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Colofon
 
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de Ne
derlandse 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 Kynolo
gisch gebied in Nederland d.d. 12 februari 1976,
V.W.O.V. van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
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  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.
 
Druk
EDITOO
Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem

Bij de voorpagina
Naam          : Uhry Junior Od Nezdickèho Potoka
Foto            : Linda Spaargaren
Eigenaar     : Hennie IJpelaar
 
Het volgende nummer zal medio maart 2015 verschijnen.
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Van de voorzitter
De kranten hebben het moeilijk. Er worden er niet veel meer
van verkocht want iedereen is al lang op de hoogte via de ‘
nieuwe’ media.  Als de kippengriep uitbreekt is binnen no time
iedereen op de hoogte van het draaiboek dat zo uitgedraaid
kan worden.  En omdat we een paard hebben verkocht en die
deze week willen leveren moet er een ‘eigenverklaring her
komst bedrijf ‘ bij. Hij ligt al geprint op mijn bureau.
 
De krant bracht en brengt nooit leuke berichten. Eigenlijk
staat er altijd misère in. Dat is bij de nieuwe media al niet
anders. Of het nu gaat over wel of geen Zwarte Piet of voor-
of tegenstanders van de jacht iedereen mengt zich in de dis
cussie. En iedereen gaat uit van zijn eigen standpunt omdat
hem of haar dat het beste past. Dat is democratie. Ook de
minderheid wordt gehoord.
 
Kabinet Rutte heeft het niet zo makkelijk zeker niet nu we
nog steeds een gevoel van recessie hebben.  De overheid heeft
wel als plicht om naar de minderheid te luisteren en dat mee
te nemen in de besluitvorming maar de democratie geeft ook
aan dat de overgrote meerderheid wint.

Voorzitter NGMV: Johan Wilmink
 

 
Het besturen van de NGMV is daarmee te vergelijken. Je
luistert naar iedereen ook naar  de minderheid, je wikt en
weegt en de meerderheid geeft de doorslag. Zelfs in zo’n
kleine club als de onze staan de neuzen niet allemaal dezelfde
kant op maar ik kan u verzekeren dat welke beslissing het
bestuur, vaak in samenspraak met jullie, neemt, zij dat doet
in het belang van de achterban. Het kan zijn dat je dat niet
past. Wellicht om dat je een ander idee of zelfs een ander belang
hebt. Ook al heb  je het grootste gelijk van de wereld je zult je
daar bij neer moeten leggen.
 
Ik ben vóór Zwarte Piet, ik ben vóór de jacht maar ik ben
vooral vóór de achterban van de NGMV!!
 
Het moest me even van het hart. Ons clubblad is geen krant 
dus de volgende keer wordt het vast weer een stukje over
brandende kachels met een glas in de hand mijmerend over
de prachtige jachtdagen die ik met mijn Grote Münsterlander
heb gehad in de West-Brabantse polders.
Fijne feestdagen!
 
Johan Wilmink

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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Foto boven: Mette uut 't Vossebeltseveld
 

 
Deze verwondering kan ook uitgroeien tot het zelf kunnen
‘lezen’ van je hond. Net alsof de baas even ‘meereist’ in zijn
brein. Je ziet en weet wat je hond ruikt en gebruik maakt van
de wind. Je hobby kan uitgroeien naar een passie die je deelt
met de vele deelnemers die je voor zijn gegaan. Eén en ander
staat m.i. tot een schrille tegenstelling tot een berichtje dat ik
onlangs las over een GM van zes jaar die ter overname werd
aangeboden, met de mededeling dat de hond thuis rustig is
maar buiten zich ontpopt als een roofdier. Ja, jachthonden
zijn nu eenmaal roofdieren zoals ook katten roofdieren zijn.
Door met ons roofdier aan de slag te gaan en zijn kwaliteiten
te gebruiken die ons ten dienste staan, is er sprake van samen
werking tussen mens en dier wat op zich geheel anders is dan
je huisdier als een ‘ding’ te beschouwen. Waar kies je voor?
Een ‘bondje’ met je hond of op stap gaan met de ‘schrik van
je leven’?
 
Ik hoor het vaak tijdens onze redactievergaderingen. Uw re
dactieleden hebben ook te maken gehad met de eerder ge
noemde keuzen en kunnen het wel van de daken schreeuwen
dat het samenleven met een GM een passie is die in elke cel
voelbaar is. Ook bij verenigingsleden tijdens de bijeenkomsten
en activiteiten merken wij dat op. Het is ook wat de vele
vrijwilligers met elkaar verbindt. En wat mij betreft nog jaren
lang! Rest mij nog u een goede weidmansheil en fijne feestda
gen toe te wensen.
 
Nico Engels, namens de redactie,
 
 

Van de redactie
De aanschaf van een Grote Münsterlander kan op meerdere
manieren.
 
Bij sommige is dat een weloverwogen stap; voor anderen kan
het een impulsieve beslissing zijn. Of liefde op het eerste ge
zicht (dat nooit meer overgaat) Gelukkig gaat het vaak zo dat
als een Grote Münsterlanderpup in huis en gezin komt,
vooraf al heel wat afwegingen zijn gemaakt voordat een uit
eindelijke beslissing wordt genomen. Wellicht dat je deze
achtbaan van afwegingen en twijfel nog in je geheugen kunt
oproepen. Wanneer eenmaal tot een definitief besluit is geko
men is mijn ervaring, ga je er ook echt helemaal voor. Het
avontuur kan beginnen; je bent er klaar voor! Dan is er nog
heel wat werk aan de winkel zoals de rasvereniging en fokkers
benaderen. Ook een goede taakverdeling binnen het gezin is
een belangrijk onderwerp van de gesprekken die dan worden
gevoerd. Bijvoorbeeld wie laat de hond uit en wanneer? Wie
voedt de hond op, wie koopt het eten, wel of niet verzekeren?
Wordt het een reu of een teef. Is het de bedoeling dat de hond
mee gaat met de jacht? Vaak zijn de gezinsleden in het begin
erg enthousiast en bereidwillig wat het verzorgen betreft, maar
een hond onderhouden is ook een kwestie van lange adem.
 
Als dat traject eenmaal is doorlopen en de nodige attributen
zijn in huis gehaald dan is het grote moment daar. Het pupje
wordt opgehaald uit zijn vertrouwde omgeving en komt in een
nieuwe wereld met vreemde geluiden, luchtjes, andere mensen
en soms ook nog onbekende huisdieren.
Het proces van ‘thuiskomen’ begint dan pas. Als het wennen
en verkennen door de pup eenmaal is doorleeft komen er
nieuwe dingen op zijn levenspad. Leuk met het baasje er op
uit naar een puppycursus en kennis maken met lijftijdgenoten
en leren wat het baasje bedoeld en daarop reageren met een
verwachte reactie. Baasje tevreden en pup tevreden. Maar
dan? Hoe gaat het verder?
 
Veel baasjes hebben al van tevoren een vervolgtraject uitge
stippeld. Voor honden zijn er behendigheidssporten die leuk
zijn om te doen. En er zijn hondenverenigingen of trainers die
jachttraining aanbieden en dat is voor een GM-pup vaak een
schot in de roos. Hij is daar bij wijze van spreken voor ge
maakt. Ben je geen jager en heb je daar ook geen aspiratie
voor, dan nog kan deze bezigheid toch uitgroeien tot een fijne
hobby. Je leert dan veel over de specifieke kwaliteiten van je
hond en het kan je blijven verbazen waartoe je hond in staat is.
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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'. 

