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Anita Jansen, Bianca Nuijts-Consten, Nico Engels, Ronald
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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 verant
woordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties,
foto’s of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming
niet toegestaan.
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Van de redactie
De redactie heeft voor het tot stand komen van deze editie vol
gas gegeven omdat  een welverdiende vakantie komende was.
Eerlijkheidshalve moet ik (Nico Engels) bekennen dat mijn
zomervakantie er al een paar weken opzit. Twee weken in de
Achterhoek op een landgoed midden in een bos bracht me
weer helemaal uit de dagelijkse beslommeringen. Gewoon een
simpele dagindeling (wandelen-eten-lezen-slapen) deed zijn
heilzame werk. Vooral met een lekker zonnetje erbij wordt het
leven opeens heel aangenaam. Voor mijn honden Django en
Floris was er een ander dagritme maar het heeft hun aan
weinig ontbroken. Tijdens de ochtendwandelingen deden we
lichte apportoefeningen afgewisseld met wat basis-dirigeer
werk voor Floris. Aangezien in het bos veel reeën waren,
konden ze daar niet ongelijnd in. Dus bleven we vooral op een
brede (openbare)zandweg van ca. 5 km lang, waar af en toe
wat fietsers of een auto ons passeerden, hetgeen betekende dat
‘kom voor’ en ‘zitten op afstand’ met regelmaat werden beoe
fend. Voor mij voelde het comfortabel dat de honden een
‘sporttrainerhalsband’ (in de volksmond vaak teletak ge
noemd) om hadden waardoor ze ook op grote afstand te be
reiken zijn. Ik wilde voorkomen dat als ze verwaaiing kregen
van een ree en er achteraan zouden gaan. Normaal werkt het
apparaat tot meer dan een kilometer (de fabrikant zegt 1600
m) en in een bosgebied blijft naar mijn inschatting zo’n 500
meter van over. Toch vind ik de timing van je (stop)comman
do’s het allerbelangrijkste. Dan komt het ‘lezen’ van je hond
om de hoek kijken. Tegelijkertijd is dit het aller-moeilijkste
omdat het ervaring vereist en omdat andere zaken onverwacht
aandacht kunnen vragen. 

  
Gelukkig kan ik melden dat het prima is gegaan behalve voor
een tam konijn die daar enkele dagen ervoor was gedropt door
een ‘last minutebooker’. Het lief beest heeft maar kort kunnen
genieten op zijn nieuw leefadres. Het ging zo snel dat ik te laat
was met ingrijpen (die timing, hé) Als GM-bezitter weet je dat
zoiets kan gebeuren maar het went nooit.
 
Even terug naar de teletak. Vele hondeigenaars zullen niet
gelijk kiezen voor een ‘sporttrainer’ gezien de tegengestelde
verhalen daarover. Zowel met de voor-en tegenstanders kan
ik een eind mee gaan in hun redenering. Je moet het n.l. wel
verantwoord gebruiken voor het welzijn van je hond en dat
kan m.i. het beste als je begeleiding krijgt van een ervarings
deskundige. Niet gebruiken is namelijk ook een optie maar ik
ken het onmachtige gevoel als mijn hond honderden meters
achter een haas aangaat en daarbij een aantal wegen kruist!
Zo’n gevoel achtervolgt mij dan nog een aantal keren in een
droom...
 
Maar goed, als u dit blad vóór uw vakantie in de bus krijgt,
dan kunt u hierin ontdekken dat er meer pagina’s in kleur zijn
afgedrukt dan dat u van ons gewend bent. De redactie heeft
namelijk wat kleurpagina’s gespaard om zodoende voor deze
editie, met veel clubmatchruimte, ons beste beentje voor te
zetten. Dan kan u in uw vakantie uw zwartwitte GM-er nog
een keer in kleur terug zien. Althans wanneer u op de club
match bent geweest. Zo niet, dan komt het volgende keer
helemaal goed. Want volgend jaar willen we aan de clubmatch,
in het jubileumjaar, veel kleur geven. Wat uw kleur betreft;
wij wensen u een hele fijne zonnige zomer toe!

Van de voorzitter
Wegens vakantie van onze voorzitter, de heer Johan Wilmink,
onbreekt in deze editie een stukje zoals u dat gewend bent.
 
Volgende editie hopen wij dat Johan weer zijn schrijfkunsten
aan u zal tonen en u verwelkomen in ons clubblad 'De Grote
Münsterlander'.
 
Wij wensen u namens het bestuur, commissies een hele fijne
vakantie toe. 
 
Geniet van uw welverdiende rust.

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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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

Leden van verdienste NGMV 2014

Dhr. G. de Kuyer 

Dhr. A. Wisselink

Dhr. H. Heida

Mevr. A. M. van Straaten-Stokman    

Dhr. M. Schimmel

Dhr. T. Zuidema

Dhr. J. Mols

Dhr. P. Reivers

Dhr. C. van den Bosch

Dhr. E. Bekkering

Dhr. J. Geessink

Dhr. S. de Jong

Mevr. C. de Jong-Bosschaart

Dhr. A. Melles

Dhr. L. Koppelman

Mevr. A. Hilferink

Mevr. W. Rodenburg

Mevr. C. Konings

Dhr. C. Merkes

Dhr. A. Nieuwenhuis

Dhr. M. van Putten

Dhr. M. van de Ven

Dhr. R. van Kuijk

Mevr. M. van Kuijk-van Noye

Mevr. W. Braam

Dhr. L. Jacobs

Dhr. H. Spätgens

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

 
Al eerder benoemd tot lid van verdienste:

 

Nieuwe leden

Plaschek E.M. Harfsen

Brouwer B. Grijpskerk

Ziel E.J. Diepenheim

Casteleyn P. Asse (B)

De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging:
 

 
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)

LID VAN VERDIENSTE

boven: Dhr. en Mevr. de Kuyer
Tijdens de Clubkampioenschap 2014 werd Dhr. de Kuyer
de speld behorende bij de titel "Lid van verdienste" opge
speld vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van de NGMV.
Hij ontving nog een oorkonde en zijn vrouw een bos
bloemen. 
 
Dhr. Wesselink was niet aanwezig om de speld in ontvangst
te nemen deze wordt persoonlijk door Ina te Boome bij hem
thuis overhandigd. 

4



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

23 augustus 2014 Veldwerkinstructiedagdag Abbenes

30 augustus 2014 Veldwerkinstructiedag Nieuwe Pekela

3 oktober 2014 Najaars veldwedstrijd Nieuwe Pekala Novice

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 I.V.M. 40-JARIG BESTAAN NGMV

        Clubagenda 2014/2015
 

Aanlegproef NGMV voorjaar 2014
In het vorige clubblad (Lente 2014) zijn we de uitslag van
de aanlegproef van Mendy van 't Exelseveld vergeten te
vermelden.  Dhr. Geessink uit Winsterswijk is de eigenaar

van Mendy. Onze excuses hiervoor.
 
Mendy van 't Exelseveld heeft 133 punten gescoord op de
aanlegproef met een 'Uitmuntend' als beoordeling. 
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KlM International (KlM-I) 
 
 
Einladung zur Internationalen Münsterländerprüfung (IMP) 
In Nordrhein–Westfalen (Münsterland) und Niedersachsen 
 
 
Wann:  31. Oktober bis 1. November 2014 
 
   IMP (A) mit lebende Ente für Hunde bis 48 Monate 
 
   IMP (B) mit lebende Ente u. Hasenspur für Hunde bis 36 Monate 
   
   1. November 2014 
 

Internationale Zuchtschau offen für alle Kleine und Große Müns-
terländer 

 
Für Hunde die an der IMP A oder B teilnehmen ist die Zucht-
schau obligatorisch. 

 
Veranstalter: Verband Kleine Münsterländer International e.V. (KlM-I) 
 
Ausrichter: Niederländische Heidewachtel Verein 
 
Suchenleitung: Cor Bottenheft, Jan van Nassaupark 78, NL 3844 BS Harderwijk  

Tel. 0031341415335/ 0031642899031,  
Mail: c.bottenheft@caiway.nl 
 

Nennung: Mit Formblatt IMP-1 für die IMP-A und Formblatt IMP-2 für die 
IMP-B und Kopie der Stammtafel an: 
Marjo Hagoort, Gemshoorn 59, 3766 EK Soest, Niederlande. 

 Anzahl der Gespanne: maximal 18 
 
 Die Nennung ist über den nationalen KlM-I Mitgliedsclub in der 

Geschäftsstelle KlM-I einzureichen. Über Ausnahmen wird ge-
sondert entschieden. 

 Mail: imp@heidewachtelvereniging.nl 
 
Nennschluss: 15. September 2014 
 
Nenngeld:  IMP( A o. B) 120 Euro inkl. Zuchtschau 
   Zuchtschau: 30 Euro 
 
   Zahlbar bis zum Nennschluss 
 
   Heidewachtelvereniging NL 

Rabobank: Konto 1534.96.371, IBAN: NL31RABO0153496371,  
BIC RABONL2U 
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Prüfungslokal: Hotel Lindenhof 
   Raesfelderstrasse 2, 46325 Borken (DE). Tel: 004928619250. 
   Mail: hotel@lindenhof-borken.de  
 
Zulassungs- 
Bedingungen: Bei der IMP A werden nur Hunde zugelassen, die bis zum 

Nennschluss die im Herkunftsland gegebenen 
Zuchtvoraussetzungen erfüllen. 

 
 Bei der IMP B werden Hunde zuglassen, bei denen bis zum 

Nennschluss keine zuchtausschließenden Mängel festgestellt 
wurden (eine nationale Zuchtzulassung ist keine Voraussetzung). 

