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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 Jagersvereniging en ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder
nummer V40144438.
 
Redactie
Anita Jansen, Bianca Nuijts-Consten en Nico Engels.
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 is € 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          : Abbygail (Abby) von Cayer Blanck
Foto            : Gitte Hoeman
Eigenaar     : Gitte en Roger Hoefman
 
Het volgende nummer zal medio juni 2015 verschijnen.
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Van de redactie
Voor mij is 2015 heel anders begonnen dan de jaren er voor.
En als ik zo om me heen kijk dan zie ik dat het voor meer
mensen ook zo vergaat. Net of er een behoorlijk blik energie
is open getrokken. Er zijn allerlei activiteiten aan de gang en
in gang gezet en ik vind het prima! Mijn winterslaap die ik
vorig jaar had gepland moet ik dan maar een jaar uitstellen…
 
Met onze vereniging gaat het volgens mij net zo. Tel maar na:
een nieuwe website (eentje die er wezen mag), de voorbereiding
voor het jubileumjaar met alles er op en er aan. Geloof me,
op dit moment zijn al vele leden druk in de weer om er een
waardig feest van te maken.
 
Ook op exterieurgebied laten onze zwart-witte zich niet on
betuigd. Dus met zijn allen zetten we onze viervoeters behoor
lijk op de kaart. Door de vereniging zijn we aan elkaar ver
bonden doordat we iets gemeenschappelijks met elkaar delen.
Deze verbindende factor is natuurlijk onze Grote Münster
landers, ook al wonen we nog zo verspreid. En deze factor is
van nature hecht vanwege het simpele feit dat er zo’n mooi

ras kan blijven bestaan door onze liefde en inzet. Zonder ons
(én onze voorgangers) hadden we nu niet zo’n mooie popula
tie van dit ras. Ik hoop dan ook dat we allemaal onszelf een
verdiend schouderklopje kunnen geven en onze trots uitstra
len zodat deze uitstraling niet onopgemerkt blijft voor de ‘
buitenwacht’. Het kan een ander gewoon niet meer ontgaan
en zal er zeker een gedachte naar boven komen dat er met
onze vereniging iets bijzonders aan de hand is.
 
Zo door dit jaar gaan 'hand in hand' kost geen energie, maar
geeft energie! De redactie heeft zijn mouwen opgestroopt en
wil graag de komende periode hiervan verslag doen zodat
generaties hierna nog kunnen nalezen wat wij in verbonden
heid hebben neergezet!
 
 
Een mooi jubileumjaar toegewenst!
 
Nico Engels, namens de redactie

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto van minimaal 2 mb
naar clubblad@grotemunsterlander.nl of bianca@nuco.nl
en wellicht staat uw hond de volgende keer te pronken op
de voorpagina.
 
 

Nieuwe website NGMV 2015 versus Facebook 
Per 1 januari heeft de website van de NGMV een nieuw
jasje gekregen en wellicht heeft u de veranderingen op de
website van de NGMV al gezien. De website is eigentijds,
modern, duidelijk en goed te doorlopen. Toch zijn er een
aantal zaken, die u van ons gewend bent, veranderd en dat
willen we even toelichten. 'Foto van de Maand' is komen
te vervallen en hiervoor is 'Het fotomoment' voor in de
plaats gekomen.
Het fotomoment wordt excusief gebruikt voor de webpa
gina en zal niet verschijnen in het sociaal media (Facebook).
Om een ere-plaats te krijgen op de webpagina stellen we
enkele eisen; de foto moet van uitstekende kwaliteit zijn en
in een liggend formaat (landscape) Wordt uw foto gekozen
als 'Het fotomoment' dan komt deze ook op de home-pa
gina, in de balk bovenaan. De foto's die niet worden geko
zen komen wel in aanmerking voor 'Foto van de dag' op de
Facebookpagina van de NGMV. 'Foto van de dag' komt
dus te vervallen op de nieuwe website van de NGMV.
 