NGMV kalender 2015
Wil je ook zo'n leuke kalender met afbeeldingen van Grote
Münsterlanders?
We hebben nog een handvol kalenders. Wees er snel bij,
want: OP = OP...!
Stuur een mail naar bianca@nuco.nl en geef je bestelling
door. 
De kosten van deze mooie kalender is € 16,= incl. porto
kosten.
 

Nieuwe leden

Ten Bokum J.H.M. Hengelo (Ov)

Van Velzen M.P. Hillegom

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)

Op weg naar roem met je Grote Münsterlander. 
Wilt u de prestatie van uw hond vermeld hebben op de site of

in het clubblad? 
Dit geldt voor proeven en shows.

Mail dan een kopie van de uitslag naar:
uitslagen@grotemunsterlander.nl
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Ons erelid Mevr. Peters op de koffie
Voor velen zullen de naam van ons erelid A. Peters-Klabbers
niets zeggen.
Ik was dan ook blij verrast toen ik een telefoontje kreeg dat
ze graag nog eens oude herinneringen wilde ophalen. Mevr.
Peters was de echtgenoot van de mede-oprichter van onze
vereniging en is nu 86 jaar oud. Ze fokten toen onder de naam
van kennel v. t. Koningsbos.
Ze woont nog steeds zelfstandig in een knusse bejaardenwo
ning in Malden. En ze is nog goed van begrip. Ze kwam samen
met haar dochter, die als kind ook de hele oprichting en de
eerste start had beleefd. Al heel snel bleek dat ze, o.a. dankzij
ons blad, wat ze als erelid toegestuurd krijgt, het wel en wee
van onze vereniging nog steeds probeert te volgen. Wat haar
vooral opviel is het feit dat, ondanks persoonlijke intriges die
ook onze vereniging gekend heeft, de vereniging steeds weer
doorgaat en de leden met veel enthousiasme met hun Grote
Münsterlanders bezig blijven. Ze verwonderd zich er over dat
er zo veel verschillende proeven en wedstrijden gehouden
worden waar zij de werking niet helemaal begrijpt wat deze
betekenen. Veel plezier had ze ook aan de herinneringen over
de eerste proeven die georganiseerd werden en de contacten
die toen ook al bestonden met de Duitse vereniging.
Ze kende mij nog van een dekking met haar reu Iwan v. t.
Koningsbos. Dit was een zoon van Alf vom Harsewinkel. Dit
was een reu met 25% Langhaarbloed en had hierdoor een

voorlopig stamboom. Als je de huidige stambomen ver genoeg
nazoekt kom je bij veel van onze Grote Münsterlanders deze
reu tegen.
Het werd een gezellige middag met veel oude herinneringen
van vele leden die hebben meegewerkt om de vereniging te
krijgen zoals die nu is.

Gerrit Klokman

Ereleden NGMV 2014
 
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. 

Update Jubileum NGMV 2015
Elders in dit blad vindt u het programma van het jubileumweekend van de NGMV
i.v.m. het 40 jarig bestaan van de vereniging.
Het jubileumweekend wordt op 19+20+21 juni 2015 gehouden op boerderijcamping
 `de Waltakke` in Lochem.
Voor overnachtingen op deze locatie zijn er diverse mogelijkheden!
U kunt via Marian van Kuijk uw overnachtingen boeken.
Email rinivankuijk@home.nl  of telefonisch  0416-278618.
Via de NGMV kan men tegen een aantrekkelijk tarief reserveren tot 1 mei 2015.
Hierna is het niet meer mogelijk tegen de NGMV-tarieven te boeken  en ook hiervoor geldt : 
Vol is Vol !
 
Om u als lid een onvergetelijk weekend te bezorgen is de organisatie druk bezig om
een gevarieerd programma samen te stellen. Hiervoor vragen we dan ook uw hulp om mee te helpen bij het organiseren
van de diverse activiteiten. Wilt u ook een steentje bijdragen aan het jubileumfeest, meld je dan aan om mee te helpen !
 
Hebt u ideeën of suggesties voor activiteiten?
Laat het ons weten!
 
Marcel Veldhuis    tel nr. 06 10 82 86 72   email: veldhuismhm@gmail.com
Hennie IJpelaar     tel nr. 0651 369318      email: hijpelaar@hetnet.nl
Ina te Boome         tel nr. 0544481319       email: secretaris@grotemunsterlander.nl
 

Mevr. A. Peters-Klabbers  

Dhr.   G. van Straaten  

Dhr.   H.G. Klokman  
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Clubagenda 2015

Datum Activiteit
7 maart 2015 Aanlegproef/Johodag

19+20+21 juni 2015 JUBILEUM WEEKEND I.V.M. 40-JARIG BESTAAN NGMV

       
 

 
 

Tentoonstellingsagenda 2015 (tot de zomervakantie)

Datum /   
rasgroep      

  Plaats / locatie  
categorie

  Secretariaat /  postadres        Telefoon / fax   
e-mail / website           

11 januari   De Flint 
Amersfoort

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

  Tel.: 06 81314651 
website@raadvanbeheer.nl 
www.raadvanbeheer.nl

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

  Eindhoven
Beursgebouw
CAC-CACIB

  E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

28 februari groep 2-4-6-7-8 
1 maart groep 1-3-5-9-10 
BENELUX WINNER

  Groningen 
MartiniPlazaCAC-
CACIB

  Mw. H.M.M. Klok-'t
Hart 
Voorstraat 29696 XH
Oudeschans

  Tel: 0597-655415 
info@martinidogshow.nlwww.
martinidogshow.nl

4 april alle groepen5 april alle groepen
DUBBELSHOW

  GoesZeelandhallen
CAC-CACIB

  Dogshow GoesPostbus 2040
4460 MA Goes

  Tel: 06-1259882info@dog
showgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

23 mei groep 1-5-924 mei groep
4-6-7-8-10
25 mei groep 2-3

  ArnhemRijnhal
CAC-CACIB

  K.V. ArnhemPostbus 30089
6803 AB Arnhem

  Tel: 026-7078045/026 3213092 
Fax: 026 3213092 
show@kcarnhem.nl
www.kcarnhem.nl

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

  Oss Sportcentrum 
CAC-CACIB

  Mw. E. Lahaye 
Clematisstraat 1 
5482 MH Schijndel

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

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

  Limburgia Dogshow 
Echt (openlucht) 
Sportpark Bandert
CAC-CACIB

  Mw. A. Heijnen 
Havikstraat 6 
6135 ED Sittard

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

25 juli alle rasgr. 
26 juli alle rasgr. 
DUBBELSHOW

  Rotterdam 
Ahoy 
CAC-CACIB

  Mw A. v. Steenbergen 
Verkadestraat 15 
2613 ZK  Delft

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

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

Naam hond: NHSB: Dierenarts: Onderzoek:Uitslag:

Dürak v.d. Berkelse Akkers 2852029  Dr.  F.J.G Seuren HD HD A Norgbergwaarde 38

Brockchime Burlesque 2872912 Drs. C.H. Zuiderduin  HD HD A Norgbergwaarde 40

Kasper v.'t. Proostmeer 2779067 Drs. H. Ten Kate HD HD A Norgbergwaarde 40

Lizzy v.d. Stommeerpolder 2812804 Dr. A.M. Verbrugge Ogen  Voorlopig vrij van alle  
erfelijke oogafwijkingen

  

Uitslagen MAP proeven

MAP Datum Naam hond Eigenaar Di
pl.