 
 Für jeden Hund ist ein gültiger PET-Passport (Internationaler 

Impfausweis) mit gültiger Tollwutschutzimpfung vorzulegen. 
Ebenfalls ist eine Versicherungsbescheinigung vorzuzeigen. 

 
Führer: Jeder Führer muss im Besitz eines gültigen gelösten 

Jagdscheines sein. 
 Für die Feld- und Wasserarbeit werden Waffen und Patronen 

vom Ausrichter gestellt und aus Sicherheitsgründen nur vom 
Richter geschossen. 

 
Wild: Haar-und Federwild kann auf Wunsch vom Ausrichter gestellt 

werden. Bitte bei der Nennung darauf hinweisen. 
 
Sonstiges: Alle Hundeführer erhalten am Anreisetag ein Programm mit der 

aktuellen Gruppeneinteilung. 
 Die offizielle Sprache ist Deutsch. 
 
 Die Prüfungsordnung für die IMP (A u. B) können sie von der 

KIM-I Homepage downloaden unter www.klm-international.info 
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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'.
 
Dus DOEN!! Plaats je eigen bericht op Grote Münsterlan
der NGMV, door naar de pagina te gaan en je verhaal te
plaatsen. 
 
Degene die nog geen 'vriend' is, stuur ons een vriendenuit
nodiging. Je kunt ons vinden door te zoeken naar 'Grote
Münsterlander NGMV'. 

Noteer in uw agenda: 

 

19+20+21 juni 2015 JUBILEUM WEEKEND 

i.v.m. 40‐JARIG BESTAAN N.G.M.V. 

 

Aanvang vrijdag 19 juni 20.00 uur 

20 juni o.a. Kamp. Clubmatch 

Zondag 21 juni sluiting 16.00 uur 

 

Locatie 

Boerderijcamping `de Waltakke` 

te Lochem 

 

kijk voor o.a. de diverse overnachtingsmogelijkheden op 

www.dewaltakke.nl 

 

 

We hopen u in grote getale te mogen ontmoeten om er samen een              

                        onvergetelijk jubileum van te maken!  

Aan de invulling van het programma wordt hard gewerkt en we houden  

             u op de hoogte in de komende edities van het clubblad! 
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Werken met je Grote Münsterlander
Er zullen ongetwijfeld 1000 redenen zijn voor de aanschaf van een jachthond. Zeker niet de onbelangrijkste is het samen
plezier beleven in de specifieke jachthond-kwaliteit van je maatje. Eigenschappen die via selectieve fok door generaties in
de genen van je GMer zijn meegegeven. Zoeken en apporteren….werken met de baas.
 
Gelukkig ziet GHC een steeds grotere groep NGMV leden werken met de hond, ondanks het feit dat niet elke jachthond
kan worden ingezet voor de praktijkjacht. Ook voor alternatief werkplezier zijn er voldoende
mogelijkheden om het sluimerend talent volop te ontwikkelen en te laten bloeien.
Zo blijven we jachthonden en onszelf gelukkig maken!
 
Het najaarswedstrijdseizoen staat weer voor de deur. Menigeen heeft weer met vallen en opstaan vooruitgang geboekt en
dan is er natuurlijk de uitdaging om jezelf met je maatje te meten met de omgeving. Hoe staan we ervoor en presteren we
onder druk net zo goed als wat op het trainingsveld altijd zo perfect gaat…..
 
We proberen als GHC u zoveel mogelijk faciliteiten te bieden. Aanlegproeven, veldwerkintructiedagen, KNJV-trainings
mogelijkheden, etc.en natuurlijk de organisatie van wedstrijden waarbij u kennis en ervaring kunt opdoen.
……Maar uiteindelijk doet u het helemaal zelf met uw maat!
 
Dit jaar waren de veldwerkinstructies zeer goed bezocht (en er staan er nog 2 gepland!), tellen we 27 G.M..
Inschrijvingen bij de KNJV-proef in Haaften en de NGMV-M.A.P. in Rha is inmiddels 'bijna vol' ingeschreven.
Dank voor al die G.M.-vrijwilligers die werk van uw werk maken. Samen plezier!
We wensen u allen veel bekroning (en sterkte indien er wat mis gaat….)
 
De Orweja (Organisatie Wedstrijd Jachthonden) inschrijvingen via www.orweja.nl  is u inmiddels bekend. De Orweja
wedstrijduitslagen zijn via uw computer terug te vinden op http://www.orweja.nl/uitslagen-knjv-proeven.
We hebben dan ook als NGMV besloten deze uitslagen niet meer apart te vermelden op de NGMV site.
Nam u deel aan buitenlandse proeven of heeft u overige bijzondere wedstrijdresultaten met ons te delen dan verzoeken we
u ons dat via mail te melden naar uitslagen@grotemunsterlander.nl . De prestaties worden dan op de NGMV site gedeeld
met uw clubgenoten.
 
Heel veel werkplezier, sportieve strijd en gezond verstand gewenst bij het delen van een prachtige passie.
 
Succes!
 
De Gebruikshondencommissie.
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Hennie IJpelaar opende iets over 10 uur de dag en heette alle
aanwezigen van harte welkom. Hij gaf aan dat behalve de
keuring er  neven-activiteiten beschikbaar waren voor de
deelnemers. Arien en Johan hadden inmiddels de hindernis
baan al uitgezet en verwachtten hun eerste deelnemers. De
honden waren veelal wendbaarder en namen de hindernissen
soepeler dan de eigenaren…..!
 

Hoenderloo, Kampioensclubmatch 22 juni 2014
De lucht is blauw, het zonnetje schijnt en de temperatuur is
20 graden,
Kortom: het ideale `hondenweer`!
Dit was het weerbericht op zondag morgen 22 juni in Hoen
derloo.
De laatste konijntjes verdwenen snel van het veld toen de
auto`s, met de Grote Münsterlanders aan boord, kwamen
aangereden voor de jaarlijkse exterieurkeuring.
Veelal oude bekenden die deze dag graag van de partij willen
zijn maar  gelukkig ook veel nieuwe gezichten met hun, vaak
nog jonge, Grote Münsterlanders.
De keurmeester, mevr. Dinanda Mensink, en de ringmeester
dhr. Jan Reeskamp met schrijfster mevr. Lida Reeskamp-Blok
waren al tijdig aanwezig zodat ze vooraf nog van een kop
koffie konden genieten alvorens ze ̀ aan het werk` gingen. Dhr.
H. Schenk was deze kamp. clubmatch voor de Raad van
Beheer aanwezig om zijn visie en bevindingen omtrent het hele
gebeuren van administratie, organisatie en uitvoering `op de
dag zelf` van een Kampioenschaps Clubmatch te beoordelen.
 

De GHC-commissie leden  (Rini, Marcel, Jan en Jarina)
hadden  weer enkele jachtproefjes uitgedacht en de deelne
mende honden lieten niet lang op zich wachten, veelal aange
trokken tot de ` lekkere geurtjes` die zich over het veld ver
spreidden. Maar ja,  zomaar een vossendummy oppakken is
toch soms wel iets teveel gevraagd.
 
René stond weer paraat met zijn fotocamera om de 45 deel
nemende GM `ers te vereeuwigen.
(Het resultaat is in deze editie van het clubblad te bewonde
ren.)
Daarnaast hebben Johan, Janaika  en Nicolien ook niet mis
geschoten en zijn de foto`s  van hen op de website te zien.
Dhr. De Kuijer was, samen met zijn vrouw, gekomen om de
hulde in ontvangst te nemen voor zijn trouwe lidmaatschap.
Bij 25 jaar onafgebroken lidmaatschap van de NGMV word
je benoemd tot `lid van verdienste`. Naast de bos bloemen en
oorkonde kreeg hij ook de zilveren GM-er opgespeld door
Hennie. Dhr. Wisselink kon deze dag niet aanwezig zijn maar
krijgt de oorkonde met speld thuisgebracht vanwege hetzelfde
heuglijke feit.
Dhr. Van Straaten, ere-lid NGMV,  was deze zondag weder
om aanwezig en kon daarom de door hem en Mia, zijn vrouw,
beschikbaar gestelde wisselbokaal voor de beste jeugdhond,
uitreiken aan de Belgische winnaar van vandaag.
 
We feliciteren René Bakker met Lena  en Hennie IJpelaar met
Kalle, met  het behalen van de titel `beste teef en Clubwinner
2014` en `beste reu` van vandaag.
Niet iedereen zal het met deze keus eens zijn omdat een ieder
zijn eigen hond, de mooiste, de beste en de liefste hond vindt!
En zo hoort het ook ….!
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Marian deed goede zaken in de winkel en menigeen ging met
een `passende` pet huiswaarts!
Na afloop had Ronald samen met Anita de speklapjes, kar
bonaadjes, worstjes enz. al gereed voor consumptie zodat
deze, door de inmiddels hongerig geworden deelnemers,  kon
den worden genuttigd samen met een koel drankje natuurlijk.
M.a.w. men liet zich de barbecue prima smaken en men nam
de tijd om gezellig na te praten over een geslaagde dag!
 
Na 2 weken ontving ik op het secretariaat het beoordelings
formulier van Dhr. Schenk en zijn slotconclusie wil ik u niet
onthouden:
 
De kampioensclubmatch was uitstekend georganiseerd en vond
plaats op een passende locatie. De gemaakte opmerkingen
hebben op geen enkele wijze invloed gehad op de gang van zaken
tijdens deze dag. Het contact met het bestuur en de medewerkers
was uitstekend.

Mijn complimenten aan de organisatie en voor de gastvrijheid
en ontvangst. 
 
Ik wens het bestuur en haar commissies verder veel succes. 
 
Hugo Schenk
 
 
Dank aan allen die hiervoor hebben gezorgd:
de manege Fjordest Gard, de keurmeester, ringpersoneel en
alle vrijwilligers maar bovenal: U,  als deelnemer!
  