Het aanleveren van foto's kan op 2 manieren, ten eerste
rechtstreeks uploaden via de website van de NGMV of
sturen naar mailadres: bianca@nuco.nl.  
 
De foto's van vorige jaren kan door een link te kiezen ge
woon bekeken worden, je komt dan op de 'oude' website
van de NGMV. Ook vanuit de website van de NGMV kan
men doorlinken naar de Facebookpagina. 
 
We willen een interactieve werking creëren tussen de web
site NGMV en Facebook NGMV, waar de website een rode
draad blijft voor informatie over onze Grote Münsterlan
ders. Kijk daarom regelmatig op de website www.grote
munsterlander.nl.
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LEDEN

Uw e-mailadres is belangrijk!
 
Wij willen u de komende tijd vaker en sneller op de hoogte
brengen van actuele zaken en/of een herinnering zenden bij
speciale evenementen. Hiervoor hebben wij een verzoek. Stuur
een e-mail aan: secretaris@grotemunsterlander.nl. Zet hierin
ook uw naam en adres zodat wij uw e-mailadres aan de juiste
leden kunnen koppelen. Wij danken u alvast voor de te nemen
moeite.
 

Nieuwe leden

Dhr. M. Van Mele Stekene (België)

Dhr. H. Schoenmaker Stadskanaal

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

Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zijj zich met
hun hond(en) snel thuis voelen in onze vereniging. 
Kent u iemand die een Grote Münsterlander heeft en nog geen
NGMV-lid is? Vraag dan voor hem / haar een inschrijfformu
lier aan! Aanmelden kan bij Wim ten Hoopen. (tel.:
0575-461332 of e-mail: wim.tenhoopen@hetnet.nl) of via de
NGMV-site middels het aanmeldformulier.

Advertentietarieven 2015
Leden N.G.M.V. :                           Niet-leden:
 
Formaat hele pagina (A4)          Formaat hele pagina (A4)
4x per jaar: € 125,00                    4x per jaar: € 150,00
2x per jaar: €   75,00                    2x per jaar: €   85,00
1x per jaar: €   40,00                    1x per jaar: €   45,00
 
Formaat halve pagina                 Formaat halve pagina
(A5-liggend)                                  (A5-liggend)
4x per jaar: €   75,00                    4x per jaar: € 100,00
2x per jaar: €   45,00                    2x per jaar: €   55,00
1x per jaar: €   25,00                    1x per jaar: €   30,00
 
Formaat halve pagina (½ A5)    Formaat halve pagina (½
A5)
4x per jaar: €   50,00                    4x per jaar: €   60,00
2x per jaar: €   30,00                    2x per jaar: €   35,00
1x per jaar: €   17,50                    1x per jaar: €   20,00
 
Voor advertenties op de omslag of in kleur op de overige
pagina's gelden speciale tarieven op aanvraag.

Contributie
 
Veel leden hebben de vereniging gemachtigd voor automa
tische incasso van de contributie.
Deze incasso vindt jaarlijks plaats omstreeks 15 maart.
Vanaf 1 februari 2015 is het alleen nog mogelijk om te in
casseren met de SEPA-incasso.
Dit houdt in dat wij alleen kunnen incasseren middels in
cassobatches die aangemaakt worden door ons boekhoud
progamma. Het boekhoudprogramma is ingericht om
contributie te kunnen incasseren en biedt in dat opzicht
geen mogelijkheid voor andere bedragen zoals b.v. in
schrijfgeld. Aanpassing van het programma behoort helaas
niet tot de mogelijkheden.
Hebt u een machtiging afgegeven, dan verandert er niets
ten aanzien van de contributie incasso.
Kosten voor deelname aan de activiteiten, georganiseerd
door de N.G.M.V., dient u voortaan zelf over te maken.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, dienen hun
contributie vóór 15 maart a.s. over te maken op rekening
nr. NL41ABNA0469260505 ten name van de N.G.M.V.
onder vermelding van: contributie 2015.
 