Punt.

Uffelte 04/10/14 Mona von Hoxfeld H. Wanders B 541

Rha 10/10/14 Mona von Hoxfeld H. Wanders B 534

Rha 10/10/14 Nico von Hoxfeld R. van Kuijk B 468

Rha 10/10/14 Boreas Bartje of Coopers Border R. Machielse B 445

Rha 10/10/14 Bayla v.t. Reuseldal L. Smits B 450

Rha 10/10/14 Niko vom Varefeldt M. Nieuwenhuis-Wolters A 470

Rha 10/10/14 Max v.d. Stommeerpolder N. Engels A 420

 

Uitslagen veld- en zweetwerk
Wedstrijd   Datum   Naam hond   Eigenaar   Uitslag
Jeugd Veldwedstrijd Wester
nieland

  27-09-20
14

  Binky ( Dommel) Uut 't Vossebel
tseveld

  Elon Schimmel  Eervolle vermelding

Veldwedstrijd Novice Nieu
we Pekela

  03-10-20
14

  Lord Miqeul (Miko) Uut 't
Vossebeltseveld

  Mireille Ilio
han

  1ste Goed Novice
Klasse

Internationalen Münsterländerprüfung (IMP) In
Nordrhein–Westfalen (Münsterland) und
Niedersachsen
 
Internationalen Münsterländerprüfung (IMP)
In Nordrhein–Westfalen (Münsterland) und Niedersachsen
Cay van `t Woudse Veldt heeft deelgenomen, als enige Grote
Münsterlander, aan de IMP in Borken (DLD) op 31-10-2014
en 01-11-2014.
Hij heeft de IMP B-proef 'bestanden' met 450 punten en is
daarmee op de 4e plaats geëindigd.
Het waren mooie proeven met uitzonderlijk mooi herfstweer!
Deze proef wordt georganiseerd door de Kleine Münsterlan
der International (KlM) en is alleen bedoeld voor deelname
van Grote- en Kleine Münsterlanders.

Hopelijk zullen er volgend jaar meer Grote Münsterlanders
deelnemen aan deze internationale proef.
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Uitslag KNJV-proef te Haaften, op de Crobse Waard d.d.16-08-2014

  Eigenaar :  A-diploma:   

1e  C.A.M. Vromans  Bente van de Berkelse Akkers  A 97 

2e  Linda Louwman vd Veen  Dietske v 't Seijzenbrook  A 93 

  B-diploma:   

1e  Leo Smits  Bayla v.t. Reuseldal  B 76 

2e  Rini van Kuijk  Nico von Hoxfeld (Darco)  B 76 

3e  Leo Niemantsverdriet  Dürak van den Berkelse Akkers  B 73 

Rene Machielse  Boreas Bartje of Coopers Border  B 72 

Frans van der Loo  Aya van Dorka's Plek  B 71 

C.A.M. Vromans  Carly van de Berkelse Akkers  B 71 

René Bakker  Lena van het Exelseveld  B 71 

Joop In der Hees  Kalle van 't Exelse Veld, roepnaam Youp  B 70 

Jan Willem Kruissen  Kwinsy v't Proostmeer  B 64 

Bets Ackermans  Brax vom vossbrink  B 62 

Sonja de Ruiter  Do v. 'T Woudse Veldt  B 60 

Agaat van Velzen  Bruce v. 't Reuseldal  B 59 

  C-diploma:   

1e  Jos Franssen  Barones Meggie von Cayer Blanck  C 44 

2e  Cees v. Empel  Donja v.d. Berkelse Akkers  C 43 

3e  Marius Albracht  Cara van 't Gina Florashof  C 36 

25 deelnemende Grote Münsterlanders waarvan 17 een diploma hebben behaald. 

 
Voor de volledige uitslagenlijst zie http://www.orweja.nl/uitslagen-knjv-proeven/

KNJV A-diploma
Op de KNJV-proef in Haaften is het zo dat als je je eerste
A-diploma haalt met je hond, je traditioneel wordt 'gedoopt'
in de Waal. 
 
Dit jaar heeft Linda Louwman haar eerste KNJV A-diploma
gehaald met haar GM Dietske in Haaften. 

Twee sterken mannen offeren zich heel graag op om Linda
een nat pak te bezorgen. 
 
Proficiat Linda met het halen van dit mooie resultaat!
We hopen dat je genoten hebt van dit mooie en speciale mo
ment. 
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Mooie prestatie in Haaften
De honden van Berkelse Akkers hebben op de KNJV-proef
in Haaften mooi gepresteerd. 
Een A - B en C diploma en ook nog 1ste, 2de en de 3de
prijs, daar mag je trots op zijn. 
 
A-Diploma voor Cees Vromans met Bente v.d. Berkelse
Akkers, 1ste prijs 
 
B-Diploma voor Leo Niemantsverdriet met Dürak v.d
Berkelse Akkers, 3de prijs
 
C-Diploma voor Cees v. Empel met Donja v.d. Berkelse
Akkers, 2de prijs
 
 
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

Help, mijn hond kijkt TV!
Wie dacht dat TV kijken niet voor honden is weggelegd komt
intussen bedrogen uit. Eén stap verder is dat onze viervoeter
de afstandbediening opeist en gaat zappen naar lieve lust.
Toekomstmuziek of een gedachtekronkel? Lees dan even wat
de wetenschap er van vindt.
 
"Waarschijnlijk kunnen ze de nieuwe TV's even goed zien als
de wereld in het algemeen," antwoordt Ernst Otto Ropstad,
een universitair hoofddocent aan de Noorse School of Vete
rinary Science. Ropstad is gespecialiseerd in dierlijke visie.
"Nu dat de moderne TV's meer frames per seconde genereren
kunnen honden de foto's zien als film, net als wij," zegt hij.
Wij mensen moeten ongeveer 16 tot 20 beelden per seconde
te zien krijgen willen we dat als continue film waarnemen.
Honden zijn een stuk sneller. Zij kunnen rond de 70 frames
per seconde verwerken.
 
Een paar jaar geleden zat je hond dus waarschijnlijk verward
toe te kijken hoe jij als baas uren lang naar een knipperende
opeenvolging van beelden zat te kijken. Met de moderne re
solutie en snellere beeldvorming, zijn honden nu ook poten
tiële televisiekijkers. Dit is niet onopgemerkt gebleven in de
Verenigde Staten, waar hoopvolle TV-producenten speciale
TV-kanalen zijn gestart voor honden.
 
Maar ook al zien honden nu ook wat er gebeurt op TV, ze
zullen nooit hetzelfde zien als wij. "Honden kunnen kleuren
zien, maar niet dezelfde kleuren die wij zien," zegt Ropstad.
Kegeltjes in het netvlies zorgen er voor dat we kleuren kunnen
onderscheiden. Mensen hebben drie soorten kegeltjes. Door
deze rood-gevoelige, groen-gevoelige en blauw-gevoelige ke
geltjes kan je verschillende kleuren zien. Honden hebben maar
2 soorten kegeltjes in hun ogen. Hierdoor kunnen ze minder
kleuren zien dan mensen, ze reageren namelijk alleen op groen
en blauw licht.

 
"Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de kleur die wij als rood
waarnemen door honden worden gezien als geelachtig of wit",
zegt de onderzoeker. Deze kegels hebben ook invloed op onze
perceptie van details, honden kunnen dus minder goed details
zien. Een voorbijvliegende vogel op TV ziet de hond wel even
gedetailleerd als in de natuur. Het is dus geen verrassing dat
sommige honden naar de TV springen wanneer er plotseling
een hond of kat in beeld komt.
 