We zien u graag volgend jaar op zaterdag 20 juni 2015, tijdens
het jubileumweekend, terug!
 
Ina te Boome
 

Mijn eerste keer als fotograaf op de Clubmatch.
Ik ben Janaika Ottens, 12 jaar oud en kom uit Gouda. Ik heb
zelf ook een Grote Münsterlander en hij heet Duke (Lukas)
van ‘t Exelseveld.
Op 22 juni 2014 was er de clubmatch in Hunderloo. Ik ging
foto’s maken van de clubmatch. Ik wou graag foto’s maken
omdat ik dat heel erg leuk vind, vooral van dieren, dus ik dacht
laat ik het maar vragen en toen mocht het en toen was ik heel
erg blij. Ik was heel fanatiek bezig aan het begin, alleen na de
pauze was ik wel wat minder fanatiek bezig met foto’s maken,
omdat ik een beetje moe was geworden van al die foto’s maken.
Na zo veel foto’s maken werd ik het wel een beetje zat, maar
ik dacht toen bij mezelf: "je mag niet opgeven, want dat is
flauw voor de mensen die nog met hun hond moesten lopen,
want dan maak ik van de eerste helft super veel foto’s van
iedereen en dan in de tweede helft van bijna niemand".
De sfeer was heel erg gezellig en erg aangenaam. Iedereen had
het naar zijn/haar zin. Alleen wat wel jammer was, is dat de
reuen wel af en toe van zich lieten horen.
Er waren ook hele leuke en kleine puppy’s. Er waren natuur
lijk ook activiteiten. Je kon over een hindernisbaan met je
hond. Dan moet je hond over balkjes heen springen, door een
slurf/tunnel heen en over een soort van dakvorm. De 2e acti
viteit was apporteren. Daar werd met een elastiek een doekje
afgeschoten. Waar het doekje heen ging lag al een eend klaar.
Het zusje (Lena van ‘t Exelseveld) van Duke (Lukas) van ‘t
Exelseveld was de mooiste en beste hond op de clubmatch.

Met vriendelijke groeten,
Janaika Ottens

Een verhaal van een lid....
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Winnen is leuk
Maar dan vragen ze gelijk om een verhaaltje. Normaal niet
zo’n punt, maar in dit geval moet je er wel voor oppassen dat
het niet uitmond in borstklopperij. Dus dan maar een stukje
over onze ervaringen met het showen.
 

Fred onze eerste GM schreven we in voor de clubmatch 1999.
Hij werd eerste in de jeugd en het jaar daarop 'beste reu'. Niet
zo moeilijk met Fred. Hij was niet lelijk en zijn jeugdige
overmoed en dominantie zorgden ervoor dat hij zich graag
liet zien. Hierdoor aangemoedigd schreven we in voor de show
in Wijchen, ik moest toch solliciteren in Nijmegen en dat
konden we mooi combineren, wisten wij veel. Het was echt
schrikken.
De show is niet echt een uithangbord voor deze tak van
hondensport. We werden voor het eerst geconfronteerd met
een sombere hal, de rijdende kapsalons, stinkende uitlaat
plaatsjes en vooral veel honden. Ansje zou als nodig Fred
showen en ik ging solliciteren. Bij terugkomst was ik aange
nomen en Fred had gewonnen. Dubbel feest, maar we namen
ons voor na het behalen van het Nat. Kampioenschap er mee
te stoppen. Dat lukte de show daarop in Amsterdam en in vier
shows haalde Fred het begeerde kampioenskruis. Alleen
hadden we over het showen eigenlijk niets geleerd. Dat bleek
toen we later nog wel deelnamen aan de clubmatch, Fred zijn
jeugdige overmoed kwijt, zijn dominantie bij de trainingen
onderdrukt, waardoor hij zich niet meer vanzelf toonde. Hij
vond er niets meer aan en omdat ik liever een blije hond zie,
stopten we ermee.
 

Vier jaar later kwam Freya. Dat was even een totaal andere
hond. Toch overtuigd van haar schoonheid schreef ik haar in
op clubmatches en shows. Ook zij had er maar 4 nodig voor
het Ned kampioenschap, werd beste teef op de clubmatch,
won de winner en werd er drie keer 'beste teef'. Dat ging alleen
niet vanzelf. Ondertussen was ik er wel achter dat honden het
commando 'wees mooi' niet verstaan. Voor de nodige kennis
ben ik de junior handlers gaan bekijken. Dit zijn kinderen die
een opleiding volgen voor het showen van een hond en viel
van de ene verbazing in de andere. Showen is een kunst, vol
van trucjes en weetjes. Deze kennis is echt noodzakelijk wil je
wat meer dan alleen je U’tje halen op een show.
Met Freya lukte dat aardig, maar ook zij gaf er op een gegeven
moment de brui aan. Net zoals bij Fred liep dit gelijk met het
moeilijker worden van de training voor de proeven. We namen
ons voor tijdelijk met alles te stoppen en met Leentje verder
te gaan. Kleine Leentje, net als haar moeder gebouwd voor
het veldwerk. Daar haalde ze haar eerste succes.
Ze jaagt op hoge snelheid, perfect in balans met nauwelijks
een staartbeweging,  Als ik de keurmeesters mocht  geloven,
werd het hoog tijd haar op een show te laten zien, maar hoe
laat je dat zien op een show. In Groningen werd ze derde, maar
er waren maar drie deelnemers. Geen beste score, al was het
helemaal niet erg van haar mooie zuster te moeten verliezen.
In Arnhem ook maar drie inschrijvingen. Als enige die een U
haalde, werd ze automatisch BOB.
Nog niet erg overtuigend. Dan de clubmatch maar proberen,

moest er toch zijn voor het foto’s maken. Vlak voor het einde
van de inschrijving, Lex ook ingeschreven, je moet je kansen
spreiden natuurlijk. Lex had bij ons geslapen en was er van
overtuigd dat de hele wereld z’n meisje wilde afpakken. Het
was zwaar werk en de 2e U een mooie beloning. Leentje liep
buiten op het gras veel mooier dan binnen in de donkere
hallen van de shows. Ze zweefde haast naast me en ik hoopte
op een tweede plaats in de open klas. De eerste plaats was dan
ook een grote verrassing. De show was nog niet voorbij, er
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moesten nog veel foto’s worden gemaakt en Wim ten Hoopens
Beau zou ik ook nog showen in de jeugdklasse. Dat deze ook
nog eerste werd zorgde er voor dat ze tegen elkaar moesten
strijden voor de 'beste teef'.
Dit was echt spannend. Je kunt je eigen hond niet zien lopen
en de kennis is bij mij nu ook weer niet zo groot.  Pas toen ik
de serie foto’s van Janaika Ottens zag, viel het kwartje. Eigen
lijk zouden we er filmpjes van moeten maken, om thuis rustig
te bekijken. Toen tegen de 'beste reu'. Iets wat je traditie ge
trouw verliest en dan ook nog tegen de kampioen van de hele
wereld. Maar als je zo ver bent gekomen ga je ervoor.
Er was nu ruimte genoeg in de ring en met extra grote stappen

probeerde ik zo elegant mogelijk mijn rondjes te rennen. 
Doordat de hond dit probeert te kopiëren, lopen ze nog
mooier. Hierna ging alles zo snel, dat het even duurde voordat
ik begreep dat ze de clubmatch had gewonnen.
Nog enigszins natrillend achter het bordje met de nummer 1
nam ik me voor bij haar er alles aan doen om haar wil zich te
tonen te behouden. Het is het duidelijkste teken te zien of de
hond het naar de zin heeft en ik zie liever een blije hond.
 
Rene Bakker

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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Puppyklasse reuen

1. Dohosan of Coopers Border, 1ste Veelbelovende
Beste pup
8 maanden, al flink aan de maat mannelijk hoofd met correct
oog, oor en gebit,
Bovenbelijning loopt in stand en gangwerk op dit moment
nog wat op.
Evenredig gehoekt maar voorhand ligt wat ver naar voren,
goed gewelfde ribben die nog iets dieper mogen worden. In
aanleg goede vacht, gangwerk past bij leeftijd maar is achter
nog wat nauw. Prima temperament.

Puppyklasse teven

2. Dakota of Coopers Border, 1ste Veelbelovend
8 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, correct
oog, oor en gebit, mooi besneden, correcte bovenbelijning met
een wat lage staartaanzet, zag voor graag iets sterkere hoeking,
achter voldoende hoeking, ribben moeten nog wat uitzwaaien
zodat ellebogen beter aansluiten, passend bone prima voeten,
in aanleg goede vacht, voor het gangwerk zou ze wat ringtrai
ning kunnen gebruiken, loopt op dit moment achter wat
koehakkig. Prima temperament

Openklasse reuen

3. Mick van 't Exelseveld, Goed, 62 cm
18 maanden, nog volop in ontwikkeling, mannelijk hoofd,
correct oog en oor, gebit niet te beoordelen, wat laag ge
plaatste staart evenredig gehoekt voor en achter. Zag ribben
graag wat meer gewelfd en dieper waardoor hij ook meer
voorborst zou hebben, passend bone, correcte voeten met wat
veel vering in de pols, in aanleg goede vacht, gangwerk is
weinig stuwend en erg veel speling in ellebogen. Is wat onrus
tig en druk in de ring.

4. Luke van 't Exelseveld, Zeer Goed, 62 cm
Ruim 2 jaar compact totaalbeeld, mannelijk hoofd krachtig,
mooi donker oog, oor komt wat grof over maar ligt aan de
beharing, krachtige bovenbelijning, evenredig gehoekt, mooi
gewelfde ribben bijna tot aan de ellebogen, prima bone voeten
zouden wat sterker kunnen, correcte beharing en ruime beve
dering, krachtig gangwerk, zou wat meer kunnen stuwen,
staart wordt erg hoog gedragen. Prima temperament.