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

Zet in uw agenda! 
Kampioensclubmatch NGMV 2015

 
Jubilieumweekend i.v.m. 40 jarig bestaan NGMV

19, 20 en 21 juni 2015
 

Ereleden NGMV 2015

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. 
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Agenda

Clubagenda 2015

Datum Activiteit
7 maart 2015 Aanlegproef/Johodag

10 april 2015 Veldwedstrijd Novice Hulst

17 april 2015 Veldwedstrijd Jeugd/Novice Sint Annaland

24 april 2015 Algemene Leden Vergadering NGMV

19/20 en 21 juni 2015 Jubileum/Clubmatch Weekend

15 augustus 2015 KNJV proef Haaften

10 oktober 2015 MAP Rha

 

Tentoonstellingsagenda t/m september 

Datum /  rasgroep  Plaats / locatie   
categorie

  Secretariaat /  po
stadres      

  Telefoon / fax    
e-mail / website 

4 april,
alle rasgr.
5 april,
alle rasgr.

  Goes Zeelandhallen
 CAC-CACIB

  Dogshow Goes
Postbus 2040
 4460 MA Goes

  Tel: 06-1259882
info@dogshowgoes.
nl
 www.dogshow
goes.nl  

23 mei,
gr. 1-5-9
24 mei,
gr. 4-6-7-8-10
25 mei,
gr. 2-3

  Arnhem
Rijnhal
 CAC-CACIB

  K.C. Arnhem
Postbus 30089
 6803 AB Arnhem

  Tel: 026-7078045
pinkstershow@sol
con.nl
 www.kcarnhem.
nl

5 juni,
gr. 4-5-9-10
6 juni,
gr. 1-6-7-8
7 juni,
gr. 2-3

  Oss
Sportcentrum
 CAC-CACIB

  Mw. E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

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

25 juli,
alle rasgr.
26 juli,
alle rasgr.
DUBBELSHOW

  Rotterdam
Ahoy
CAC-CACIB

  Mw. A.v. Steenb
ergen
Verkadestraat 15
2613 ZK Delft

  Tel: 015-2124126
admin@dogshow
rotterdam.nl
www.dogshowrot
terdam.nl

26 sept.,
alle rasgr.
27 sept.,
alle rasgr.
DUBBELSHOW

  Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

  Tel. 046-4376473
(13:00-21:00)
htm.secretariaat@g
mail.com
info.pr@mhsv.nl
www.dogshowmaas
tricht.nl

Het gehele overzicht is terug te vinden op de site van de Raad van Beheer en op de site van de NGMV (onder het menu
'tentoonstellingen') De Grote Münsterlander valt onder rasgroep 7.
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Secretariaat NGMV          
Ina te Boome 
Veldkampsweg 2 
7156 RE Beltrum 
tel nr: 0544-481319 
email: secretaris@grotemunsterlander.nl  
 
 
 
 

Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2015 
         
        
Beste Grote Münsterlander liefhebbers, 
 
 
 
Graag willen wij u uitnodigen voor onze kampioenschapsclubmatch  op  
 
 

Zaterdag 20 juni 2015 
       Boerderij camping de Waltakke 

 
 

In dit jubileumweekend, t.b.v. het 40 jarig bestaan, hebben we  twee keurmeesters 
uitgenodigd: dhr. W. Wellens en dhr. W. Arxhoek.  
De beste hond van deze dag zal de titel `Clubwinnaar 2015` mogen dragen, en wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan `de hond van het jaar` show. 
 
Om de feestvreugde te vergroten mogen we u en uw huisgenoten allen uitnodigen  
voor een gratis deelname aan de barbecue. 
 
Inschrijven kan via het `online-formulier` op de website. Deze is te vinden via  
Home>>agenda>> Kampioenschapsclubmatch>>inschrijving.  
Mocht u hiermee problemen ondervinden of geen beschikking hebben over internet  
dan kunt u altijd bij mij het inschrijfformulier opvragen.  
 