Uit het onderzoek bleek dat niet alle honden TV kijken even
interessant vonden. Ook hebben honden zo hun eigen voor
keuren. Zo is de ene hond waakzaam bij het zien van een vogel
en de ander bij het zien van een hond. Een hond die graag
tennisballen apporteert zal wel meer geïntrigeerd zijn door een
uitzending van Wimbledon. Het kan dus het proberen waard
zijn om op zoek te gaan naar programma's of films die jou
hond leuk vindt! Uit een heel klein select onderzoek is naar
voren gekomen dat Grote Münsterlanders het programma
‘The Dog Whisperer’ van Cesar Millan als zeer komisch er
varen….
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AANLEGPROEF 1 NOVEMBER 2014 
 

Oorkonde aanleg-apporteerproef

Naam hond Voorjager Plaats Fokker Geb.datum hond
Britomartis Bibi of Coopers Border B.E. v/d Burgt Enspijk B.E. v/d Burgt 20-7-2012

Voor de allereerste keer werd er een oorkonde uitgereikt voor de aanleg-apporteerproef. Dit is een nieuwe proef voor honden
vanaf 2 jaar om toegelaten te worden tot de fok.
De oorkonde werd uitgereikt op 1 november j.l. aan:

Aanlegproef te Laren/Exel (Gdl) op 1 november

Pnt. Naam hond Voorjager Plaats Fokker Geb. datum hond
146 Nora v. 't Exelse Veld P.C. Diekhuis Wieringenwerf H.G. Klokman 20-11-2013

145 Dohosan of Coopers Border S.W. Wiersma Moddergat B.E. v/d Burgt 23-10-2013

142 Amy v.h. Luuks J. Zwaan Oosterhout (NB) J.P.M. Heijmer 24- 05-2013

Zaterdag 1 november 2014 werd de Aanlegproef / Jonge hondendag voor de Grote Münsterlander-vereniging gehouden in
Laren/Exel (Gdl) Voor deze dag waren 49 jonge honden in de leeftijd variërend van 10 tot 16 maanden uitgenodigd. Er
werden 24 deelnemers ingeschreven. Op een aanlegproef kunnen deelnemers goed aanschouwen dat hun hond immers als
jachthond is gefokt. Er werden 3 verschillende proeven afgewerkt met de ingrediënten een zweetspoorproef (reeënbloedspoor),
een bosproef met een eenden sleep, een verwaaiing van konijn, een veldwerkproef met kwartel en eend en een schotproef.
Na de middag werden de nesten gekeurd en geëvalueerd door exterieurkeurmeester Lida Reeskamp-Blok. Tevens was er een
mogelijkheid voor een oogonderzoek.
Alle 24 deelnemende honden slaagden met glans voor de schotproef.
Aan de best scorende 3 honden werd een beker uitgereikt, naast de diploma’s voor alle deelnemers.
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden:

Nora van "t Exelseveld

Verslag aanlegproef/johodag op 1 november 2014
te Exel
Op een zomerse 1e november toog ik met Nora van ’t Exelse
veld naar de prachtige locatie van de familie Klokman (waar
Nora ook vandaan komt) voor de jonge hondendag. Daar
aangekomen was het al een drukte van belang, erg leuk om
zoveel Grote Münsterlanders bij elkaar én de broertjes en
zusjes van Nora te zien. 
 
‘s Morgens begonnen we met de aanlegproef. Van de jacht,
en het daarbij behorende hondenwerk, heb ik wel wat meege
kregen aangezien mijn vader jaagt, maar zelf heb ik er weinig
ervaring mee. Ik was daarom toch een tikkeltje nerveus, niet
wetende wat er deze dag van mij verwacht werd. Gelukkig
ging het allemaal vanzelf, de keurmeesters en helpers legden
alles goed uit. Voor onze eerste proef gingen we het bos in,
waar een situatie was nagebootst waarbij een aangeschoten
eend het bos in was gelopen en verderop was een konijn onder
de struiken verstopt. Nora heeft vaker een eendensleep uitge
lopen en kende ook het konijn al een beetje van de jongehon
dencursus. Dit zou dus vast goed komen en inderdaad zo ging
het ook. Vlot leidde Nora ons eerst naar de eend en wees ons
daarna het konijn. Met goede eerste punten op zak kwamen
we het bos weer uit. De 2e proef, het zweetspoor, vond plaats
in een ander bos, waar een spoor van bloeddruppels leidde
naar een reeënvel. Zowel voor Nora als voor mij was dit
compleet nieuw, maar dat bracht haar niet van de wijs; be
hoedzaam liep ze het spoor af en leidde ons naar het vel. De
laatste proef was op een akker, waar 2 kooitjes met levende
kwartels en een fazant waren neergezet, en aan het eind van

de akker lag een dode eend. Ik moest Nora los laten en dan
zien wat ze zou doen. De bedoeling was, dacht ik, dat ze ons
eerst de levende vogels zou wijzen en daarna pas de eend. No
ra kreeg blijkbaar geen lucht uit de kooitjes in de neus; die
rende ze vol gas voorbij, de wijde wereld tegemoet. Ik dacht
nog, waar gaat ze nu helemaal heen? Maar toen kwam ze te
rug… met de eend! Daarna alsnog naar de kooitjes, maar voor
mij voelde de proef al als geslaagd na Nora’s apport.
 
’s Middags was de nestkeuring, waarna de dag werd afgesloten
met de uitslag van de aanlegproef. Ze begonnen onderaan en
als allerlaatste werd Nora’s naam genoemd, ze had gewonnen!
Dat ze een goede neus heeft wist ik, maar dit had ik niet ver
wacht! Totaal verbouwereerd nam ik haar prijs in ontvangst
waarna ik apetrots terug keerde naar huis.
Ik heb genoten en wil de organisatie en overige betrokkenen
hartelijk bedanken voor deze leuke, gezellige en leerzame dag.
Nu op naar de jachttraining in het voorjaar!
 
Marjolien Diekhuis en Nora van 't Exelseveld
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1e Plaats GOED novice veldwerkwedstrijd te
Nieuwe Pekela
Lord Miquel (Miko) uut 't Vossebeltseveld samen met
Mireille Iliohan naast keurmeester Ton Slager.