VERSLAGEN KAMPIOENCLUBMATCH
2014

Lukas van ’t Exelseveld 
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5. Lukas van ’t Exelseveld, Zeer Goed, 63 cm.
Ruim 2 jaar, mannelijk totaalbeeld compact, hoofd met goede
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, bovenbelijning moet
wat sterker worden, dit komt doordat hij vandaag in een iets
te goed gevoede conditie is, evenredig spaarzaam gehoekt,
mooi gewelfde ribben die iets dieper zouden mogen worden,
prima bone, voeten kunnen wat sterker, gaat vlot met wat
weinig stuwing en een hoge staart door de ring.

6. Lex van ’t Exelseveld, 2e Uitmuntend, 62 cm.
Ruim 2 jaar, mannelijk totaalbeeld, mooi hoofd met de juiste
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, krachtige voorsnuit
en prima expressie, prima bovenbelijning en staartaanzet,
voldoende gehoekt voor en achter, prima ribwelving en
diepte, mooi bone en voeten, correcte vachtstructuur, ruim
bevederd, als hij het juiste ritme heeft kan hij goed gaan met
een fractie hoge staartdracht. Prima temperament.

7. Clay van ’t Gina Florashof, Uitmuntend, 60 cm.
Ruim 2 jaar, mannelijke verschijning, mannelijk hoofd met
een wat licht oog, correct oor en gebit, voldoende krachtige
voorsnuit maaronderkaak zou wat krachtiger mogen, prima
bovenbelijning en staartaanzet, voldoende gehoekt en een
prima voorborst, goed gewelfde ribben, passend bone, goede
voeten, correcte vachtstructuur maar wat overvloedig be
haard, met het juiste ritme gaat hij vlot met voldoende stuwing,
enigszins los in ellebogen, door de ring. Prima temperament.

Foto Lukas (zie vorige pagina)

8. Bjorn van ’t Vriezebosch, 1e Uitmuntend, 61 cm.
Bijna 3 jaar, mannelijke verschijning, hoofd zou iets gestrek
te mogen zijn, correct oog, oor en gebit, correcte bovenbelij
ning en staartaanzet, voldoende gehoekt voor en achter, mooi
gewelfde ribben die iets dieper zouden kunnen, dan sluiten
ellebogen voor wat beter aan, sterk bone, compacte voeten
die hij in stand wat naar buiten draait, met wat ringtraining
zouden de kwaliteiten wat beter uit de verf komen, Prima
temperament.

9. Athos van ’t Reuseldal, 4e Uitmuntend, 63 cm.
3 jaar, mannelijke verschijning, hoofd met prima verhoudin
gen, krachtige voorsnuit waarvan ik de onderkaak graag wat
krachtiger zou willen zien, correct oor en gebit, zag oog graag
wat donkerder, prima bovenbelijning en staartaanzet, even
redig gehoekt, mooie ribwelving die iets dieper zou mogen
zijn, prima bone, goede voeten, zal polsen graag wat sterker,
correcte vacht, gaat vlot met wat losse ellebogen en een fractie
hoge staartdracht. Prima temperament.

Ben vom Vossbrink
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11. Kasper v.’t. Proostmeer (Mylo) Uitmuntend, 62
cm. (geen foto aanwezig)
4 jaar, krachtig en mannelijk totaalbeeld, mannelijk hoofd
wat iets gestrekte zou mogen zijn, correct oog, oor en gebit,
prima bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en achter,
mooi gewelfde ribben die iets dieper mogen zijn, prima bone
en voeten, correcte beharing, bij het goede ritme is het gang
werk vlot en gemakkelijk. Prima temperament.

12. Jibbe v.’t. Proostmeer, 3e Uitmuntend.
Bijna 6 jaar, mannelijk totaalbeeld, mooi gestrekt hoofd, iets
licht oog, correct oor en gebit, prima bovenbelijning, prima
staartaanzet, voldoende gehoekt voor en achter, mooie rib
welving, ribben zouden iets dieper mogen zijn, bone zou
fractie krachtiger mogen zijn, gaat vlot, achter fractie nauw,
Prima temperament.

13. Uhry Junior od Nezdickeho Potoka, 1e Uit
muntend Res. CAC, 63 cm.
1 ½ jaar mannelijk totaalbeeld, mannelijk hoofd met de
juiste expressie en verhoudingen, correct oog, oor en gebit,
prima bovenbelijning en staartaanzet, voelbare voorborst
maar voorhand ligt wat ver naar voren, goed gewelfde ribben
die wat dieper mogen zijn dan sluiten ellebogen wat beter aan,
prima gehoekt achter, mooi sterk bone, goede voeten, correc
te vacht, gaat vlot met voldoende stuwing en iets te hoge staart.
Prima temperament.

14. Cesar van Dorka’s Plek, 4e Zeer Goed, 62 cm.
1 ½ jaar, compact totaalbeeld, mannelijk hoofd wat iets ge
strekte zou mogen zijn, correct oog, oor en gebit, fractie korte
krachtige voorsnuit waarvan de neusrug wat rechter zou
mogen zijn, sterke bovenbelijning, evenredig gehoekt voor en
achter, prima ribwelving die nog wel dieper mag worden, sterk
bone, goede voeten, gaat vlot en gemakkelijk maar zou meer
mogen stuwen. Prima temperament.

15. Bruce van ’t Reuseldal, Goed
Bijna 2 jaar, mannelijk totaalbeeld, die het vandaag absoluut
niet naar zijn zin heeft in de ring, mannelijk hoofd, correcte
verhoudingen, oor lijkt wat lang en laag door de beharing,
correct oog en gebit, prima bovenbelijning, evenredig gehoekt,
ribben goed gewelfd maar nog te ondiep, passend bone, cor
recte vacht, vanwege het gedrag wat hij vandaag laat zien moet
ik hem vandaag helaas een Goed geven, wellicht met gerichte
training gaat hij zich vrijer voelen.

Binky uut ’t Vossebeltseveld 

Jonge hondenklasse reuen.

10. Ben vom Voßbrink, Uitmuntend, 62 cm.
3 jaar, krachtige totaalbeeld, mannelijk hoofd wat voor mij
iets gestrekte zou mogen zijn, krachtige voorsnuit, correct oor
en gebit, maar oog mag donkerder, prima bovenbelijning,
mooie voorborst en correcte hoekingen, prima ribben,
krachtig bone, goede voeten, gaat vlot met vloeiende passen
door de ring. Prima temperament.
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16. Binky uut ’t Vossebeltseveld, 3e Zeer Goed, 64
cm.
1 ½ jaar licht gestrekt mannelijk totaalbeeld, mannelijk hoofd
met mooie verhoudingen, prima oog, oor en gebit, moet nog
wel wat volwassen worden in hoofd, prima bovenbelijning,
evenredig gehoekt voor en achter, zag graag wat meer breed
te en welving in ribben, en ribben mogen ook nog wat dieper
worden, passend bone, prima voeten, gaat vlot enigszins nauw
achter maar met voldoende stuwing, soms iets verlegen maar
laat zich prima betasten.

17. Harley uut  ’t Vossebeltseveld (Athos) 2e Ui
muntend, 64 cm.
1 ½ jaar licht gestrekt mannelijk totaalbeeld, hoofd met goede
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, krachtige voorsnuit,
correcte bovenbelijning, zag voor graag iets meer hoeking,
mooie ribwelving die nog iets dieper mag worden en met name
in voorhand nog wat breder, prima bone en voeten, correcte
beharing, in het juiste ritme heeft hij een vlot en stuwend
gangwerk maar erg los in front. Prima temperament.

18. Borre, Zeer Goed, 63 cm.
Ruim1 jaar (bijna 16 maanden) nog volop puber, mannelijk
hoofd met een wat brede schedel, correct oog, oor en gebit,
krachtige voorsnuit, prima bovenbelijning, voldoende ge
hoekt voor en achter, goed gewelfde ribben die onder nog wat
breder en dieper mogen worden, prima bone en voeten, cor
recte vacht, in het juiste ritme laat hij een makkelijk gangwerk
zien wat voor nog wat los is. Prima temperament.

Foto van Binky zie vorige pagina

Geen foto aanwezig van Borre

19. Elko van ’t Woudse Veldt, 1e Uitmuntend,
Beste Jeugdhond
1 jaar echte puber die vandaag niet de kleinste is, mooi gestrekt
mannelijk hoofd, correct oog, oor en gebit, nog wat zwak in
bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en achter, voorhand
lig wat ver naar voren waardoor de hond gestrekte lijkt vol
doende ribwelving zag ribben wel graag wat dieper, prima
bone en voeten, in aanleg goede vacht, gaat vlot, maar is voor
en achter nog wat smal. Prima temperament.

Jeugdklasse reuen

Gebruikshondenklasse reuen

20. Ned.en Int. Kamp.Max van de Stommeerpol
der, 1e Uitmuntend
7 jaar, mannelijk totaalbeeld die in alles kracht uitstraalt, en
toch enige elegantie behoudt, mannelijk hoofd, correcte ver
houdingen, prima oog, oor en gebit, sterke voorsnuit, enigs
zins diep, bovenbelijning zou wat sterker kunnen, evenredig
gehoekt voor en achter, prima ribben die iets dieper kunnen,
krachtige bone en goede voeten met een wat zwakke pols, gaat
vlot maar loopt achter wat koehakkig, correcte vacht en prima
temperament.