De inschrijving start vanaf 1 april 2015 
en sluit op  1 juni 2015. 
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Inschrijfgeld deelname Kampioenschapsclubmatch: 
        Niet-leden       Leden           2e en volgende hond  
a.  Babyklasse         4 tot 6 mnd                 € 25.00          € 17.50              € 25.00              
b. Puppyklasse                    6 tot 9 mnd.     € 25.00 € 17.50                        € 25.00  
c.  Jeugdklasse      9 tot 18 mnd.     € 37.50  € 30.00             € 25.00             
d. Jongehondenklasse        15 tot 24 mnd.     € 37.50 € 30.00                       € 25.00   
e.  Openklasse      vanaf 15 maanden     € 37.50 € 30.00             € 25.00 
f. Gebruikshondenklasse *) vanaf 15 maanden     € 37.50 € 30.00             € 25.00  
g.  Kampioensklasse *)        vanaf 15 maanden      € 37.50         € 30.00                          € 25.00           
h. Veteranenklas      8 jaar en ouder     € 37.50 € 30.00             € 25.00 
i.   Fokkersklasse                  vanaf 9 maanden       € 37.50          € 30.00             € 25.00  
(leeftijd op de dag van de clubmatch) 
 

*) kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien dit niet is 
bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.  

 
 
Kosten deelname Barbecue: 
 
Wel graag het aantal personen invullen dat wil deelnemen aan de GRATS BBQ 
                                                                                                                     

Het totaal bedrag kunt u overmaken  over maken  op bankrekening nummer 
46.92.60.505 t.n.v. NGMV te Hengelo (GLD), onder vermelding van Clubmatch 
2015. Uw inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijfgeld heeft voldaan. 
 
• Niet toegelaten worden:  monorchide, kryptorchide of gecastreerde reuen. 

`Loopse` teven worden wel toegelaten. 
• Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op 

Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van 
toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te 
zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. 
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. 

 
 
 
We hopen u op deze dag te verwelkomen om zo dit jubileumweekend een extra glans te 
geven door met elkaar er een onvergetelijke happening van te maken! 
 
 
Namens het bestuur van de NGMV 
De organisatie 
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
  Jubileumweekend 40 jr. N.G.M.V. 

Secretariaat                                                                                           Datum 9-3-2015//Blad 1 van 1 
Ina te Boome                                                   
Veldkampsweg 2                                                              e-mail  secretaris@grotemunsterlander.nl  
7156 RE  Beltrum                                                                  Tel.      0544-481319    

 
 
 
 
Beste verenigingsvrienden, 
 
 
Onze NGMV vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Door het bestuur werden enkele jaren geleden daarvoor extra 
financiële reserveringen gedaan, want zoiets heugelijks dient natuurlijk passend te worden gevierd! 
 
Vanuit het bestuur 2014 hebben enkelen het voortouw willen nemen om een plek en data te reserveren, want een 
groots festijn heeft een geschikte locatie nodig voor alle leden, relatie, gezinsleden én honden. (voor alle GM 
ledenadressen met min.1 lid) 
 
Locatie en data staan inmiddels vast; vanaf vrijdag 19 juni 19.00 u t/m  zondagmiddag 21 juni 16.00 u op de 
schitterende, hond vriendelijke  en ruime groepsaccomodatie / boerderijcamping De WALTAKKE te Lochem, 
Overijssel. Zie www.dewaltakke.nl 
  
Inmiddels zijn de pré-voorbereidingen getroffen en is via de site en in het clubblad uw actieve medewerking en 
deelname gevraagd. We willen graag een zeer ruim deelnemersveld maar ook willen we het gehele gezin en/of 
de relatie laten meegenieten van onze passie; De GM! 
 
Neem daarom vooral het liefst het voltallige gehele gezin mee. Er is volop te beleven! Voor de jeugd is een extra 
overnachtingsmogelijkheid gecreëerd. Samen in een grote tent, het kids-honk, met begeleiding om het feest met 
leeftijdsgenoten te vieren. Er is ruimte en mogelijkheid voor een spetterend weekend. Laten we onze hobby eens, 
onder het genot van activiteiten mét hapje en drankje, verdiepen met mensen die misschien meerwaarde kunnen 
geven aan het GM-plezier. 
 
