werkzaamheden en hobby`s (waaronder valkerij en
een jonge GM), viel deze intensieve taak niet meer te combi
neren.
In de afgelopen bestuursperiode heeft er onder de leiding van
Hennie het clubblad een nieuwe gedaante ondergaan en komt
het nu uit in de huidige vorm.
Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand hieraan veel tijd en
energie gestoken is om het als zodanig te kunnen presenteren.
Naast het verzorgen van het blad als eindredacteur moest er
ook rekening gehouden dat alles binnen budget van de N.G.
M.V. bleef. 

Johan bedankt Hennie op de ALV, voor zijn verdienste van
de afgelopen jaren en zijn bijdrage aan de N.G.M.V. als be
stuurslid, met een attentie en een bos bloemen.

Achter de schermen blijft Hennie actief voor de N.G.M.V. en
zullen we hem nog vaak zien bij diverse activiteiten en van zijn
hulp en kennis gebruik mogen maken.
 
Hennie bedankt!

Johan Wilmink bedankt Hennie IJpelaar
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Cursus 'van gehoorzaamheid tot jacht voor Grote
Münsterlanders' 
Voor de beslissing gevallen was dat er een hond zou komen
wist ik het al… het moest een Grote Münsterlander worden.
Waar iedereen zei dat het gezellig zou zijn om een hond in huis
te hebben dacht ik alleen maar aan het lopen en trainen wat
ik wilde gaan doen. Buiten leven en werken, daar hou ik van
en daar hoort een jachthond bij. Weloverwogen en met hulp
van de NGMV een prachtig en heel goed gesocialiseerd pupje
gekocht. Dat was vast stap 1; nu moest het grote trainen gaan
beginnen. In onze omgeving hebben wij het geluk dat er best
wat jachttrainers actief zijn en na wat zoeken hadden we een
goede jachtopleider gevonden. Wekelijks trainen en uiteraard
braaf thuis oefenen. Voor raad en daad kunnen wij bij zowel
de trainer als de fokker terecht en Flo van het Doelhof laat
zien een passievol hondje te zijn dat niets liever doet dan samen
werken met de baas. Toch kom je, zeker als beginner, dingen
tegen die lastig zijn. Waar de Retrievers altijd braaf op de baas
lijken te letten, is onze Grote Münsterlander altijd druk met
haar omgeving. Hoort bij het ras, heeft ze nodig voor haar
werk, maar hoe ga je daarmee om? Wat doe je als je puber
hondje op alles jaagt wat beweegt, inclusief de chihuahua van
de buurvrouw verderop? Maar al te vaak hoorde ik: "Had je
maar geen staande hond moeten kiezen!…".
Toen ik vervolgens de uitnodiging zag voor een vierdaagse
cursus, gegeven door Jarina Kisjes en Matty de Putter “Van
gehoorzaamheid tot jacht voor Grote Münsterlanders”,
schreef ik me direct in. Wat een aanvulling om hier de erva
ringen van GM liefhebbers te kunnen gebruiken! De cursus
was speciaal voor GM’s tussen 1 en 2 jaar oud.

 
Dag 1: opvoeding / gehoorzaamheid / training; 
Op zondag 26 januari was het zover, de eerste lange rit naar
Zeeland voor hopelijk een heel leerzame dag. De weg was
bekend, want Flo vh Doelhof ging even terug naar haar ge
boortegrond. Bij aankomst stonden al aardig wat auto’s ge
parkeerd langs de kant van de weg en er liepen vrolijke zwart-
witten langs de weg hun baasjes uit te laten. Flo heeft haar
zusje Fierah uit België weer ontmoet, wat erg mooi was om te
zien. Nadat de honden waren weggelegd konden we kennis
maken met elkaar onder het genot van koffie en echte
Zeeuwse bolussen. Er waren 7 deelnemers met GM, 1 met een
DSL, 1 met een Drentse Patrijs pup (niet aanwezig) en 1 die
met smart op zijn pupje uit het nest van Mika van het Meek

Een verhaal van een lid.... enesch zit te wachten en ondertussen vast een heel goede
voorbereiding wil treffen. Ieder stelde zich voor en gaf aan
wat ze graag willen leren en waar ze tegenaan lopen met hun
hond. Herkenbare verhalen waar vaak hartelijk om werd
gelachen. De sfeer was direct erg goed en Jarina en Matty
startten hun training met een paar uur theorie.
Hoe zorg je ervoor dat je de baas wordt/blijft over je hond? Ga
je als eerste eten en dan pas je hond? Als eerste de deur uit en
naar binnen? Begroet je eerst alle mensen en dan pas de hond?
Roep je de hond bij je in plaats van erheen te lopen?
Hoe ga je om met dominantie, ook met reuen onderling? 
Voorkom je oogcontact? Heb je aandacht van je hond?
Wanneer steun je je hond in gevecht onbewust?
Hoe consequent ben je tegenover de hond? Doe je altijd hetzelf
de? Beloon je op het juiste moment? Ben je duidelijk? Wat is
je eigen houding?
Hoe krijg je aandacht van je hond? Welke oefeningen kun je
doen in theorie?

Matty de Putter met Becses en Jarina Kisjes
 
Er werden heel wat aantekeningen gemaakt en ook ervaringen
uitgewisseld. Het was leuk om te zien hoe open iedereen
durfde te zijn, ook als mensen zichzelf betrapten op fouten in
de aanpak.
 