21. NJK Boreas Big Boss of Coopers Border, 2e
Zeer Goed, 65 cm.
23 maanden, compact totaalbeeld, mannelijk hoofd, prima
verhoudingen, mooi gestrekt, correct oog, oor en gebit, rug
belijning loop in stand nog wat op, evenredig gehoekt, mooie
ribwelving maar moet nog wat dieper worden, en graag het
gehele front wat breder, passend bone, goede voeten met
slappe pols, gaat vlot met onvoldoende stuwing en een iets
hoge staartdracht, prima temperament.
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22. Nico von Hoxfeld, 3e Zeer Goed, 62 cm.
23 maanden, zag hem in totaliteit graag wat mannelijker,
hoofd met goede verhoudingen, correct oog, oor en gebit maar
zag voorsnuit graag wat krachtiger evenals de onderkaak,
correcte bovenbelijning, evenredig gehoekt voor en achter,
goed gewelfde maar wat ondiepe ribben, passend bone, goede
voeten, maar polsen mogen sterker, correcte vacht en tempe
rament, gangwerk is voldoende stuwend en voor nogal los.

 23. Cay van ’t Woudse Veldt, 4e Zeer Goed, 64
cm.
2 ½ jaar, atletisch totaalbeeld, zag deze hond graag in alles
wat krachtiger, hoofd met goede verhoudingen, maar oog
moet beslist donkerder, correct oor en gebit, krachtige voor
snuit, correcte bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en
achter, ribben zouden iets meer welving en diepte mogen
hebben, passend bone, goede voeten, is op dit moment wat
kort behaard, gaat vlot maar wat smal en weinig stuwend.
Prima temperament.
Kampioensklasse reuen

24. Ned. en Int. Kamp. Kalle van de Stommeerpol
der, 1e Uitmuntend CAC Beste reu.
7 jaar krachtige verschijning, van top tot teen mannelijk, mooi
hoofd, gestrekt en prima verhoudingen, mooi donker oog,
correct oor en gebit, krachtige voorsnuit, super bovenbelijning
voor de perfectie zag ik graag de voorhand beter gehoekt,
prima ribben, super achterhand, mooi bone en voeten, pols
zou nog iets sterker kunnen, mooie vacht, gaat vlot en met
voldoende stuwing en iets losse elleboog door de ring. Prima
temperament.

Veteranenklasse reuen

25. Spencer von das Ginsterwald, 1e Uitmuntend 
10 1/2 jaar mannelijk totaalbeeld die er nog echt lol in heeft
vandaag, mannelijk hoofd, mooi gestrekt, goede verhoudin
gen, voorsnuit zou iets krachtiger kunnen, nog prima boven
belijning, fractie lage staart aanzet, evenredig spaarzaam ge
hoekt, prima ribben, krachtig bone, mooie voeten, mooie
vacht, gaat met wat weinig stuwing en is door de leeftijd
achter wat slordig geworden. Prima temperament.

Openklasse teven

26. Do van ‘t. Woudse Veld, Zeer Goed, 59 cm.
20 maanden atletisch totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, goede
verhoudingen, mooi gestrekt, mooi donker oog, prima oor en
gebit, rug moet nog wat vaster worden, wat lage staartaanzet,
evenredig spaarzaam gehoekt, ribben zouden dieper en meer
gewelfd langer mogen zijn hierdoor trekt de onderbelijning
wat sterk op, passend bonen met goede voeten en wat slappe
pols, goede vachtstructuur, wat weinig bevederd, in gangwerk
is ze wat smal en onregelmatig en zag haar in totaliteit graag
wat breder. Prima temperament.
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27. Lena van ’t Exelseveld, 1e Uitmuntend CAC-
BOB, Clubwinnaar 56 cm.
2 jaar, vrouwelijk totaalbeeld, rastypisch gestrekt en mooi
besneden hoofd, mooie verhoudingen en donker oog, mooi
krachtige voorsnuit, prima bovenbelijning en staart aanzet,
prima gehoekt voor en achter, mede daardoor mooie voor
borst, prima bone mooi gewelfde ribben en goede diepte,
correcte beharing, gaat vlot, voldoende stuwend door de ring.
Prima temperament.

28. Cimberley van ’t Gina Florashof, 3e Uitmun
tend, 53 cm.
26 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, hoofd met prima ver
houdingen, voldoende krachtig, oog zou fractie donkerder
mogen, prima oor en gebit, correcte bovenbelijning en staat
aanzet, voldoende gehoekt voor en achter, mooie ribwelving,
diepte bijna goed, correcte vacht, gaat vlot maar nog wat
onwennig door de ring, achter iets nauw, zag haar graag iets
pittiger.

29. Brockchime Burlesque (Ruby) 2e Uitmuntend
Res. CAC, 58 cm.
2 ½ jaar, vrouwelijk plaatje, hoofd met rastypische verhou
dingen, correct oog, oor en gebit, prima bovenbelijning en
staartaanzet, voldoende gehoekt voor en achter met mooie
voorborst en mooie gewelfde ribben die bijna diep genoeg zijn,
prima bone en goede voeten, mooie vacht, gaat volt met
voldoende stuwing, enigszins koehakkig, prima temperament.

31.Birka van ’t Woudse Veldt, 4e Zeer Goed, 60
cm.
6 jaar licht gestrekt vrouwelijk totaalbeeld, hoofd met goede
verhoudingen, correct oor, gebit iets licht oog, krachtige
voorsnuit met fractie diepe lip, correcte bovenbelijning, vol
doende gehoekt voor en achter, prima gewelfde ribben die
bijna diep genoeg zijn, prima bone, gesloten voeten, met wat
slappe pols, gaat vlot, voldoende stuwing met wat losse elle
boog door de ring, correcte vacht, prima temperament.

32. Uriella Junior od Nezdickeho Potoka, 1e Uit
muntend, 59 cm.
1 ½ jaar, vrouwelijk totaalbeeld, mooi hoofd, prima verhou
ding, correct oog, oor en gebit, prima bovenbelijning en
staartaanzet, voorhand ligt wat ver naar voren waardoor el
leboog niet goed aansluit, prima ribwelving, maar moet nog
dieper worden, achter prima gehoekt, correct bone, goede
voeten, goede vachtstructuur, gaat vlot met voldoende stu
wing, maar nog met losse voorhand door de ring, prima
temperament.

30. afwezig

Jonge hondenklasse teven
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33. Mendy van ’t Exelseveld, 2e Zeer Goed, 60 cm.
1 ½ jaar, gestrekt totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, krachtige voorsnuit,
voldoende krachtige bovenbelijning, zag voorhand graag wat
breder en ook wat meer gehoekt, ribben moeten onderin wat
breder en dieper zijn, passend bone, goede voeten en wat steil
in pols, gaat met voldoende stuwing, maar met een losse
voorhand met name in elleboog, door de ring. Prima tempe
rament.

34. Britt van ’t Reuseldal, 3e Zeer Goed, 59 cm.
23 maanden, licht gestrekt vrouwelijk totaalbeeld, hoofd met
prima verhoudingen en mooie expressie, correct oog, oor en
gebit, krachtige voorsnuit, vloeiende bovenbelijning, vol
doende gehoekt, ribben moeten nog wat dieper worden en
uitzwaren, prima bone en voeten, correcte vachtstructuur,
tijdens het gaan trekt ze haar lendenpartij bol en voor moet
ze vaster worden, zag haar graag wat pittiger in de ring.

35. Bayla van ’t Reuseldal, 4e Zeer Goed 58 cm.
23 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, goede
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, vloeiende bovenbe
lijning met een te lage staartaanzet, zag graag meer voorborst
en diepte in ribben zodat de voorhand ondersteuning krijgt,
achter prima gehoekt met een wat hoge hak die zowel in stand
als gangwerk koehakkig is, prima bone met wat lange wel
gesloten voeten en wat slappe pols, in gangwerk gaat ze met
name achter wat slordig in tempo.

Jeugdklasse teven

36. Lady van de Lobberry, 3e Zeer Goed, 61 cm.
16 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, mooi hoofd met prima
verhoudingen, correct oog, oor en gebit, zag onderkaak graag
wat krachtiger, bovenbelijning kan sterker, evenredig spaar
zaam gehoekt, goede ribwelving maar ribben moeten dieper
en breder worden onderin, passend bone, gesloten voeten met
wat steile pols, correcte vacht, tijdens het gaan is alles nog wat
onvast en smal, Prima temperament.

37. Kropa van het Kreijl (Jillz) Goed
12 maanden, echte puber, vrouwelijk maar mist op dit moment
nog kracht en substantie, hoofd is vrouwelijk maar zag het
graag wat gestrekte en krachtiger, compacte lichaamsbouw
die alles nog moet ontwikkelen, voor en achter evenredig
spaarzaam gehoekt, onderbelijning wat sterk opgetrokken,
correcte vachtstructuur, bevedering moet nog ontwikkelen,
gangwerk passend bij leeftijd, nog wat onvast, heeft er wel lol
in vandaag.
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38. Evita van ’t Woudse Veldt, 2e Uitmuntend
12 maanden, licht gestrekt vrouwelijk totaalbeeld nog volop
in ontwikkeling, vrouwelijk gestrekt hoofd met prima expres
sie en correct oog, oor en gebit, bovenbelijning loopt nog iets
op zowel in stand als in gangen, zag graag wat meer borst
diepte en voorborst, gesloten voeten maar wat steil in pols,
gaat vlot met voldoende stuwing en enigszins losse ellebogen
door de ring, prima temperament.

39. Beau van Beekvliet, 1e Uitmuntend, 59 cm.
14 maanden, rastypische verschijning, mooi vrouwelijk hoofd,
krachtig en gestrekt, prima expressie, correct oor, oog, gebit,
bovenbelijning, staartaanzet, voldoende gehoekt, zag graag
iets meer ribwelving/-diepte, prima benen en voeten, tijdens
het gaan is het vloeiend en met voldoende stuwing, leuk
temperament.