We zoeken daarom allereerst een creatieve filmmaker binnen onze vereniging voor een wervelende promofilm 
voor dit geplande weekend! Wie durft de uitdaging aan? 
Daarnaast blijven we graag op de hoogte van wat onze leden zouden verwachten; een kinderparadijs, lezingen 
van jachthondenkenners, spectaculaire honden-spelprogramma’s, etc. Het kan allemaal geregeld worden omdat 
we er zeker van zijn dat het organisatietalent binnen onze vereniging aanwezig is en er is geld voor gereserveerd. 
Dus wilt u graag meehelpen, hebt u opmerkingen of suggesties of een super idee? Meldt het aan ons, dan gaan 
we er samen een supergezellig weekend van maken! 
 
Schrijf uw vragen of reactie naar;  Jubileum2015@grotemunsterlander.nl    Of naar het secretariaat NGMV. 
 
Weet u het al zeker dat u erbij wilt zijn en wilt u alvast een slaapplaats reserveren ?  
( zie de  mogelijkheden op de NGMV site) 
Geeft u zich dan op via Marian van Kuijk      rinivankuijk@home.nl        Of telefonisch 0416 278618 
 
. 
Een feest vier je samen..,dus rekenen we op min. 150 deelnemers (50%) en daar hoort u, uw familie én uw 
hond(en) zeker bij.  Dus vastleggen en boeken svp, dan kunnen we gaan plannen! 
 
 
 
De “voorlopige” feestcommissie, 
 
 
 
Ina, Hennie en Marcel.  Contactadres;  Jubileum2015@grotemunsterlander.nl   
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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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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 en 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
 

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 (Kampeerplaatsen) 30 60

Accomodaties Groepsaccomodatie Kampeerterrein eigen K-middel Kampeerterrein tent De Waltakke Jeugdhonk-tent  5 tm 16 jr.*
Luxe incl. bedlinnen 80 m2 en 16A stroom Groepstent excl. Bedlinnen Groepstent excl. Bedlinnen / Bed

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

1 nacht € 50,00 € 25,00 € 25,00 Gratis

2 nachten € 85,00 € 35,00 € 50,00 Gratis

3 nachten € 135,00 € 55,00 € 75,00 10,-

Extra persoon > 2 > pp nvt € 5,00 nvt nvt

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

Kinderen < 2 jaar Tot 5 jr. i.o. Gratis Gratis nvt

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

*     Incl. begeleiding bij voldoende opgave

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

***  O.V.B. voldoende boekingen

**** Honden in de auto of de bench (niet op de bank!) muv eigen k-middel
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www.grotemunsterlander.nl  
Secretariaat NGMV : 
Ina te Boome 
Veldkampsweg 2 
7156 RE Beltrum 
tel nr: 0544-481319 
email: secretaris@grotemunsterlander.nl  
                                    
 
Betreft:   Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 24 april 2015 
 
Beste Leden, 
 
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de  
Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op  
 

vrijdag 24 april 2015                   Locatie `De Blokkamp`, 
aanvang 20.30 uur   Horloseweg  69, 

3853 MJ Ermelo 
 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom  
 
Voorafgaand aan de ALV, die om 20.30 uur begint, zal Gerrit Klokman de gelegenheid krijgen om  
vanaf 20.00 uur een toelichting te geven op zijn ingediende voorstel tot wijziging van het VFR 
 
 
Bij agenda punt 2. 

Gerrit Klokman verzoekt als fokker  in het artikel 7.1.1 de tekst kwalificatie behaald op een       
Nederlandse CAC tentoonstelling gekeurd moet zijn door een Nederlandse keurmeester. 

             Hierin toevoeging Nederlandse Keurmeester te verwijderen of deze te vervangen door een tekst    
die niet de kwaliteit van de keurmeester maar die van het ras beoogd. 