Na de lunch met heerlijke zelfgemaakte broccolisoep van
Matty kwam het praktijkdeel aan bod. Honden eerst uitgela
ten, of eigenlijk bij velen van ons andersom. Ieder zocht een
plaats op het gras in de tuin en uiteraard werden we vrolijk
met onze neus op de feiten gedrukt. Waarom trekt die hond
zo? Matty deed met Becses voor welke oefeningen zij doet om
te lopen zonder een trekkende hond aan de lijn te hebben,
waarna wij de oefening 'lopen zonder woorden' één voor één
mochten oefenen. Wat een supertip! Werkt prachtig. Vervol
gens liet Matty zien hoe ze Becses voor zich liet zitten en haar
beloonde als de hond haar aankeek. Ook het aangelijnd volgen
kwam aan bod. Het alom bekende achtje werd uitgezet en
mochten we laten zien of wij (al of niet met brokje) onze
honden konden laten volgen. Voor iedere combinatie was
aandacht en werden wat tips aangegeven waarmee thuis ver
der geoefend kon worden.
 
Tijdens de enorme regenbuien was iedereen nog in opperste
concentratie bezig met hun oefeningen. Inmiddels aangeko
men bij het 'voorkomen', hield Matty de honden vast en stond
Jarina naast de  voorjager die zijn of haar hondje bij zich riep.
Ook hier weer werd er voor iedere voorjager wat tips meege
geven om het in de training op te kunnen pakken. Over het

Flo van het Doelhof
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algemeen viel op dat alle honden enorm graag naar hun
baasje wilden.
Tenslotte werd er nog een apport geoefend van een dummy
aan de lange lijn, om te testen hoe ver de honden (en baasjes)
zijn als basis voor de volgende trainingsdag. De dag werd
afgesloten met een samenvatting van alle leerpunten en tips
per baas/hond combinatie en uiteraard het huiswerk. On
danks de regen was het een supermooie dag.
 
Dag 2: apporteren; 
Op 23 februari gingen we voor de 2e keer richting Zeeland
voor de training. Deze keer zagen we bij aankomst allemaal
voorjagers die druk het 'lopen zonder woorden' aan het oefe
nen waren. Zag er al zo anders uit! Iedereen had er zin in en
deze keer met prachtig weer! Gestart werd met een rondje
ervaringsverhalen van het huiswerk. Matty en Jarina hadden
een presentatie voorbereid over fokken en wat belangrijk is
om het prachtige ras functioneel en gezond te houden. Ver
volgens vlug naar buiten om met de honden te laten zien hoe
hard wij allemaal geoefend hadden! Matty en Jarina waren
erg enthousiast over de vooruitgang die iedereen liet zien.
Honden die op hun baasje letten, netjes meeliepen aan de lijn
en ook het 'voorkomen' ging al een heel stuk beter.
 
Na wederom een heerlijke zelfgemaakte soep van Matty
stapten we allen in de auto richting oefenterrein om te starten
met het vervolgdeel van de training. Gestart werd met ring
training, want als je wilt fokken zal je toch aan de voorwaar
den van de vereniging moeten voldoen en eens op een keuring
verschijnen. Gestart werd met het voorbrengen van de hon
den. Waar enkele voorjagers al enige afstemming hadden
bereikt tussen de draf van de voorjager en hond, moesten wij
nog wat oefenen. Eerst een rondje zonder hond rennen in een
enigszins soepele draf. Uiteindelijk ging dit ook prima met
hond en mochten we de honden netjes laten staan. Dit hadden
we thuis geoefend en dat ging dan ook best aardig. Alle
honden lieten zien dat ze het 'betasten' en 'tanden kijken' alle
maal prima  toelieten door een vreemde.

 
Vervolgens was het tijd voor de oefeningen voor het uiteinde
lijke apporteren. Dummy geven, achteruit lopen en de hond
roepen en dan de dummy aanpakken met commando 'los'.
Daarbij was het belangrijk om op tijd te zijn, de hond alleen
te belonen voor het vasthouden en natuurlijk… niet graaien
naar de dummy… Hierna werd een dummy gegooid en mocht
de hond de dummy gaan halen, waarbij wij hard en vrolijk
roepend achteruit moesten rennen om hond met dummy in de
bek bij ons te krijgen.

 
Dit was voor ons een klikmomentje. Uiteraard hadden we
tijdens de wekelijkse training thuis wel tips gekregen en ook
had de fokker een aantal fijne tips gemaild, maar hier kwam
alles samen en vielen al die tips als een puzzel in elkaar. Soms
duurt dat voor de baas langer dan voor de hond…
 
Het laatste onderdeel was apporteren in een pad met links en
rechts een rij bomen, waardoor het werkte als een natuurlijke
barrière, wat hielp om de hond netjes voor te laten komen met
dummy. We moesten de hond netjes laten zitten, weglopen en
onderweg de dummy laten vallen en de hond met apport bij
ons roepen, terwijl we blij roepend achteruit liepen. De eerste
keer liet ze toch de dummy vallen, maar de 2e keer niet en kon
ik op tijd met een 'los' de dummy pakken. Wat heerlijk om zo
te eindigen met de dag! Het ging overigens met de meeste
honden heel goed, waarbij iedereen heldere punten mee kreeg
om thuis verder mee te oefenen.
 