40. Ashley van het Luuks, 4e Zeer Goed 
13 maanden, jongedame die niet de kleinste is vandaag, zag
haar graag in totaliteit wat vrouwelijker met name in het
hoofd, correct oor, oog en gebit, prima bovenbelijning, vol
doende gehoekt voor en achter, prima ribwelving die nog iets
dieper moet worden zodat ellebogen beter gaan aansluiten,
prima bone en voeten, polsen zouden sterker mogen, correcte
vacht, bevedering in aanleg, gangwerk voldoende stuwend
maar erg nauw, prima temperament.

41. Aika van het Luuks (Noa) Zeer Goed
13 maanden, jongedame waarvan ik hoop dat ze niet meer
groeit in de hoogte, en zag haar graag met name in het hoofd
wat vrouwelijker, correct oog, oor en gebit, vloeiende boven
belijning met fractie lage staartaanzet, evenredig spaarzaam
gehoekt, ribben zag ik graag beter gewelfd en wat dieper,
passend bone met gesloten voeten en sterke pols, correcte
vachtstructuur met bevedering in aanleg, in gangwerk zag ik
graag meer stuwing en breedte, prima temperament.

42. Jaika v.’t. Proostmeer, 1e Uitmuntend
Bijna 6 jaar, vrouwelijk totaalbeeld en dito hoofd waarvan ik
het oog graag wat donkerder zag, correcte verhoudingen,
krachtige voorsnuit, correct oog, oor en gebit, prima boven
belijning, mooi gevormde ribben die nog iets dieper mogen
zijn, voldoende en evenredig gehoekt, krachtig bone, mooie
voeten, prima bevedering, gaat vlot met allure en voldoende
stuwend, is achter enigszins nauw, prima temperament.

Gebruikshondenklasse teven
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43. Ned. en Int.Sh.Kamp. Artemis Jade of Coopers
Border, 2e Zeer Goed.
Bijna 5 jaar, vrouwelijk compact totaalbeeld, hoofd met goede
verhoudingen, expressie wordt voor mij gestoord door de
ridge, prima oog, oor en gebit, vloeiende bovenbelijning, goed
gewelfde ribben die dieper mogen zijn, voor en achter voldoen
de gehoekt, passend bone, zag polsen graag sterker, in gang
werk toont zij een iets oplopende rugbelijning en achter nogal
wat rommelig, prima temperament.

44. Ned. Kamp. Maud van het Meekenesch
(Queen) 1e Uitmuntend 
6 jaar, lichtgestrekt vrouwelijk totaalbeeld, krachtig maar
toch elegant, vrouwelijk hoofd en expressie, correct oog, oor
en gebit, rugbelijning moet vaster zowel in stand als in gang,
correcte hoekingen, ribben, bone en voeten, gaat met allure
en voldoende stuwing door de ring, prima temperament.

45. Ned. en Int.Kamp. Vaida Valesca van ’t Exelse
veld, 1e Uitmuntend
8 ½ jaar, vrouwelijk totaalbeeld die nog fit en vrolijk in de
ring staat, mooi vrouwelijk hoofd, prima oog, oor en gebit,
rugbelijning zou iets strakker mogen, evenredig gehoekt voor
en achter, prima ribwelving, mooi bone, goede voeten, staat
heerlijk te kwispelen, correcte vachtstructuur, gaat nog vlot
met voldoende stuwing en allure door de ring.

46. Ned. Kamp. Meiske van ’t Exelseveld, 2e
Uitmuntend
9 ½ jaar, vrouwelijk totaalplaatje, staat nog fit en vrolijk in
de ring, mooi hoofd, prima bovenbelijning, prima voorhand
constructie, mist achter wat kniehoeking, goed gewelfde rib
ben die dieper mochten zijn en verder doorlopen, correcte
vachtstructuur maar wat overvloedig, gaat vlot met plezier
maar met name achter wat rommelig door de ring.

Kampioensklasse teven Veteranenklasse teven

WINNAARS CLUBKAMPIOENSCHAP 2014
Links op de foto:
 
Clubwinnaar 2014 en BOB: Lena van 't Exelseveld 
 
Beste reu: Kalle van de Stommeerpolder
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Cursus 'Van gehoorzaamheid tot jacht voor Grote
Münsterlanders', verslag dag 3 en 4
 
Een goede week na de prachtig georganiseerde aanlegproef
van de NGMV was het op 23 maart weer tijd om verder te
gaan met de training in Zeeland, deze keer bij Jarina thuis. Na
een hartelijk welkom werd medegedeeld dat Flo haar zus
Fierah vandaag niet zou deelnemen, omdat ze ziek was ge
worden na het eten van een rotte vis. Jammer natuurlijk, want
bij elkaar hebben we een leuke groep mensen!
 
We startten met een stuk theorie over de wedstrijdsport. Ja
rina stond als echte schooljuf naast het krijtbord en vroeg ons
op te sommen welke wedstrijden er volgens ons waren. Na
tuurlijk werd de Nimrod het eerst geroepen, je kunt maar
ambitieus zijn toch? Vervolgens de provinciale kampioen
schappen. Die kende ik, want daar was ik de dag ervoor gaan
kijken naar mijn trainer die heel mooi 3e van Gelderland werd.
Iedereen wist wel wat en uiteindelijk kwamen we gezamenlijk
aan bij de C, want hoewel ambitie mooi is, moet je toch ergens
beginnen en meestal is dat bij het begin. Er werd heel helder
en vaak uit eigen ervaring verteld hoe het eraan toe gaat op
een wedstrijd, hoe het inschrijven werkt en ook heel belangrijk
hoe je je eigen doelen en verwachtingen stelt. Er werden
filmpjes getoond van de KNJV-proef onderdelen, waarbij ons
werd gevraagd wat goed ging en wat nog beter kon. Heel
leerzaam om te kijken en samen te discussiëren. Nam me direct
voor om thuis ook eens te vragen of ze me willen filmen tijdens
de training. Niet om trots op Facebook te zetten (tenzij het
enorm goed gaat natuurlijk, dat snap je), maar vooral om goed
naar mezelf te kijken en er bewust van te zijn wat ik zelf doe
of juist niet natuurlijk. Goeie tip!

 
Na een heerlijke lunch, hebben we alle honden verzameld en
vertrokken naar een prachtig veld om enkele onderdelen van
de C-proef te oefenen. Uiteraard het alom bekende achtje
volgen, maar ook houden van de aangewezen plaats en komen
op bevel. Naar mijn idee ging het bij de andere honden in de
verte goed. Flo was loops en dat zorgde er voor dat we goed
rekening moesten houden met de wind, en heb ik wat afstand
gehouden, want ooo wat zijn die neusjes van onze knappe
reuen wakker! Van een eindje kon ik prachtig kijken en leren
hoe de anderen hun achtjes liepen en de rest van de oefeningen
deden, waarna ik steeds als laatste mocht demonstreren wat
ik allemaal afgekeken had. Ging prima. Flo ging bij het volgen

Op foto boven:
Willie van der Borden met Lukas (Duke) van 't Exelseveld
en Willem van Dijk met Nestor van de Stommeerpolder

Op foto boven:
Willie van der Borden met Lukas (Duke) van 't Exelseveld
en Willem van Dijk met Nestor van de Stommeerpolder

nog af en toe met een neusje aan de grond, maar liep keurig
mee zowel aan de lijn als los. Houden van de aangewezen
plaats doet ze prima en ze komt ook netjes voor als ik haar
roep. Poehhh het helpt dus toch om veel te trainen! Fijn waren
de opmerkingen over mijn eigen lichaamshouding en gewoon
tes waar je je zelf vaak niet eens van bewust bent. Wat ik zo
grappig vind is dat je bij iedereen steeds merkt dat ze het juist
op de training heel goed willen doen, heb ik zelf ook. Toch
leer je zoveel meer als er eens iets onverwachts gebeurt, ook
als je dat bij elkaar ziet en bespreekt. Bijzonder hoe goed dat
ging. Niemand voelde zich gekwetst, iedereen durfde te
spreken en de discussies waren altijd constructief en leerzaam.

 
Uiteindelijk stapten we na een rondje koffie en thee het bospad
in om wat apporteerwerk te gaan doen met wild. De groep
werd verdeeld in twee groepjes, met ieder een trainer. Matty
hielp ons enorm met de kennismaking met kraaien, duiven en
een eendje in een sok (tegen evt plukken). Zonder druk, eerst
de hond zelf laten ontdekken wat daar nou weer lag en het in
de bek nemen. Vervolgens achteruit lopen en enthousiast
roepen. Er was veel verschil tussen de honden in ons groepje.
De één pakte het direct op een bracht het netjes, de ander pakte
het en ging ermee vandoor omdat het baasje dacht dat de hond
het wel zou doen zonder lijn. Onze Flo was zoals altijd heel
voorzichtig, pakte het uiteindelijk wel op en kwam zonder
lange lijn braaf mijn kant op. Modelapport? Welnee, nog lang
niet! Maar wel een mooie, rustige introductie met nieuwe
geurtjes en te apporteren wild. Ik was blij met deze voor ons
beiden positieve ervaring, de rest komt er stap voor stap wel
bij. Al met al een leerzame training, waarbij iedereen zich nu
al verheugde op de veldwerktraining van dag 4.
 