    Panja van het Mee
kenesch

  1 ZG

15-06-2014   Jachthondenshow
Papendal  Keurmees
ter Dhr. D. Rutten

   

Jeugdklasse
teven

  Lady van de Lobberry  1 U CAC,BOB

Tussenklasse
teven

  Britomartis Bibi of
Coopers Border

  1 U

Veteranen
klasse teven

  Vaida Valesca van
't Exelseveld

  1 U RCAC Beste
Vetraan

21-06-2014   Outdoor Uden    Keur
meester Dhr. W.v.d.
Broeck 

   

Gebr.honden
klasse teven

  v.W. Aspe Doris
van 't Reuseldal

  1 U CAC,CACIB,
BOB

07-09-2014   Hondententoostelling
Rotterdam 
Keurmeester Mevr.
M. v. Bremp

   

Openklasse
teven

  Britomartis Bibi of
Coopers Border

  1 U CAC,CACIB,
BOB Benelux Winner
2014

Veteranen
klasse teven

  Vaida Valesca van
't Exelseveld

  1 U RCAC, Benelux
Veteranen Winner 2014

Showuitslagen 
25-05-2014   Dogshow de Baronie   

Keurmeester Dhr.
W. Arxhoek

  Uitslag 

Tussenklasse
Reuen

  Uhry Junior od
Nezdickeho Potoka

  1U CAC,CACIB,BOB

Openklasse
Reuen

  Durak van de Ber
kelse Akkers

  1 ZG

Tussenklasse
teven

  Britt van 't Reuseldal  2U RCAC,RCACIB

    Uriella Junior od
Nezdickeho Potoka

  1U CAC,CACIB

08-06-2014   Pinkstershow Arnhem  
Keurmeester Dhr.
G. Mensink

   

Jeugdklasse
teven

  Lady van de Lobberry  1 ZG

Openklasse
teven

  Lena van 't Exelseveld  1 U CAC,CACIB,
BOB

wegspringen. Daarna mocht ik mijn beurt op een ander veld
afmaken. Wat een geluk….. In dit veld zat namelijk een fazant
en Miko vond hem. Megatrots was ik! Zo heb je het hele jaar
getraind, ben je voor alle veldwedstrijden uitgeloot en dan
mag je eindelijk één keer meedoen en dan lukt het ook nog.
Wat een Münsterlander!
 
Ik wil de NGMV enorm bedanken voor de geweldige dag. Het
was super georganiseerd en de locatie was geweldig! Ik kom
heel graag nog een keer!
 
Mireille Iliohan met Lord Miquel uut ‘t Vossebeltseveld

Verslag veldwerkwedstrijd noviceklasse op
03-10-2014 te Nieuwe Pekela
Op zaterdagochtend 3 oktober j.l. reed ik door dikke mist
richting Nieuwe Pekela. Een aantal maanden daarvoor zat ik
om 24:00 uur achter de computer om me zo snel mogelijk in
te schrijven. Een wedstrijd bij mijn eigen vereniging wilde ik
niet missen. Ik had geluk, ik zat erbij!
 
In de tussenperiode hadden Miko en ik redelijk wat getraind.
Zo hadden we alle fazanten uit de buurt en die in Frankrijk
al de stuipen op het lijf gejaagd. Miko en ik waren daarom,
naar mijn mening, goed voorbereid voor deze wedstrijd.
 
In Nieuwe Pekela aangekomen was de mist zo hevig dat we
pas later konden starten. Dat was geen enkel probleem want
er waren genoeg gezellige mensen. We vermaakten ons prima.
Toen de mist een beetje opgetrokken was konden we van start.
Ik mocht als eerste. Miko had er zin in. Ik zette Miko niet
helemaal goed in. Hij nam daardoor een kantje niet helemaal
goed mee, maar ging daarna mooi lopen. Hij maakte prach
tige slagen, bleef zijn kop mooi hoog houden en ging maar
door met zoeken. Helaas vond Miko geen fazant, maar ik was
wel enorm tevreden met de wijze waarop Miko aan het werk
was geweest.
 
Na Miko’s beurt was het wachten en kijken bij de anderen.
De sfeer was erg goed. Het was erg gezellig! Aan het eind van
de middag kregen we te horen dat Ria Lukens, Dolf de Snoo
en ik nog een keer in actie mochten. Ik mocht weer als eerste.
Deze keer kreeg ik een veld met een vrij hoog gewas. Miko
leek direct wat te ruiken. Ik ging daarom vol goede moed
achter hem aan. Helaas bleken het reeën te zijn. Gelukkig kon
ik Miko op zijn plek laten blijven, terwijl we de reeën zagen
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MAP-proef in Rha  
10-10-2014  Een heerlijke dag voor een MAP proef. Een
zonnetje, wat wolken en flink wat wind waardoor onze
staande honden flink wat verwaaiing kregen. Mooi om te zien
hoe een staande hond dan werkt. Rennend over het veld, boem
neus in de lucht, remmen en in een gematigd tempo zoekend
naar het wild dat hij moet binnen brengen.
 
Mischa (Mona von Hoxfeld) en ik deden mee aan de MAP bij
de forellenvijvers in Rha. Voor ons de eerste keer in Rha en
na een korte nacht (ik slaap meestal niet zo best voor een proef,
heb de proef s’nachts al 3 keer gelopen) s’morgens om 5.30
uur vertrokken. Met gemengde gevoelens want mijn support
ging niet mee. Gelukkig een aantal bekenden van de vereniging
en zo in de groep (met nog 3 Grote Münsterlanders) wachtend
op de eerst proef is het ijs al snel gebroken en wordt de proef
al geëvalueerd voordat we hem hebben gelopen .

 
Het ochtendprogramma:
De eerst proef was een markeerproef en ging voor de meeste
mensen in onze groep goed; de twee eenden werden keurig
binnen gebracht. De ene eend werd dichtbij geschoten en was
voor de hond snel te apporteren, maar de andere lag aan het
eind van de vijver. De hond mocht kiezen via het land of de
vijver, maar via de vijver was het een best eind zwemmen. 
Mischa koos voor halverwege de vijver en bracht beide eenden
met een paar commando’s vlot en netjes binnen (95 punten
voor Mischa) De volgende proef was ook een markeer, maar
dan op het land. Een duif recht voor ons en een eend links van
de akker in de bermrand. Deze dame had niet goed gelezen en

niet goed geluisterd en stuurde Mischa ook voor het tweede
apport recht vooruit… De keurmeester zei: "rustig", ik zei:
"links hoor… oh sorry, ècht niet gehoord". "Stommerd (ben
ik)" dacht ik, dus Mischa opnieuw ingezet en omdat ik echt
niet meegekregen had waar de eend gevallen was, maar op
goed geluk naar links gestuurd.. Dat kost tijd, want ze moest
ruimer zoeken dan dat anders wellicht nodig was. Gelukkig
is het een slimme hond en kreeg ze al gauw verwaaiing,
waardoor ze de eend toch heel netjes binnen bracht. Pffff (70
punten voor de voorjager…??) De andere proeven dus 3 maal
zo goed doorgelezen, zodat ik goed wist wat de bedoeling was.
Daarna een proef over water. Een eend en een fazant, volledig
uit het zicht. De eend moest aan het begin van de proef ge
markeerd worden en tijdens het binnen brengen van de eend
viel het tweede schot voor de fazant. Veel deelnemers hadden
hun tijd voor deze proef wel nodig, omdat het de honden toch
flink wat zoekwerk (en de voorjager af en toe flink wat diri
geerwerk) kostte om het wild te vinden. (85 punten voor
Mischa)
 
Op naar het middagprogramma:
Deze proef begonnen we met een markeer aan de overkant
van de vijver, een eend, gevolgd door een verloren zoek, een
konijn. De hond mocht kiezen over water of omlopen, Mischa
dacht: "Ik ben al nat genoeg geweest, ik loop wel even om".
Ook het konijn kwam vlot binnen en het snelle, nette werken
leverde Mischa 100 punten op. De tweede proef was een na
zoek in de uiterwaarden. Dat leverde prachtige plaatjes, je kon
erg mooi zien hoe onze staande honden op de wind werken en
prachtig tekenen als ze de geur van het wild in de neus krijgen.
Mooi hoor! Er waren een duif en een kraai blijven liggen, en
ook deze bracht Mischa netjes binnen (goed voor 94 punten)
De laatste proef was op het erf van de boerderij. Complimen
ten voor de creativiteit van degene die de proeven opgezet
heeft. Een walk up met de jagermeester en het geweer. Terwijl
Mischa los mee liep, schoot er een konijn voor ons langs, die
geschoten werd en in de schuur bleef liggen. Recht voor ons
werd een zeer hoog vliegende kraai  ook goed geraakt en kwam
terecht in het weiland achter de schuur. Na opdracht van de
jagermeester mocht Mischa het wild gaan halen. Eerst zocht
ze in de schuur tussen de hoog gestapelde kratten naar het
konijn, en toen ze die binnen had gebracht heeft ze de kraai
van het weiland gehaald. Ook hier weer vlot gewerkt! (deze
laatste proef sloot ze af met 90 punten)
 