 
                       
Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing 
 
 Wim ten Hoopen is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar 

 
  Artikel 8 lid 2 
   Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering 

 schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 
Artikel 8 lid 4  

Is geen voordracht opgemaakt (…) dan is de algemene vergadering vrij in de keus met 
 inachtneming van de procedures beschreven in artikel 16 (Besluitvorming). 

 
L 

Bij agendapunt 11. Uitreiking jaarprijzen: 
Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging,  
te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal. Inzendingen kunnen   
worden ingestuurd tot 10 dagen voor de vergadering naar Ina te Boome.  
De reglementen voor deelname vindt u op de site (vereniging>>reglementen>>reglement wissel bokalen)  
of zijn per email aan te vragen. 
 
 
 
 

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 24 April 2015! 
 
Dit is  een concept–agenda,  
De definitieve agenda zal op de site geplaatst worden 2 weken voorafgaand aan de ALV. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Ina te Boome, secretaris N.G.M.V 
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www.grotemunsterlander.nl  
Secretariaat NGMV :  
 

Concept Agenda 
Algemene Ledenvergadering 

vrijdag 24 april 2015 
Aanvang:  20.00 uur 

 
 

Locatie `De Blokkamp` 
Horloseweg  69,  3853MJ Ermelo 

 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3.  Verslag ALV d.d. 4 april 2014 
 
4       Jaarverslag secretariaat 2014 

 
5       Jaarrekening 2014 + begroting 2015 

 
6       Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

 
7       Commissieverslagen  

                       *  Fokbegeleidingscommissie  
                           *  Gebruikshondencommissie 
                           *  Redactiecommissie 
                          
 

8. Bestuursverkiezing:  
Aftredend en herkiesbaar: Wim ten Hoopen 

 
9. Jubileumweekend invulling en bijbehorende vrijwilligers 

 
10   Nieuwe site: uitleg, mogelijkheden en beheer 

             
11         Uitreiking verenigingswisselprijzen 

                        *  Veldwerkjaartrofee 
                      *  Jeugdbokaal 
                        *  Martien Petersbokaal 

 
12.       40 jaar NGMV ,  

hoe nu verder….  
 

13         Rondvraag 
 
             14         Sluiting  
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Exterieurregels in het VFR 
 
Afgelopen jaar is FBC en bestuur gebleken dat de interpretatie van de 
exterieurregels in het VFR tot misverstanden aanleiding kan geven en daarom uitleg 
behoeft. Inmiddels heeft het bestuur zich hierover gebogen en besloten ter 
verduidelijking een nadere toelichting te geven op de exterieurregels in het VFR. 
 
De formulering in het VFR is als volgt: 
 
7. EXTERIEURREGELS 
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben 
deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI 
gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG (Zeer 
Goed) op elke expositie te hebben behaald. 
7.1.1 Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van 
minimaal 15 maanden 
Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een 
schofthoogtemeting plaatsvinden door een voor het ras bevoegde 
exterieurkeurmeester. 
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee 
verschillende exterieurkeurmeesters, tijdens een door de Nederlandse 
Grote Münsterlander Vereniging georganiseerde 
(kampioenschaps)clubmatch of tijdens een in Nederland 
georganiseerde door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC 
en/of CACIB expositie onder een Nederlandse exterieurkeurmeester, of 
tijdens een officiële Duitse Zuchtschau. 
(Bij laatst genoemde geldt een minimale kwalificatie van SG/SG) 
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: 
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 