Zondag 13 april weer vroeg op pad richting Zeeland. Ons
groepje was wederom wat gekrompen, want deze keer was
Willie helaas door omstandigheden afwezig en haakten twee
andere deelnemers af omdat ze hun hond niet ‘wakker’ wilden
maken op wild omdat ze toch geen wedstrijden of jacht met
hun hond wilden gaan doen. Evengoed was het weer leuk om
elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen van de trainingen
de afgelopen weken. Iedereen had zin in het veldwerk dat in
de middag gepland stond. Moet eerlijk zeggen dat ik heus wel
wat gelezen had over veldwerk, maar nog geen idee had wat
er dan van mij als voorjager verwacht wordt. Dit merkte ik
ook tijdens de aanlegproef… had werkelijk geen flauw idee
wat ik zelf moest doen in dat grote veld, vond ik het wel erg
leuk en de keurmeester was superenthousiast.
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Boven op de foto:
Ad van Wingerden met Luke (Falco) van 't Exelseveld

Boven op de foto:
Madelon Bolderman met Flo van het Doelhof

In de ochtend was tijd voor theorie, waarin van alles werd
verteld over jagen in de praktijk. Fijn dat eens rustig werd
uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de verschillende
soorten jachten, hoe een jacht in zijn werk gaat, waar je als
voorjager op moet letten en natuurlijk ook wat je allemaal
moet doen om je akte te behalen. Vervolgens werd verder
ingegaan op de theorie rond het veldwerk. Met krijtje op het
schoolbord tekenen waar de wind vandaan komt en welke
lijnen de hond, maar ook jezelf moet lopen om het hele veld
netjes en volledig af te werken. Het werd steeds duidelijker
hoe mooi deze tak van sport is, echt teamwerk met je hond en
gebruik maken van natuurlijke aanleg en het spel op de wind.
 
Na een lekkere lunch op weg naar het jachtveld waar we ieder
2 keer aan de beurt zouden komen met hond en 2 keer zonder
hond op afstand om te kunnen kijken naar de looplijnen van
hond en voorjager, wind etc.. Voor de mensen die tussen hun
beurten moesten wachten had Matty een lange lijn meegeno
men voor apportjes over water. Daar zijn we mee gestart,

Boven:
Luke (Falco) van 't Exelseveld

Terug bij Jarina thuis namen we afscheid van elkaar en deelden
we allemaal de mening dat we het geweldig hebben gehad met
elkaar! Matty en Jarina hartelijk dank voor deze leuke cursus
en natuurlijk ook de mededeelnemers. Ook wil ik nog graag
even zeggen dat ik als groentje met mijn jonge hond ontzettend
veel heb gehad aan tips en informatie van mensen binnen de
vereniging. Ik heb het als bijzonder ervaren hoe gemakkelijk
het was om mensen te benaderen en degenen die ik heb ge
sproken waren heel erg open en behulpzaam. Dank daarvoor,
dat maakt het nog leuker om een GM te hebben!
 
Madelon

omdat we toch even moesten wachten. Flo zwom netjes over
en weer terug met apport en de andere honden voor zover ik
gezien heb gingen ook heel mooi! Willem kwam (terecht) trots
terug omdat Nestor heel mooi had voorgestaan op fazant.
Daarna een hoop kabaal en een Lara die echt losging door
het veld met zomertarwe. Voor het hondje was het superleuk,
maar alle fazanten die in het veld zaten, waren na dat rondje
er wel uit... Hopen dan maar dat we nog wat tegen zouden
komen, toen we aan de beurt waren. En dan… heb je vanalles
gehoord in theorie en daar sta je dan in dat grote veld. Eerst
maar een stukje lopen dan.. Flo liep ook een stukje en haar
neus ging aan het werk. Jarina liep mee en trok me aan mijn
mouw naar rechts.. weet je nog? Dat min of meer zigzaggend
lopen zodat ze het veld netjes afwerkt? Oja! Stukje naar rechts
lopen… Flo ook en houdt me goed in de gaten. Rukje aan
mijn mouw… stukje naar links en beetje harder… check! Flo
volgde ook.. toch merkte ik wel dat ik het zelf nog heel lastig
vond en dat Flo daarop reageert. Moest wel een beetje lachen
om mezelf hoor. Als ik in de war raak omdat het me niet he
lemaal duidelijk is, is mijn hond ook meteen in de war. Be
nieuwd hoe het bij de anderen gaat! Fijn ook om zonder hond
mee te kunnen kijken. Ik mocht mee toen Ad aan de beurt
was. Hond werkte (voor zover ik kon beoordelen) heel mooi
het veld af en toen opeens…. Haas!! Heb nog nooit een Grote
Munsterlander zo hard zien rennen. Daar zouden ze prijzen
voor moeten geven! Ze waren binnen no time stipjes aan de
horizon.. Gelukkig kwam de hond wel terug en kon Anton

hem pakken en in de bus zetten. Vervolgens naar een ander
veld, want er zat inderdaad niks meer.
 
Tweede ronde met Flo, ander veld en hopelijk vinden we wat!
Ik merkte dat er al wat kwartjes gevallen waren en was zelf
actiever in het veld. Proberen toe te passen wat me was uitge
legd en wat ik had gezien bij de anderen. Flo ging nu ook beter
en tevredener dan na de vorige ronde, stapten we in de bus
van Anton. Mocht nog een keer meelopen zonder hond en
toen zat het er dan echt op. Ik vond het geweldig om kennis
te mogen maken met het veldwerk, wat is dat prachtig werk!
Confronterend ook hoeveel invloed je hebt qua houding en
beweging op je hond. Dat neem ik voor altijd mee als les.
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Hond en warm weer
Noot redactie: Dit stukje met gelijke titel kwamen we tegen op
de site van de Raad van Beheer. Het leek ons dermate belangrijk
dat we het gehele artikel hieronder hebben opgenomen. Doe er
uw voordeel mee (met dank van uw hond) Uit eigen ervaring
kunnen we melden dat een vierjarige jachthond overleed in de
auto van zijn baas terwijl deze het autoraampje op een ruime
spleet had gelaten. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee!
 
Tijdens warm weer verdienen honden extra aandacht!
Zomer! Zoals elk jaar weer een jaargetijde met specifieke
aandachtspunten voor hondenbezitters. Realiseert u zich dat
honden hun warmte moeilijker kwijt kunnen dan wij mensen.
Zij hebben slechts hun voetzolen en het hijgen waardoor ze
overtollige warmte kwijt kunnen. Oververhitting ligt op de
loer en het kan sneller gaan dan u denkt.
Een oververhitte hond is gelukkig goed te herkennen, maar u
als eigenaar moet er wel op bedacht zijn. Door goed op uw
hond te letten en door tijdig de eerste verschijnselen (erg hij
gen, kwijlen, sloom worden) te herkennen en er naar te han
delen kunnen drama’s worden voorkomen.
 
Voorzorgsmaatregelen
Laat uw hond niet in de directe zon liggen, maar zorg voor
voldoende schaduwrijke plekken in huis, in de tuin en tijdens
uitjes. Plan de grote wandelingen in de koelte van de ochtend
en laat op de avond. Zorg altijd voor voldoende koel vers
water.
Laat uw hond zwemmen, als hij dat wil en kan. Vermijd het
lopen op asfalt. Zoek in plaats daarvan plekken uit waar uw
hond op gras kan lopen. Ook zand kan zeer warm worden als
daar lang de zon op staat.
Rem uw hond op tijd af. Veel honden willen altijd en overal
spelen en rennen, zeker als u of andere honden ze daarbij
aanmoedigen. Wees wijzer dan uw hond en rem hem op tijd
in zijn activiteit. Dat een hond door wil gaan betekent niet dat
het ook goed voor hem is!
 
Vermijd ritjes met de auto en schaf eventueel een Body cooler®
aan, een mat die uw hond helpt om koel te blijven. Deze is
verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak.

 
Wanneer oververhit
De normale lichaamstemperatuur voor honden ligt tussen de
38 en 39 graden Celsius. Een oververhitte hond wordt sloom
en zijn bewegingen worden trager. Hij kan zelfs weigeren op
te staan. De lichaamstemperatuur loopt snel op en deze
warmte is goed te voelen bij de binnenkant van de oren en de
lippen.
 
Wanneer de lichaamstemperatuur oploopt tot 42 graden
veranderen de eiwitten in het bloed en de celstructuren dus
danig dat het bloed dik en stroperig wordt en daardoor niet
goed meer kan worden rondgepompt door het hart. Honden
zullen in coma raken en onherroepelijk sterven.
 
Oververhit en nu
Verwijder de hond direct uit de zon of warmte. Breng hem
naar een koele, schaduwrijke plek. Dek hem toe met natte,
koele lappen die u elke 5 minuten ververst. Geef hem kleine
slokjes water. Neem zijn temperatuur op en raadpleeg onmid
dellijk een dierenarts.
 
Hond in de auto
Honden achterlaten in auto’s met dit warme weer is levensbe
dreigend. De temperatuur in de auto kan in een paar minuten
razendsnel oplopen. Het gaat niet om voldoende zuurstof
maar om de temperatuur, dus ook met raampjes op een kier
kan uw hond binnen enkele minuten aan de warmte bezwijken
in de opgesloten auto.
 
Hond in auto aangetroffen
Wanneer u in een auto een hond aantreft die oververhit dreigt
te raken, twijfel niet maar onderneem actie. Is de eigenaar niet
in de buurt en ook niet –snel- te lokaliseren, waarschuw dan
zo snel mogelijk de politie en de dierenambulance.
 
Mocht dat niets opleveren, dan kunt u een ruitje inslaan om
de hond te bevrijden. Een oververhitte hond moet zo snel
mogelijk naar een dierenarts. In de tussentijd kunt u proberen
het dier zoveel mogelijk te laten afkoelen. Dit gaat het best
door een natte laken of handdoek over de hond heen te leggen,
en deze steeds te doordrenken met nieuw koel (maar niet ijs
koud) water. Gooi niet zomaar een emmer koud water ineens
over een oververhitte hond heen, dit kan leiden tot een
hartstilstand!
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Ruit inslaan
Als het echt een kwestie is van leven of dood, kan het inslaan
van een ruit om de hond te redden worden gezien als ‘zaak
waarneming’. Dat is een juridische constructie waarbij u op
treedt in het belang van een ander. Vergelijk het bijvoorbeeld
met het sluiten van een open raam bij de buurman die op
vakantie is tijdens extreme regenval.
 