Die punten weet je allemaal natuurlijk niet als je je proeven
loopt, het is voldoende of onvoldoende, wel of geen diploma.
Ik wist wel dat we in ieder geval overal voldoende hadden, dus
een diploma…, maar ook dat we hier en daar wel wat puntjes
hadden liggen. Het resultaat was verassend en onverwacht,
want de mooie puntenscore van Mischa, in totaal 534, was
goed voor de eerste plaats in de B! SUPER!! Wat kun je dan
trots zijn! Na de prijsuitreiking van de A honden, kregen ook
nog de beste Duitse Korthaar (het hoogste puntentotaal van
de dag)en de beste Grote Münsterlander een prijs!  (de orga
niserende verenigingen) En yess! Ook deze mochten Mischa
en ik in ontvangst nemen. Fantastisch, een dag met een gouden
randje, tegen 19:00 uur zijn we kalmpjes aan terug naar huis
gereden, nog nagenietend van de dag. Met voor een paar
maanden hondenvoer en 2 prachtige bekers kwamen we moe
maar voldaan thuis aan. Mischa is die avond haar mand niet
meer uit geweest… 
 
Hilda Wanders en poot van Mischa
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NGMV-Jubileumweekend   19-20-21 juni 2015 

UITNODIGING 
 

Nederlandse 

 

Grote Münsterlander 

 

Vereniging 

N.G.M.V. 
1975 .. 2015 

 

 

 

40 Jaar 

                      Vrijdagavond 19 juni vanaf 19.00 uur 
     Ontvangst op kampeerboerderij / groepsaccommodatie  

De Waltakke in Lochem, Overijsel. (www.dewaltakke.nl) 

 Inkwartieren & kennismaking met uw verenigingsvrienden. 
    

Honden mogen overal binnen,  

mits aangelijnd en/of in de bench. 

Zaterdag 20 juni 
   

Gezamenlijk NGMV ontbijt, 

waarvoor iedereen is uitge- 

nodigd (die zich aanmeld voor overnachting). 
   

   *** Jubileum Clubmatch 2015 *** 
   

         Tussen de middag Lunch. 
   

        Aansluitend middagdeel  

               met prijsuitreiking. 
   

                 Fokdieren defilé 
   

             Huldiging jubilarissen 
   

     *** Speciale Jubileum BBQ *** 
   

 

              *** Avondprogramma *** 

        Verrassend – Gezellig - Actief  

                            
 

Zondag 21 juni 
   

            Gezamenlijk NGMV Ontbijt, in 

Groepsaccommodaties c.q. 

Kampeerterrein. 
   

 ** Jubileum jachthondenwedstrijd ** 

                voor elk niveau en  

             alle aanwezige GM-ers. 
   

        Tussen de middag Lunch. 
   

    Aansluitend Jubileum Barrage 
   

                   Afsluiting  

   ***Jubileum-weekend 2015*** 
   

 

 

 

 

 

 

   Onder voorbehoud van definitief programma. 

Tijdens het gehele weekend…………. 
   

  ….Demonstraties / Standhouders 

  voor jachtgerelateerde activiteiten 
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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 

 

Jubileum weekend NGMV 40 jaar 19-20-21 juni 2015

Overnachtingsmogelijkheden Erve de Waltakke

NGMV Groepstarieven bij boeking via de vereniging

Max. Beschikbare plaatsen 38 30 (X pers.) 30

Accommodaties Groepsaccommodatie Kampeerterrein eigen K-middel Kampeerterrein tent De Waltakke
Luxe incl. bedlinnen 80 m2 en 16A stroom Groepstent excl. Bedlinnen

Basisprijs P.P *** Per 2 personen/nacht P.P

1 nacht € 70,00 € 25,00 € 25,00

2 nachten € 100,00 € 35,00 € 50,00

3 nachten € 135,00 € 55,00 € 75,00

Extra persoon > 2 nvt € 5,00 nvt

per huisdier p.n. € 2,00 € 2,00 € 2,00

Kinderen < 2 jaar Gratis Gratis Gratis

* excl. Toeristenbelasting 0,85 pppn Toeristenbelasting 0,85 pppn Toeristenbelasting 0,85 pppn

** Bij opgave voor 1 mei 2015 geldt het speciale NGMV tarief

*** O.V.B. voldoende boekingen

16



Dürak v. d. Berkelse Akkers

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST

Dürak v. d. Berkelse Akkers

N.H.S.B. 2852029

Geboren: 26-08-2011

Vader: Joda aus der Stockmannsmühle

Moeder: Carly van de Berkelse Akkers

Fokker: C.A.M. Vromans

HD: HD A Norbergwaarde 38

oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur: Zeer Goed- Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma 73 p

Duitse proeven:VJP 65 P.

Eigenaar: L.P. Niemantsverdriet

Telefoon: 0166-672653

Email: leo-annelies@tele2.nl 

 

Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
2641193 Dirry van 't Exelseveld 22-01-2007 Reivers, P.

2671019 Maud (Queen) van het Meekenesch 05-09-2007 van de Berg, A.G.E.

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 de Putter, M.H.

2799984 Glory vom Kemper's Hook 15-04-2009 Heijmer, J.P.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
2639641 Kalle van de Stommeerpolder 07-01-2007 IJpelaar, H.

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

2692884 Chico vom Florbach 05-05-2007 Lankveld, D.

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

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

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

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.

2852029 Dürak v.d. Berkelse Akkers 26-08-2011 Niemantsverdriet, L.P.

2870802 V.W. Clay van 't Gina Florashof 13-02-2012 Wesselink B.H.B.
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Birka v. 't Woudse Veldt Filu (Tobor) vom Flörbach

Gedekt op 1 november 2014
Birka v.'t Woudse Veldt & Ned. Kampioen Filu (Tobor) vom
Flörbach
Voor meer informatie kijk op de website van de NGMV www.
grotemunsterlander.nl onder:

'Nesten en Dekkingen'. 
Eigenaar van de dekteef is P.J. Veldt tel: 072-5061658
E-mail: pj.veldt05@chello.nl

Te verwachte dekkingen
eind januari 2015
Lizzy van de Stommeerpolder x Ben vom Voßbrink 

 
februari/ maart 2015
Arras van Dorka's Plek x Ned. Kampioen Filu (Tobor) vom
Flörbach 
 
Jull v. 't Exelseveld x Bjorn v. 't Vriezebosch

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

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST

V. W. Clay van 't Gina Florashof
N.H.S.B:  2870802

Geboren:  13-02-2012

Vader:   Joda aus der Stockmannsmühle

Moeder:   Maja vom Bimolterfeld

Fokker:   K.H. Lukens

HD:   HD A Norbergwaarde 30

Oogonder
zoek:

  Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schoft
hoogte:

  60 cm

Exterieur:  SG/SG, Uitmuntend 

Aanleg
proef:

  Uitmuntend

Jachtproe
ven:

  KNJV B-diploma’s

Veldwed
strijden:

  Najaar jeugd 1e Zeer Goed

Duitse p
roeven:

  Vorm Walde Zuchtprüfung 12 P. VJP 74 P. HZP
184 P. v.W. HZP 187 P. v.W. 12 P

Eigenaar:  B.H.B. Wesselink

Telefoon:  06-10582318

Email:   b.wesselinkbouwdiensten@kpnmail.nl

V.W. Clay van 't Gina Florashof
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In memoriam Avirtan van het Zonnebeekbos
'Ons Oudje' Virtan (Avirtan van het Zonnebeekbos) hebben
we laten inslapen. Ruim 13 jaar is hij geworden. Wat
hebben we van hem genoten! Wat heeft hij ons veel ge
bracht. Ik, Jarina, heb met hem mogen jagen en heb wed
strijden met hem gelopen. Hij heeft mij o.a. gemaakt wie ik
nu ben. Geduld leren hebben en vooral lachen als dingen
niet gaan zoals gepland. Virtan was dan ook niet voor niets
een 1 april hondje. Altijd bedacht hij weer iets zodat we
alleen maar konden lachen. Hij wist er altijd weer zijn eigen
draai aan te geven. We missen hem, het is raar stil in huis...
 

Olette van het Meekenesch
 
 
        In Memoriam
 
 
Geboren   : 02-10-'09
 
Overleden : 05-03-'14
 
        Wij wensen André en Maria Nieuwenhuis
                veel sterkte toe met dit verlies

Onanka van het Meekenesch
 
 
    In Memoriam
 
 
Geboren   : 02-10-2009
 
Overleden : 25-05-2014
 
        Wij wensen André en Maria Nieuwenhuis
            veel sterkte toe met dit verlies

Avirtan (Virtan) van het Zonnebeekbos
 
 
        In Memoriam
 
    Geboren        :    01-04-2001
 
    Overleden      :    15-11-2014
 
 
        Wij wensen Jarina Kisjes, Anton Thoen en Tobor
        veel sterkte toe met dit verlies

OVERLIJDENSBERICHTEN VAN ONZE DIERBARE GROTE MÜNSTERLANDERS
 

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

 

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
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Hondenleeftijd in mensenjaren
Deze kaart geeft je een volledig overzicht van de leeftijd van
je hond in mensenjaren. De oranje cirkel staat voor kleine
rassen, licht bruin voor middelgrote en donker bruin voor hele
grote. Zoals je aan het schema kunt zien staat 2 mensenjaren
ook voor 24 maanden ongeacht de grote van het hondenras.
Naar die twee mensjaren toe gaat de synchronietijd behoorlijk
uit de pas met onze viervoeters. De ontwikkeling van een pup
gaat eenvoudig weg veel sneller dan dat bij een kind. Een pup
van maanden komt overeen met de kleuterperiode van de
mensen en een pup van 3 maanden is al te vergelijken met een
kind die net naar de lagere school gaat. Een pup wordt dus
sneller ouder dan wanneer hij volwassen is.
 
Er wordt ook gekeken naar de grote van hond. Grotere
honden leven meestal niet zo lang en worden dus sneller oud.
De levensverwachting voor de Duitse dog bijvoorbeeld is
maar acht jaar; een vierjarige Duitse dog is dus al flink in de
dertig.

Memories Forever Huisdieren Uitvaartbeurs
De bedenkers van ‘Memories Forever Huisdieren Uitvaart
beurs’ hebben bij het organiseren van dit evenement, rond het
overlijden van een geliefd huisdier, het doel voor ogen gehad
de groeiende interesse voor dit thema zo breed mogelijk vorm
te geven. In ieder geval hebben zij voor dit fenomeen een
primeur, door de beurs voor de eerste keer in Nederland te
houden. 2 November was het zover en de aftrap was in
Dogcenter Zaltbommel te Kerkwijk.
Voor wie is zo’n dergelijke Uitvaartbeurs eigenlijk bedoeld en
wat kan je er zo verwachten?
 
De Huisdieren Uitvaartbeurs is een beurs voor iedereen die
zich wil verdiepen in of nieuwsgierig is naar de mogelijkheden
en persoonlijke invullingen rondom een crematie of begrafenis
van een (huis)dier. Maar ook voor degenen die al een huisdier
(en) hebben verloren en met bijvoorbeeld een dierentolk of
rouwbegeleider willen praten. Omdat er rondom het overlij
den van een dier veel meer mogelijk is, vergeleken met een
aantal jaren geleden, is het ook veel persoonlijker geworden
en kan worden aangepast aan de wensen van de baasjes. De
organisatie van deze beurs wil daarom met name deze vernieu
wende kant belichten. Een gegeven is dat per jaar tientallen
baasjes kiezen voor het opzetten van hun overleden huisdier.
 
Uit onderzoek op Facebook is gebleken dat 98% van de on
dervraagden interesse hebben in een dergelijke beurs.
 
Op deze Uitvaartbeurs is een grote variëteit aan standhouders
aanwezig. Denkt u hierbij aan een natuurdierenbegraafplaats,
rouwbegeleiding, dierentolken, portretschilders, fotograaf,
rouwboeket bloemist, uitvaartzangeres, dierenrouwkaarten,

urnen, kunstenaars met bv assieraden, sieraden van de haren
van honden/katten enzovoorts. Op de beurs zijn sieraden,
urnen en overige artikelen uiteraard ook te koop. In Neder
land zijn tientallen dierenbegraafplaatsen en –crematoria, die
samen per week de uitvaart van ca. 600 dieren verzorgen. De
eerste dierenbegraafplaatsen stammen uit de jaren zestig. Het
begraven of cremeren kost zo’n 150 tot 200 euro. Veel baasjes
kiezen niet voor het laten afvoeren door de dierenarts naar
een destructiebedrijf omdat het als ‘hard en kil’ wordt ervaren.
Een alternatief voor crematie of begraven zou kunnen zijn het
‘dierdonorcodicil’. Deze niet zo voor de hand liggende moge
lijkheid is een initiatief van de stichting Proefdiervrij en de
afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het
lichaam van je hond (of een ander dier) kun je, in overleg met
je dierenarts, gratis laten vervoeren naar Utrecht waar het
aldaar wordt gebruikt voor het onderwijs aan veterinaire
studente. Dat bespaart weer gefokte proefdieren voor hun
snijpracticum.
 
Voor kinderen kan het overlijden van een dier een grote klap
zijn, in de kinderhoek kunnen kinderen onder begeleiding van
professionele coach hierover praten en een tekening maken
van hun huisdier en/of een houten sleutelhanger of magneet
versieren en natuurlijk na afloop meenemen.
 
Het is toegelaten eigen huisdieren mee te brengen naar de
Uitvaartbeurs. Honden moeten altijd aan de riem gehouden
worden en hondenpoep wordt door de eigenaar verwijderd.
Er worden drinkplaatsen voor de meegebrachte honden
voorzien. Boven de 12 jaar is er een vriendelijke toegangsprijs
van enkele euro’s en het leuke is: “Kinderen onder de 12 jaar
én huisdieren mogen gratis naar binnen!”
 
Dus houdt het in 2015 in de gaten op website: www.memo
ries-forever-beurs.com
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Giftige voedingsstoffen voor honden
 
Niet alles wat wij eten kun je ook aan de hond voeren. Som
mige voedsel is zelfs giftig voor honden. Denk dus nooit dat
wat voor ons gezond is voor de hond ook gezond zal zijn. Pas
daarom op voor de volgende producten!
 