Het was een heerlijke en leerzame dag. Heel benieuwd waar
we de volgende trainingsdagen over KNJV proeven/MAP’s
en jacht/veldwerk mee verder gaan! Tot die tijd hard aan het
huiswerk… 

Madelon Bolderman

Ad van Wingerden + Luke (Falco) van 't Exelse Veld
 
Volgende onderdeel was het oefenen met commando 'aan de
voet'. Iedere combinatie mocht afzonderlijk de oefening doen,
waarbij duidelijk werd dat er diverse manieren zijn om dit uit
te voeren. Zo had de een zijn hond geleerd om hem heen te
lopen en aan de voet te komen, waar de ander met een vinger
wees waarop de hond begreep wat er verwacht werd. De DSL
kon op commando om bomen heen lopen, wat uiteraard even
trots gedemonstreerd moest worden.

Kevin van Beek + Betze (Lara) van 't Zonnebeekbos
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Kennel van de Lobberry

A.G.E. van den Berg (Eddy)    Tel.:    0031 547383244

Bullenaarsweg 1a Mob.: 0031 612617063

7468 SE  ENTER 
 

E-mail:  
eddy.vandenberg@live.nl

 
 

Uitslagen Aanlegproef 15-03-2014

Naam hond:          Punten:   Kwal:  Schot- 
test:

Cesar v. Dorka's Plek (Floris) 127,5   U   SV  

Mick v. 't Exelse Veld 124,5   ZG   SV

Mila v. 't Exelse Veld 128,5   U   SV

Mika v. 't Exelse Veld 106,5   G   n.a

Misty v. 't Exelse Veld 113,5   ZG   SV

Mirco v. 't Exelse Veld 118,0   ZG   n.a

Uhry Junior od Nezdického Potoka 139,5   U   SV

Uriella Junior od Nezdického Potoka 134,5   U   SV

Mickey (Waldo) 123,5   ZG   SV

Borre 142,0   U   SV

Buddy 136,0   U   SV

Irene (Tisa) 122,0   ZG   SV

Nestor v. d. Stommeerpolder 135,0   U   SV

Borre v. d. Stommeerpolder 134,5   U   SV

Kim v. d. Stommeerpolder 139,5   U   SV

Bassie v. d. Lobberry (Bass) 107,5   G   SV

Boomer v. d. Lobberry 112,0   ZG   SV

Banjer v. d. Lobberry (Leko) 111,0   ZG   SV

Bobby v. d. Lobberry (Flynn) 131,5   U   SV

Balou v. d. Lobbery 115,0   ZG   SV

Lady v. d. Lobberry 133,0   U   SV

Frank v. h. Doelhof (Kobus) 124,0   ZG   SV

Flo v. h. Doelhof 113,5   ZG   SV

Fanny v. h. Doelhof (Frulle) 130,0   U   SV

 

 
 *) SV = Schotvast       n.a. = niet afgelegd
De volgende aanlegproef is op zaterdag 1 november 2014
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Show uitslagen
 3-11-2013 Dogshow Bleiswijk.
Gebruikshondenklasse reuen:
Boreas Bog Boss of Coopers Border, 1e U CAC
Jeugdklasse teven:
Britomartis Bibi of Coopers Border, 1e U CAC    
15-12-2013 Amsterdam Winner Show
Jeugdklasse reuen
Uhry Junior od Nezdického Potoka, 1e U Res.CAC
Jeugdwinner
Boreas Bog Boss of Coopers Border, 2e U
Tussenklasse reuen
Lukas van ‘t Exelse Veld, 1e U
Gebruikshonden klasse reuen

Kalle van de Stommeerpolder, 1eU CAC/CACIB/BOB
Winner
Jeugdklasse teven:
Lady v.d. Lobberry, 1e ZG
Uriella Junior od Nezdického Potoka, 2e ZG
Britomartis Bibi of Coopers Border, G
Openklasse teven:
Lena van het Exelse Veld, 1e ZG
 21-12-2013 Noviomagum Nijmegen
Jeugdklasse reuen
Uhry Junior od Nezdického Potoka, 1e ZG
Jeugdklasse teven:
Lady v.d. Lobberry, 1e ZG

We willen toch het beste voor onze hond...
Als koningin Wilhelmina haar overleden hond(en) liet begra
ven nabij paleis Het Loo, kwam er altijd een gedenksteen op.
Eén hond, genaamd ‘Blacky’, kreeg op zijn grafsteen de tekst
gegraveerd: “Hier ligt mijn beste en liefste vriend”. In de ge
schiedenis zijn dergelijke voorbeelden, het verklaren van
liefde aan je hond, gelukkig ten over. Als het om verwennen
gaat van onze trouwe viervoeters kunnen mensen behoorlijk
uitpakken. En niet alleen op dierendag. En ook niet simpel
met een bot als een extraatje. Soms gaat het veel verder dan
dat. Wat denk je van een kilo haring, kopvlees van het rund,
gepureerde rauwe groente en fruit en flinke stukken stinkende
pens. Het geheel, afgetopt met een kippenkarkas, geserveerd
op kamertemperatuur. Ja, zó wil de hond het liefste zijn
maaltijd zien (volgens zijn baasje) De hond in kwestie heeft
er geen probleem mee en alles gaat op zijn honds in ‘no time’
naar binnen. De theorie er achter is dat de hond, net als zijn
voorvader de wolf, het beste is gediend met rauw voedsel.
Volgens de Barf-theorie (Barf staat voor Bones en Raw Food)
zijn hondenbrokken afval van onze vleesindustrie, volgestopt
met kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen,
doodgekookt waardoor alle voedingsstoffen eruit zijn en weer
zijn overspoten met wat vitaminen en mineralen. Gelukkig
ligt de waarheid wel iets genuanceerder en varen veel honden
wel bij droogvoer. En is ook de wolf wel een iets ander beest
dan de hond. Intussen, na duizenden jaren evolutie, is de maag
van de hond beter in staat om koolhydraten te verteren. Toch
is er een trend waar te nemen van hondeigenaren die overgaan
naar rauw vlees en/of vis. Soms vanwege vacht- , huid- en/of
ontlastingsproblemen. Als tegengeluid hoor je vaak dat rauw
vlees duurder zou zijn dan de gewone brokken. Inmiddels zijn
er al zoveel vleesaanbieders op de markt, waardoor de kos
tenweegschaal juist de andere kant opgaat, zodat rauw vlees
juist goedkoper is. Bijvoorbeeld voor een hond van 30 kilo
zou ca. 500-600 gram rauw vlees voldoende zijn. Kosten zijn
dan ca. 0,70 tot 0,90 euro per dag. Een feit is dat rauw vlees
beter verteerd dan brokken. Genoeg even over het eten.
De vraag is ook: “Hoe is de plek in huis van de onze hond”.
Het blijkt dat 50% van de eigenaren heel wat afkletsen met
onze honden. We voeren soms hele gesprekken. Waarover