Overige risico’s bij warm weer
Pas op bij hevige inspanning zoals spelen of achter de bal aan
rennen. Dit kan ook leiden tot problemen. Symptomen zijn
onder andere sloomheid en braken. Ook dit is levensgevaar
lijk, de hond kan er het leven bij laten, of ernstige beschadi
gingen aan bijvoorbeeld de nieren aan overhouden.
Fietsen in de zomer vormt een risico. De hond moet een goede
conditie hebben en regelmatig kunnen afkoelen (bijvoorbeeld
door te zwemmen). Bovendien moet de afstand niet te groot
zijn. Ga niet op een mooie zomerse dag een stuk fietsen met
uw hond als u dat anders nooit doet. Als uw hond wel gewend
is aan het lopen naast de fiets, ga dan ’s ochtends of ’s avonds
en niet midden op de dag.
 
TIP: Wilt u er een dagje met de fiets op uit en toch de hond
meenemen? Er zijn allerhande mandjes en fietskarren voor
honden in de handel. Vraag uw fietsenwinkel of kijk eens op
internet.
 
De voetzolen van een hond zijn dan wel dikker dan die van
de mens, maar heet asfalt is geen pretje. Probeert u dat zelf
maar eens met blote voeten…

Honden die regelmatig lange afstanden lopen op asfalt zullen
dikkere voetzolen hebben en misschien minder snel last krij
gen, maar prettig is het niet. Omdat de hond zweet via zijn
voetzolen en het wegdek warm is, kunnen de voetzolen snel
tot bloedens toe afslijten, met alle bijbehorende ellende!
 
TIP: Kijk regelmatig ’s avonds de voetzolen van uw hond na,
dan spoort u problemen sneller op.
 
Probeer uw hond dus niet te hard te laten rennen op een heet
wegdek en mocht uw hond echt doorgesleten voetzolen heb
ben, koop dan schoentjes voor hem of haar. De betere dieren
speciaalzaak kan u zeker helpen en ook hier biedt internet
allerlei mogelijkheden.
 
Dagje naar het strand? Houd er rekening mee dat de hond niet
overal welkom is! Op veel stranden mag de hond tijdens de
zomermaanden niet of alleen ’s avonds komen. Lastig als u
daarvoor dat hele stuk hebt gereisd en daar ter plaatse pas
achter komt! Mag de hond wel op het strand, vraagt u zich
dan goed af of u de hond hiermee een plezier doet. De ene
hond vermaakt zich kostelijk met zand en water, de andere
hond zal het al snel te warm vinden.
 
Neem een handdoek mee waar de hond op kan liggen (zo
lekker is dat hete zand niet) en een parasol of paraplu voor de
nodige schaduw. Natuurlijk vergeet u ook niet om een bak
vers water voor de hond mee te nemen.
 
Oude honden en pups
Oude honden en pups hebben net als oude mensen en kinderen
extra zorg en aandacht nodig tijdens warme dagen. Voor hen
geldt nog meer dan voor gezonde, volwassen honden dat u ze
goed in de gaten houdt en alle voorzorgsmaatregelen in acht
neemt.
 
Kortneuzigen
Honden met zeer korte neuzen zoals bijvoorbeeld de Franse
en Engelse Bulldog, Mopshonden en Boxers lopen significant
meer risico op oververhittingproblemen. Door hun lichaams
bouw zijn zij extra kwetsbaar met dit warme weer.
 
Concluderend
Houdt uw hond koel en houdt hem goed in de gaten. Uw eigen
oplettendheid kan uw hond zijn leven redden. Uw hond is van
u afhankelijk. Help hem gezond deze warme zomer door!

26



Zet in uw agenda! 
Kampioensclubmatch NGMV 2015

 
Jubilieumweekend i.v.m. 40 jarig bestaan NGMV

19, 20 en 21 juni 2015
 

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.

2833201 Becses van Dorka's Plek 31-03-2011 de Putter M.

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.

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.

2833201 Becses van Dorka's Plek 31-03-2011 De Putter, M.H.

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

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

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

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

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

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.

2880501 Ben Vom Vossbrink 01-03-2011 Louws L.

2852350 Bjorn van 't Vriezebosch 27-08-2011 Velten G.D.

2895257 Nico von Hoxfeld 20-04-2012 v. Kuijk M.J.N.

Te verwachte dekkingen
Najaar 2014
Lizzy van de Stommeerpolder x Ben vom Voßbrink 

 
Voorjaar 2015
Arras van Dorka's Plek x reu nog niet bekend. 

Meer informatie over de teven: zie www.grotemunsterlan
der.nl info fokkerij-fokteven 

27



BECSES VAN DORKA'S PLEK

N.H.S.B. 2833201

Geboren 31-03-2011

Vader: Griff vom Silberberg

Moeder: Meiske v. 't Exelseveld

Fokker: M.H. de Putter

HD: HD A

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 60cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV-B diploma's

Duitse proeven: VJP 71 pnt

Eigenaar: M. de Putter

Telefoon: 0113-342023

E-mail: mdputter@xs4all.nl

 
BEN VOM VOSSBRINK

N.H.S.B 2880501

Geboren: 01-03-2011

Vader: Kliff vom Busshof

Moeder: Wicki vom Vossbrink

Fokker: Theo Im Winkel

HD: HD A Norbergwaarde 30

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 61 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNVJ C diploma

Eigenaar: L. Louws

Telefoon: 0118-583118

E-mail: loulouws@kpnmail.nl

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST

HD: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur v.W. Zuchtschau SG4/SG, World Junior
Winner 2012, 
Beste Jeugdhond NGMV 2012

Aanlegproef B en
NL:

Uitmuntend

Duitse proeven: LN, SIL, BRT, VJP 76pnt, HZP 187 pnt,  
(st.h.l.e. 10), v.W. HZP 187 pnt (St.h.l.e.
10), 
v.W. 11

Jachtproeven: KNJV-B diploma's

Zweetspoor: F kwalificatie Goed

Veldwerk Jeugd: Voorjaar 2x 1e Goed en Eervolle
vermelding  
Najaar 1e Zeer Goed, 2x winnares van
"Staande Hond"

Bokalen NGMV:2013 Winnaar Jeugdbokaal en Martien
Peters bokaal

Eigenaar: Fam. Waltmans

Telefoon: 06-14413170

v.W. Aspe Doris van 't Reuseldal

N.H.S.B. 2834010

Geboren: 07-04-2011

Vader: Quax v. St. Vit

Moeder: Caya van de Berkelse Akkers

Fokker: B.P.M. Waltmans
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BJORN V. 'T VRIEZEBOSCH

N.H.S.B.: 2852350

Geboren: 27-08-2011

Vader: Kalle van de Stommeerpolder

Moeder: Nora

Fokker: L. Koppelman

HD: HD A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 61 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtkwalificaties:KNJV B diploma

Eigenaar: G.D. Velten

Telefoon: 0548-542425 of 06-29076243

E-mail: jveltenbaan@hotmail.com

Dex (Floyd) von Cayer Blanck
 
    In Memoriam
 
 
Geboren        :     26-01-2011
 
Overleden     :      16-05-2014
 
        Wij wensen Frans en Floor Rutten
            veel sterkte toe met dit verlies

NICO VON HOXFELD 

N.H.S.B. 2895257

Geboren: 20-04-2012

Vader: Joda aus der Stockmannsmühle

Moeder: Lotta von Hoxfeld

Fokker: Th. Rekers

HD: HD A Norbergwaarde 33

Oogonderzoek: Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur: Zeer goed

Aanlegproef NL: Uitmuntend

Aanlegproef Bel
gie:

1ste Uitmuntend

Jachtkwalificaties:KNJV B diploma

Duitse proeven: VJP 68pnt HZP 181pnt

Eigenaar: M.J.N. van Kuijk

Telefoon: 0416-278618

E-mail: rinivankuijk@home.nl

 

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST

In memoriam Dex (Floyd) von Cayer Blanck
Op 16 mei 2014 hebben wij onze lieve hond “Floyd”
moeten laten inslapen. Een noodlottig ongeluk is hem fa
taal geworden tijdens onze eerste dag van onze reis naar
Scotland. Wij zouden met ons drieën aan dit avontuur
beginnen, helaas het heeft niet mogen zijn.
Wij hebben een moeilijke, doch de enige juiste beslissing
moeten nemen.
Zo’n een lieve, brave enthousiasteling die nog jaren bij ons
had kunnen zijn, van het ene uur op de ander was hij er niet
meer, onze Floyd.
Wat doet dat vreselijk veel pijn.
Wij (en velen met ons!) missen ons maatje, het was een
geweldige hond uit een geweldig goed nest.
 
Floor & Frans Rutten

29



S-nest vh Meekenesch.
De 5 pups worden donkerschimmel met vele platen.

 

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 

 

Geboortebericht ONANKA VAN HET
MEEKENESCH

Geboren: Kennel van het Meekenesch

Moeder: Onanka van het Meekenesch

Vader: Enzo vom Donnersberg

Geboortedatum: 25-05-2014

Pups: 3 reutjes en 2 teefjes

Beschikbaar: Geen pups meer beschikbaar

E-mail: info@grotemunsterlander.eu
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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 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

  Jan Heijmer Bianca Nuijts-Consten

Clubwinkel 06-21221704 043-4073020 of 06-46193247

Vacature Jan.Heijmer@planet.nl bianca@nuco.nl

  

 

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

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad herfst 2014 uiterlijk vóór 15 okto
ber 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.

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
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