Chocolade
Chocolade bevat cafeïne en ombromine, twee bestanddelen
die door de hond niet worden verteerd. Beide stoffen zetten
aan tot extra productie van urine, en werkt verlammend op
de hart spier, met als gevolg de dood. Uiteraard hangt het er
van af hoe groot de hond is en hoe veel chocolade er gegeten
is. Veel honden vinden chocolade zelfs erg lekker, pas daarom
op dat je geen chocolade producten op tafel laat liggen. 30
gram pure chocolade per 1 kg lichaamsgewicht is al dodelijk.
 
Rozijnen en druiven
Na het eten van druiven en rozijnen kunnen er ernstige nier
problemen optreden. 30 gram per 1 kg lichaamsgewicht kan
al dodelijk zijn.
 
Avocado
Het fruit, maar vooral de pit én de plant zijn giftig voor
honden. Mogelijke gevolgen kunnen zijn: ademnood, vocht
ophoping in de longen, buikholte of het hart en/of een ontste
king van de alvleesklier.
 
Ui en Knoflook
Ui, Knoflook en alle groenten uit de ̀ Ui familie´ zijn niet goed
voor honden. De ui is slecht voor de rode bloedlichaampjes
en kan leiden tot bloedarmoede. Knoflook wordt vaak ge
bruikt met het oog op gezondheid, als smaakversterker en
vooral in het voorjaar en de zomer als natuurlijk afweermid
del tegen teken. Kleine hoeveelheden zijn ook niet gevaar
lijk. Ongeveer 5 gr. per kilo lichaamsgewicht is toxisch.

 
Noten
Amandelen, pinda's, walnoten en macadamia noten zijn giftig
voor honden. Vele noten zijn niet goed voor honden in het
algemeen, hun hoog fosfor gehalte word veronderstelt van
nier- en blaasstenen te veroorzaken.
 
Melk en Zuivel
Melkproducten zijn in principe een bron van goed verteerba
re eiwitten, vitaminen en mineralen. Er zijn echter honden die
niet in staat zijn lactose af te breken en als gevolg diarree
krijgen.
 
Rauw varkensvlees
Varkensvlees kan besmet zijn met de ziekte van Aujesky (P
seudo Hondsdolheid). Geef daarom nooit rauw varkensvlees!
 
Tomaten
Tomaten kunnen hartritmestoornissen veroorzaken, vooral
de plant is erg giftig. Inname van zo weinig als een tomaat kan
leiden tot ernstige gastro-intestinale klachten en jeuk. Het is
daarom raadzaam om geen tomaten planten in je tuin te laten
groeien.
 
Champignons
 De effecten van champignons kunnen verschillen afhankelijk
van de ingenomen type. Wilde paddenstoelen veroorzaken
vaak buikpijn, kwijlen, lever- en/of nierschade, buikloop,
braken, stuiptrekkingen of coma.
 
Aardappelen
Rauwe aardappelen, aardappelschillen en spruiten zijn erg
giftig voor de hond. Gekookte of gepureerde aardappelen zijn
wel goed voor de hond en zelfs zeer voedzaam.
 
Koffie en cafeïne
Cafeïne komt voor in koffie, thee, cola en chocolade en is erg
schadelijk voor de gezondheid van de hond. Wanneer de hond
te veel binnenkrijgt zijn de symptomen onder andere ruste
loosheid, snelle ademhaling, braken, diarree, koorts, hartfalen
en coma.

Een vlijtige hond van de redactie
En jullie dachten dat dit blad door mensen wordt opge
steld?! :-))
Hier zien we Amber van Walborgh aan het werk.

Foto van de dag
Zowel op de site van de NGMV (www.grotemunsterlander.
nl) als op facebook (Grote Münsterlander Ngmv) worden
de ingezonden foto's van leden geplaatst. 
 
Wij willen deze site blijven aanvullen met leuke, mooie,  
grappige en gekke streken van jullie Grote Münsterlanders.
Als je een leuke foto van je trouwe vriend hebt en je wilt dit
met ons delen, stuur dan je foto naar bianca@nuco.nl. 
Uit alle ingezonden en geplaatste foto's wordt door redac
tielid Anita Janssen de 'Foto van de Maand' gekozen. 
Wie weet mag jouw hond binnekort met deze eer gaan
strijken. 
 
We zien graag de mailbox van bianca@ nuco.nl laten
ploffen door de ingezonden foto's.
 
De redactie
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Hond agressiever als mannelijke baas hem uitlaat
Een nieuwe studie heeft aangetoond dat honden die op pad
zijn met hun mannelijke baas vier keer zoveel agressieve nei
gingen tonen dan tijdens een wandeling met hun vrouwelijke
bazin. De kans op agressiviteit en bijt incidenten kan daarom
wel degelijk beïnvloed worden door het gedrag en de energie
van de eigenaar.
 
Mannelijke baas vs vrouwelijk baas
De wetenschappers aan de Tsjechische Mendel University
studeerde het wandelgedrag van 2000 honden. Er werd geke
ken naar het effect van de leeftijd, geslacht en grootte van de
hond, en het geslacht van de eigenaar. De verrassendste
conclusie was dat het geslacht van de eigenaar het meest in
vloed heeft op het gedrag van de hond ten opzichte van zijn
soortgenoten.
 
"We veronderstellen dat de agressiviteit van een hond tijdens
een wandeling in verband staat met de agressieve neigingen
en impulsiviteit van zijn baasje", schreven Petra Reza en zijn
onderzoeksteam. "Honden zijn namelijk perfect in staat om
het sociale en communicatieve gedrag van mensen te lezen en
na te bootsen."

 
Agressie aan de lijn
Wat ook is gebleken tijden het onderzoek – honden die aan
de lijn lopen besnuffelen elkaar veel vaker en de kans dat ze
elkaar bedreigen is ook twee keer zo groot. Het uitvallen aan
de lijn is een vaak voorkomend probleem en wordt waarschijn
lijk veroorzaakt door de beperkte vrijheid om rond te rennen.
 
Leeftijd en geslacht beïnvloed gedrag tegenover soortgenoten
Opvallend is dat honden het best kunnen opschieten met
leeftijdsgenoten maar minder goed met soortgenoten van het
zelfde geslacht. Volwassen honden bedreigen puppy’s meer
dan in tegenstelling naar andere volwassen honden. Ook ou
dere honden bedreigen elkaar maar vele keren meer bedreigen
ze een puppy. Dr. Stefanie Schwartz, een dierenarts en de
oprichtster van PetBehavior.org, zegt dat dit gedrag erg lo
gisch is. "Volwassen honden zullen niet bijzonder geneigd zijn
om te spelen met onstuimige puppy's die niet van hun zijn".
 
Tenslotte werd ook vastgesteld dat beide mannetjes en
vrouwtjes beter kunnen opschieten met honden van het ande
re geslacht. Teven bedreigen andere teven 3 keer zoveel ten
opzichte van reuen en reuen op hun beurt zijn 3 keer zo vaak
geneigd om een andere reu te bedreigen dan een teef.
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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.

KJV
Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort
Tel: 033 - 4619841
Website: www.koninklijke-jagersvereniging.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

 

 

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.

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad 'Voorjaar 2015' uiterlijk vóór 1
maart 2015 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.

Raad van Beheer
Emmalaan 16-18, 1075 AV  Amsterdam
Tel: 0900 - 72746 63
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl

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

23



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