hebben we het dan tegen onze trouwe GM? Over het weer,
gemiste apporten, de familie of misschien over de politiek?
Gelukkig krijgen ze wel zwijgplicht opgelegd!
Bij 40% van de baasjes slaapt de hond op of naast het bed.
Een betere beveiliging kan je je niet wensen want een hond die
het bij zijn baasje goed heeft wil dat graag zo houden en heeft
het daarom niet zo op indringers. Zo komen we toch weer
terug op het eten want een betere beloning voor onze persoon
lijke bodyguard is er niet. Daarom als tip: een echte honden
taart! Dus veel succes met het bereiden hiervan; uw hond zal
u er erg dankbaar voor zijn en gaat misschien nog beter zijn
best doen om alle apporten binnen te halen!
 
TAART
150 gr quinoa.
Quinoa (Chenopodium quinoa) is een eenjarige plant uit de
amarantenfamilie en de korrels lijken op graankorrels en
worden ook op die manier in de keuken gebruikt.
150 gr rundergehakt
350 gr bloem
3 eieren
2 theelepels bakpoeder
2 eetlepels zonnebloemolie
2 eetlepels peterselie
voor de bovenlaag:
175 gr aardappelpuree (zonder zout)
50 gr magere roomkaas
 
Kook de quinoa en giet af. Klop de eieren los met de olie en
het gehakt. Roer quinoa  en perselie erdoor, kneed met bloem
en bakpoeder tot een bal. Doe de deeg in een springvorm, bak
circa 60 minuten op 180 graden. Meng de puree met de
roomkaas. Smeer dat op de taart en versier met peterselie. (uit:
'Het grote hondenkookboek van Rosa Verschuren')
 
Voor de hond rest nog een ‘vreet smakelijk!’
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Een verhaal van een lid....

Verslag Combinatiedag / Aanlegproef  15 maart 2014 te Exel
De Combinatiedag voorjaar is weer super verlopen. Ondanks
het lange wachten door de grote deelname gingen de deelne
mers tevreden naar huis.
Hieronder de bevindingen van de best scorende hond tijdens
de aanlegproef.
Borre ( fokker Germs Midwolde) én Bauke hadden beide geen
ervaring en toch met de 1e prijs naar huis!  Een mooi voorbeeld
dat tijdens de aanlegproef talent wordt beoordeeld.
En Bauke is meteen enthousiast om verder te gaan. Daar doen
we het voor; werken met je hond, daar wordt je beide gelukkig
van!
 
De gebruikshonden commissie (GHC)
 
Op 15 maart reisde ik met onze hond Borre af naar de aan
legproef/jonge honden dag in Exel.
De locatie is perfect geregeld, mooie omgeving met een groot
veld en bospercelen.
Borre is mijn eerste hond dus dit is natuurlijk de eerste aan
legproef die ik mee mag maken. Maar gelukkig moet Borre
het werk doen en dat doet hij dan ook vol overgave!
Mooi om je hond te zien doen waar hij voor gemaakt is. Waar
Borre eerst naar alle voorbij lopende teefjes zit te loeren en
mij, met alle springerige acties, blaren in de hand bezorgt, zo
geconcentreerd volgt hij het zweetspoor door het bos.
De keurmeesters hebben goed werk verricht door mij als ‘jon
ge hond’ wegwijs te maken in het geheel. Ook voor vragen

als ”hoe kan ik voorkomen dat ik blaren in de hand krijg van
een trekkende hond?” heb ik tips mee naar huis gekregen.
Over werklust en passie gesproken, het is ook leuk om te horen
dat de keurmeester gewoon met je mee geniet wanneer de hond
als een streep over het sleepspoor van de eend vliegt en je met
een 10 op zak de bosjes weer uitstapt.
Bij de veldproef kiest Borre gelijk het ruime sop om vervolgens
de eend, die als laatste in de planning stond, als eerste op te
sporen en op te halen. Hierbij was misschien wel de wind, die
vanaf de zijkant kwam, de oorzaak van dat Borre de ruimte
nam. Er waren in ieder geval meer honden die dezelfde kant
op togen.
Het was een mooie gelegenheid om het gehele nest inclusief
ouderdieren bijeen te zien. Ook was het een gezellig samenzijn
met de andere hondenbezitters en werd er lol gemaakt. De
mooiste opmerking vond ik nog: “mijn hond komt al niet meer
in actie bij een schot want ik mis toch 9 van de 10 keer…”.
Tijdens de nestkeuring heeft Borre het predikaat zeer fraai
meegekregen. Kwam ik geheel zonder verwachting naar Exel,
zo breed lachend en trots ben ik weer naar huis gereden in het
bezit van een grote beker. Maar het belangrijkste is nog dat
ik heb kunnen zien dat Borre goed gebruik kan maken van
zijn zintuigen.  
De volgende stap is het samenwerken; we gaan hiervoor
binnenkort op KNVJ -cursus.
 
Bauke Brouwer &  Borre

Winnaars aanlegproef voorjaar 2014
1: Borre
2: Kim van de Stommeerpolder
3: Uhry Junior od Nezdického Potoka

Veldwerkintroductiedag Abbenes op 23 augustus
2014
Om veldwerkgeïnteresseerden een mogelijkheid te bieden
kennis en ervaring op te doen voor het veldwerk met uw Grote
Münsterlander is er een Veldwerkinstructiedag op zaterdag
23 augustus in Abbenes in samenwerking met Wilma Roden
burg.
Zet de datum vast in uw agenda en hou de site van de NGMV
in de gaten; daar komt t.z.t. de actuele  informatie op te staan.
Aanmelden kan bij Jarina Kisjes: info@jardeco.nl

Borre
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Aspe Doris van 't Reuseldal

Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
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

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.

2834010  Aspe Doris van 't Reuseldal  07-04-2011 Waltmans,Fam.

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.

 Nieuw op de fokdierenlijst

N.H.S.B.:       2834010

Geboren:    07-07-2011

Geslacht:    Teef

Vader:    Qaux v. S. Vit

Moeder:    Caya van de Berkelse Akkers

Fokker:    Van "t Reuseldal

HD:    HD-A

Oogonderzoek:   voorlopig vrij van alle erfelijke
oogafwijkingen

Schofthoogte:   62 cm

Exterieur:   Uitmuntend

Aanlegproef:   Uitmuntend

Jachtproeven:   KNJV B diploma’s

Eigenaar:   Fam. Waltmans

Telefoon:   06-14413170

Email:    info@reuseldal.nl
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Geboorte bericht Mika van 't Meekenesch
Geboren: Kennel uut 't Vossebeltseveld

Moeder: Mika van "t Meekenesch

Vader: Ghillbeck Rapax Dixon

Geboortedatum: 9 maart 2014

Pups: 8 reutjes en 2 teefjes

Beschikbaar: geen pups meer beschikbaar

email: anitaenronald@home.nl

Geboorte bericht Olette van het Meekenesch
Geboren: Kennel van het Meekenesch

Moeder: Olette van het Meekenesch

Vader: Enzo vom Donnersberg

Geboortedatum: 5 maart 2014

Pups: 8 reutjes en 4 teefjes

Beschikbaar: nog enkele reutjes

email: info@grotemunsterlander.eu

Te verwachte dekkingen
In april 2014
V.W. Aspe Doris van 't Reuseldal & Joda aus der
Stockmannsmühle
 
Meer informatie over de teven zie info fokkerij-fokteven
hier is ook contactinformatie te vinden over de fokker.
 
 

Geboorte bericht Josi vom Sülztal
Geboren: Kennel Oet Voasje

Moeder: Josi vom Sülztal

Vader: Larry aus der Stockmannsmuhle

Geboortedatum: 31-03-2014

Pups: 2 teefjes en 1 reutje

Beschikbaar: geen pups meer beschikbaar

email: maureenbovens@kpnplanet.nl

Zet in uw agenda! 
 

Kampioensclubmatch NGMV 2014
zondag, 22 juni 2014

 
Lokatie     " Hoenderloo "
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In Memoriam Seppo van 't Exelseveld
 
 
Op de leeftijd van 14 jaar en 2 maanden is Seppo ingeslapen.
 
Hij laat een grote, lege plek achter maar gevuld met de mooiste
herinneringen!
 
Ina en Tonnie te Boome
 

Seppo van 't Exelseveld 
 
      in Memoriam

 
Geboren:    13-01-2000
 
Overleden:  13-03-2014
     
 
     Wij wensen Ina en Tonnie te Boome veel
             sterkte toe met dit verlies.
 

Gedekt op 24 maart 2014
Onanka van het Meekenesch versus Morris-Minor Aus der
Stockmannsmühle
Voor meer informatie kijk op de website van de NGMV www.
grotemunsterlander.nl onder "Nesten en Dekkingen" of e-

mail: info@grotemunsterlander.eu, eigenaar André en Maria
Nieuwenhuis
 
 

Morris Minor Aus der StockmannsmühleOnanka van het Meekenesch

In Memoriam Firsty
 
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze mooie Grote
Münsterlander die in 4 shows haar titel van Ned. Kampioen
binnen had en als 1e bij ons een MAP B heeft gehaald.
 
Wij missen haar
Koos en Tiny Poort
Inca en Jaika van 't Proostmeer

Firsty van 't Proostmeer 
 
    In Memoriam
 
 
Geboren        :     14-08-2000
 
Overleden     :      02-05-2014
 
        Wij wensen Koos en Tiny Poort
            veel sterkte toe met dit verlies

Aspar
 
     In Memoriam
 
 
Geboren:          14-06-2000
 
Overleden:        04-04-2014
 
    Wij wensen Bart en Jolien Waltmans veel 
            sterkte toe met dit verlies
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Ziekte van Weil
 
Weil (rattenziekte) is een ziekte die mensen en honden kan
besmetten. Besmette honden kunnen op hun beurt weer een
bron van infectie zijn voor mensen. Aangezien leptospirose
een ernstige aandoening is voor mensen, is bescherming van
honden door vaccinatie erg belangrijk als er kans is dat de
hond een besmetting kan oplopen. Intussen is het de meest
verbreide zoönotische infectie (van beest naar de mens) De
ziekte is dan ook aangifteplichtig. Besmetting treedt vooral
op tijdens het zwemmen in stilstaand water, op uitlaatplaatsen
en grasvelden. De hond kan geïnfecteerd worden via contact
met besmet water of voedsel, besmette grond of voorwerpen.
De ziekte van Weil wordt overgebracht via de urine van
knaagdieren, vooral ratten. De bacterie Leptospira interro
gans is de veroorzaker van de ziekte.
De eerste symptomen bij de hond zijn vaak zeer vaag, waar
door de ziekte lastig te herkennen is. Vooral nieren en lever
worden aangetast. De verschijnselen kunnen variëren van
acute sterfte, koorts, rillen, veel drinken, braken, uitdrogen,
tot ontstekingen aan de ogen of bek. Soms zie je bloedinkjes
of geelzucht.

Sinds kort is er een nieuw vaccin beschikbaar dat betere be
scherming biedt tegen de ziekte van Weil. Normaal gesproken
krijgt uw hond 1x per jaar de cocktailvaccinatie waarin ook
de bescherming tegen de ziekte van Weil inzit.
Waarom een nieuw vaccin?
Er bestaan vele verschillende typen leptospiren. Het vorige
vaccin (L2) bood bescherming tegen de twee belangrijkste
Leptospira-bacteriën. Uit onderzoek is gebleken dat inmid
dels ook andere groepen Leptospiren vaker voorkomen in
onze omgeving. Daarom is er een nieuw vaccin gemaakt, dat
bescherming biedt tegen de vier belangrijkste typen (L4).
Bij puppy’s wordt de L4-vaccinatie herhaald na 3-4 weken
(geboosterd). Indien u wilt dat uw volwassen hond ook be
schermd wordt tegen de vier belangrijkste leptospiren, dan
moet deze enting na 4 weken eenmalig worden herhaald.
Naast deze vaccins kunt u uw dier ook laten vaccineren tegen
bijvoorbeeld Rabiës (verplicht als uw hond naar het buiten
land gaat) en de ziekte van Lyme. In overleg met uw dierenarts
kan worden besproken wat voor uw hond het meest geschik
te vaccinatie-programma is.
 

 

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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Laat u niet Lymen
Hoogwaarschijnlijk door de uitzonderlijke zachte winter
kwam de teek al half februari in actie. Het is nu een goed
moment om bij de gevolgen van een tekenbeet nog even bij
stil te staan, want dit kleine beestje kan voor u en voor uw
hond een serieuze bedreiging zijn. Inmiddels is een kwart van
de teken besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi welke de
‘ziekte van Lyme’ veroorzaakt.
Het TV-programma Radar heeft al op 18 oktober 2010 een
uitzending gewijd aan deze ziekte en is nog steeds de moeite
waard om deze uitzending terug te zien (zie: www.trosradar.
nl) Tevens geeft de site van de Nederlandse Vereniging voor
Lyme-patiënten uitgebreide informatie over deze chronische,
soms slopende ziekte (zie: www.lymevereniging.nl) Hun
motto is dan ook: “Laat u niet Lymen” Hiermee bedoelen ze
de onwetendheid bij vele artsen over het ziektebeeld, sympto
men en hoe hiermee verder te gaan als deze ziekte is vermoedt.
Slechts 50% van de besmette tekenbeten laten de zo bekende
‘rode ring’ (EM) laat zien. Dus dit is zeker niet de enige indi
catie om met een vermoeden van Lyme naar een arts te gaan.
Er zijn 3 testen die worden gebruikt om aan te tonen óf er
sprake is van besmetting. Zo is er de Elisa-test, die zeer on
nauwkeurig is (30-60 %) Ook de wat duurdere Western
Blot-test (ca. 50 euro) geeft geen 100% score. De PCR-test (ca.
130 euro) zoekt naar DNA-materiaal van de bacterie en geeft
een betrouwbare uitslag. Als er behoefte is aan een betrouw
bare en breder gerichte test qua gezondheid dan is een
LBA-test een mogelijkheid.
Allereerst gebruikt de arts de Elisa-test. Als deze positief is
gebruikt men de Western Blot-test. De ziektekostenverzeke
ring vergoedt deze testen. Voor de PCR-test ben je aangewe
zen op een particulier laboratorium n.l. Pro Healt BV te Weert.
 
En nu uw hond, uw trouwe viervoeter. Zeker is dat het zo
vroeg mogelijk verwijderen van de teek helpt. Welke sympto
men van deze ziekte zien we bij een hond? In ieder geval geen
rode ring op de huid. Het meest voorkomende verschijnsel is

gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en
pijn aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn
koorts, verlies van eetlust, uitdroging, sloomheid, gezwollen
lymfeklieren en aantasting van de nieren.
De Ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Een
hond met Lyme reageer normaal gesproken binnen enkele
dagen op de ziekte. Wanneer de ziekte niet snel genoeg wordt
gediagnosticeerd kan de ziekte chronisch worden en ernstige
nierschade veroorzaken. Dieren in gebieden waar veel teken
voorkomen hebben de grootste kans op infectie (bos / heide /
duinen / Ede / Hoge Veluwe). De risico’s op door teken
overgebrachte ziekten zijn in de meer zuidelijke landen nog
groter dan hier. Goede preventie is daarom een must. Er zijn
verschillende maatregelingen voorhanden. Een tekenband
biedt op dit moment goede bescherming en beschermt boven
dien tegen zandvliegjes de in het buitenland de veroorzaker
zijn van de ernstige ziekte Leishmania. Nadeel is wel dat de
tekenband giftige stoffen afgeeft wat nadelig kan zijn als uw
hond vaak bij de nek wordt aangeraakt. Dus even handen
wassen is dan zeker niet overdreven.
 
Een mooi voorjaar toegewenst en: ”Laat u niet Lymen!”.

Week van de Teek
Bron: nieuwsbrief KNVJ
 
Steeds meer mensen in Nederland krijgen de ziekte van Lyme,
het gaat om ongeveer 22.000 gevallen per jaar. De prognose
is dat dit zal toenemen tot een verdubbeling in 2030. Doordat
de hoeveelheid bos in Nederland is toegenomen, er meer
warme dagen dan vroeger zijn en meer mensen recreëren in de
natuur, is de kans op een tekenbeet en dus ook op de ziekte
van Lyme toegenomen.
 
Bij verblijf in het bos is een tekenbeet nooit uit te sluiten. Er
zijn wel maatregelen te nemen om het risico zo klein mogelijk
te houden: 
 
- Vermijd zo mogelijk dichte begroeiing en struikgewas, want
hier bevinden zich de teken meestal voordat ze zich hechten
aan mens of dier.
 
- Draag gesloten en huidbedekkende kleding van een lichte
kleur.

 
- Smeer de onbedekte huid in met anti-insectenmiddel met
30-50% DEET.
 
- Spuit sokken, schoenen en broek eventueel in met een DEET
kledingspray.Draag eventueel geïmpregneerde broeken met
permitrine (verkrijgbaar bij gespecialiseerde outdoorzaken).
Let op: blijf wel altijd goed controleren op teken!
 
- Zorg voor een tekenverwijderaar in de EHBO-kist
 
- Controleer na werkzaamheden of een uitstapje in bos en
natuur uw lichaam en uw kleding op teken. Controleer ook
op de moeilijk zichtbare plekken.
 
In opdracht van het RijksInstuut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) is een app gemaakt met informatie over teken,
tekenbeten en een waarschuwingsfunctie die u attendeert op
perioden met verhoogd risico. U kunt de app downloaden in
de playstore . Zoek op  het woord  “tekenbeet”.
 
Meer informatie vindt u op www.weekvandeteek.nl
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Gezondheidsuitslagen Raad van Beheer
N.H.S.B.  Naam hond   Arts   Datum onderzoek
    Geboortedatum   Onderzoek   Uitslag

2852350   Bjorn v.'t Vriezebosch   Drs. G.J. de Waard   17-01-2014

    27-08-2011   H.D.   H.D. A. Norbergw. 38

2911944   Urielle junior Od   Drs. S.A.J.M. van Dongen   05-02-2014

    Nezdickèho Potoka   H.D.   H.D. A. Norbergw. 40

    29-11-2012        

2899640   Do v.'t Woudse Veldt   Drs. E.M. 't Hooft   30-01-2014

    08-10-2012   H.D.   H.D. A. Norbergw. 40

2902736   Mendy v."t Exelse veld   Drs. S.C.W. Rijpert   22-01-2014

    03-11-2012   H.D.   H.D. A. Norbergw. 40

2766403   Olette v.h. Meekenesch   C. Görig   07-01-2014

    02-10-2009   Oog   voorlopig vrij

2911944   Urielle junior Od   Drs. Gutteling   21-01-2014

    Nezdickèho Potoka   Oog   voorlopig vrij

    29-11-2012        

2899048   Josi vom Sülztal   K.J.M. Stróbl   21-01-2014

    31-03-2010   Oog   voorlopig vrij

Uit de oude doos....
De heer George van Straaten heeft deze foto uit 1969 aan
ons verzonden. 
Op deze foto staan 2 mooie teven van de fokker G. Ver
schoor uit Purmerend, de eerste pup van de heer van
Straaten kwam van deze fokker vandaan en is een nakom
ling van een van deze teven. De 'pup' is geboren in 1972 en
zijn naam was Casper van de IJselmeerpolder.
 
Wetende dat de NGMV opgericht is in 1975, is dit een
unieke foto vóór die tijd. 
 
Meer archiefmateriaal dat is aangeleverd door George van
Straaten is terug te vinden op de website van de NGMV
www.grotemunsterlander.nl onder "Archief".
 

Social media....... facebook!
Ook de NGMV heeft een pagina op facebook.
Vele weten ons al te vinden en krijgen al berichten zoals
'Foto van de dag/maand' en 'agendapunten'  via het digita
le netwerk binnen. 
Het is de bedoeling dat onze pagina op facebook gaat leven.
Zet je eigen foto's en verhalen op deze pagina, ze worden
ook meegenomen voor het ereplekje als 'Foto van de
maand'.
 
Degene die nog geen 'vriend' is, stuur ons een vriendenuit
nodiging. Je kunt ons vinden door te zoeken naar 'Grote
Münsterlander NGMV'.
 
Join de club, namens de redactie
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Verslag aanlegproef België 
 
Afgelopen 22 maart was het vroeg dag in huize Mentink en
Schimmel want we gingen on tour naar België. Rond half 6
zijn we vanuit het mooie Drentse Steenwijksmoer vertrokken
richting Sint-Lenaerts. Dat het een mooie en leerzame dag zou
worden stond voor ons als een paal boven water.
Onderweg kregen we het over het münsterlandervirus en als
je daar eenmaal mee besmet bent, is er ook geen vaccin meer
voor te krijgen. Ik (Elon) kan dit als leek en beginnend
voorjager ook namens de directrice van huize Schimmel be
vestigen. Wij zijn namelijk de trotse baasjes van Dommel
(Binky uut 't Vossebeltseveld). Hij is onze eerste Grote
Münsterlander.
Voordat we er erg in hadden zaten we al in België. Dit was
niet zo moeilijk te vinden, echter de lokatie waar de aanleg
proef werd gehouden wel. Na wat zoeken en gebel met het
thuisfront hebben we de lokatie gevonden en waren we nog
ruim op tijd. TomTom technisch gezien is dit wel een klein
verbeter puntje voor onze Belgische vrienden.
Na een heerlijk bak koffie en thee van de kantinebaas van de
plaatselijke visclub 'Ons Genoegen' (rond hun terrein waren
de proeven) genaamd 'Chefke', kon ik bij de organisatie een
lootje trekken voor de groepsindeling.
Het geringe (10 stuks) aantal honden in vergelijking met de
Nederlandse aanlegproef werd ruimschoots door de Bourgon
dische stijl van de organisatie gecompenseerd. Dit werd door
ons Nederlanders als zeer fijn ervaren.
De eerste proef was veldwerk. Op een prachtig veld waren een
koppel kwartels en een fazant weggezet. Dommel had meer
aandacht voor de fazant dan voor de kwartels maar hij heeft
ze beide aangewezen. De enige Nederlandse keurmeester van
deze dag gaf na afloop van de proef fijne feedback waar je als
beginnend voorjager echt wat mee kunt. Vooral je hond de
hemel in prijzen zodra hij het wild aanwijst is heel belangrijk.
Iets wat zeker niet onbenoemd mag blijven is een beste man
die tijdens en tussen de proeven door, de mensen die niet
hoefden te rijden, van schnaps voorzag. Hulde aan die beste
vrolijke man.
De tweede proef was een verloren zoek in het bos. Wederom
een leuke lokatie waar de organisatie een eend en een konijn

had weg gelegd. Dommel ging uiterst beheerst door de bramen
heen om de eend aan te wijzen en vervolgens het konijn te
brengen.
De Belgische keurmeesters waren niet zo scheutig in het geven
van feedback in vergelijking met hun Nederlandse collega.
De derde proef was een zweetspoor. De jonge honden moesten
hier flink aan de bak om uiteindelijk bij het ree vel en de poten
te komen. De vierde en laatste proef was het schot. Dit gaat
er anders aan toe dan tijdens de Nederlandse aanlegproef.
Hier mochten alle honden gezamenlijk los en dan werd er
geschoten i.p.v. één voor één het veld in met het geweer.
 
Tijdens de maaltijd met fijne versnaperingen, werden de
punten opgeteld. Dit heeft geresulteerd in Dommel zijn
tweede 'uitmuntend' en dit maakt je als baasje en als fokker
(Ronald) erg trots.
Via deze weg willen wij onze Bourgondische Grote Münster
lander vrienden nogmaals bedanken voor deze leuke en leer
zame dag.
Tot ziens vanuit het Drentse land,
 
Groet'n Dommel en Elon

Een verhaal van een lid

Wist u dat? 
De verplichting tot chippen van uw pup en de bijbehorende 
registratie ervan bij een databank die door de RvB erkend
is, is op 1 april 2013 ingegaan.
 
De volledige informatie hierover is na te lezen op:
http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-
procedure/verplichte-registratie-overheid/
 
Vanaf 1 juni 2014 is de verplichte afname van DNA-materiaal
een feit. Op de afgelopen ALV heeft Lida Reeskamp-Blok een
presentatie gehouden over de DNA-afname en afstammings
controle. Wat duidelijk naar voren kwam is dat de fokker te
allen tijde verantwoordelijk is voor het aanleveren van de
juiste gegevens behorend bij een nest, dus zowel van de fokteef,
de gebruikte dekreu als ook de pups!
 

Verdere informatie is na te lezen op:
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-
welzijn/dna-afstammingscontrole/
 
Houdt uzelf op de hoogte door regelmatig de websites van de
RvB te bezoeken alsmede u te abonneren op de RAADAR-
nieuwsbrief die u dan per mail ontvangt.
Gezien de druk van de media op de toekomst van de kynolo
gie en de rashonden fokkerij specifiek, zijn er de laatste jaren
veel snelle ontwikkelingen gaande, dus blijf dit volgen!
 
Tiny Poort
F.B.C.
 
 
 

Elon en Binky (Dommel) Uut 't Vossebeltseveld
op de aanlegproef in België
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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.

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad ZOMER 2014 uiterlijk vóór 31
juli 2014 opsturen naar:
Redactie 'de Grote Münsterlander'
Kerkplein 4
5301 EK  Zaltbommel
E-mail: clubblad@grotemunsterlander.nl

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

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

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 vacant   clubblad@grotemunsterlander.nl

 

Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Tiny Poort Marcel Veldhuis clubblad@grotemunsterlander.nl

0596-541780 053-5727679  

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

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
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