Deze formulering is tot stand gekomen nadat in opeenvolgende vergaderingen van 
het fokkersoverleg en het bestuur diverse varianten zijn onderzocht. Enerzijds is er 
de kwalitatieve voorkeur om een potentiële fokhond te beoordelen binnen de 
rasvereniging of minstens door een Nederlandse raskeurmeester, en anderzijds is er 
de praktische wens van eigenaren om vrijheid te hebben in de planning van de 
keuringen. De verplichting om een van de twee kwalificaties op een 
Kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging te behalen had als bezwaar dat als 
de eigenaar op de betreffende datum niet zou kunnen er een jaar gewacht zou 
moeten worden. Het voorstel van de FBC om in een dergelijk geval een mogelijkheid 
te creëren om de hond tijdens de Aanlegtest/Jongehondendag te laten keuren stuitte 
ook op bezwaren. Beoordeling tijdens een tentoonstelling blijkt in de praktijk door het 
zeer geringe aantal ingeschreven Grote Münsterlanders nog wel eens te leiden tot 
een relatief hoge kwalificatie, vooral als de Grote Münsterlanders gekeurd worden 
door buitenlandse all-rounders met weinig specifieke kennis van het ras. Uiteindelijk 
is door het bestuur een compromis geformuleerd wat door de ALV is aangenomen. 
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De exterieurregels in het VFR betekenen: 

• Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer aan een officiële 
exterieurkeuring hebben deelgenomen en daar twee keer minimaal de 
kwalificatie ZG (Zeer Goed) hebben behaald. 

• Beide exterieurkeuring moeten plaatsvinden op de leeftijd van minimaal 15 
maanden. 

• De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee verschillende 
exterieurkeurmeesters. 

• Deze exterieurkeuringen kunnen plaatsvinden op: 
- Een (Kampioenschaps)clubmatch van de rasvereniging 
- Een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie (= 

CAC en/of CACIB tentoonstelling) in Nederland waar het ras gekeurd 
wordt door een Nederlandse raskeurmeester 

- Een officiële Duitse Zuchtschau (minimale kwalificatie SG/SG) 
• Alle mogelijke combinaties van bovenstaande drie mogelijkheden zijn 

toegestaan: KCM+show, KCM+Zuchschau, show+Zuchtschau, 2 x KCM, 2 x 
show, 2 x Zuchtschau. 

• Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een schofthoogtemeting 
plaatsvinden door een voor het ras bevoegde exterieurkeurmeester. 
Deze schofthoogtemeting kan plaatsvinden: 
- Tijdens een Kampioenschapsclubmatch 
- Tijdens een Aanlegtest/Jongehondendag (ook als de hond daar verder 

gezien de leeftijd niet meer gekeurd hoeft te worden) 
- Tijdens een officiële Duitse Zuchtschau 
- Tijdens een andere door de eigenaar zelf te organiseren gelegenheid, mits 

door een voor het ras bevoegde exterieurkeurmeester 
- NB: tijdens CAC en/of CACIB tentoonstellingen behoort het meten van de 

schofthoogte niet standaard tot de keuring! 
 

Er zullen zich  in 2015 steeds meer mogelijkheden voordoen om in te schrijven onder 
een Nederlandse raskeurmeester. Enerzijds doordat steeds meer meerdaagse 
shows omgezet worden in dubbelshows, en er dus per saldo steeds meer shows 
komen. Anderzijds doordat per 1 januari 2015 in het Kynologisch Reglement wordt 
opgenomen dat tijdens CAC en/of CACIB shows in Nederland het 
keurmeesterscorps uit minstens 50% Nederlandse keurmeesters moet bestaan. Dit is 
door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer besloten om meer grip te 
kunnen krijgen op het gezondheid- en welzijnsbeleid tijdens de keuringen. Het in het 
VFR van de NGMV geformuleerde beleid sluit hier dus goed op aan. 

 

Bestuur N.G.M.V. 
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Uitslagen

Showuitslagen 
04-10-14 IJsselshow Zwolle Keurmeester Mr.

H Stockmari
Finland

 

Tussenklasse
teven

Mila v't Exelseveld 1U, CAC, CA
CIB, BOB

 

  Lady v.d. Lobberry 1ZG  

05-10-14 Hanzeshow Zwolle Keurmeester Dhr.
M. Hulzebos

 

Tussenklasse
teven

Uriella Junior od Nezdic
keho Potoka

1 U, CAC,
CACIB, BOB

 

  Mila v't Exelseveld 2e U, RES
CAC, RESC
ACIB

 

  Lady v.d. Lobberrey 3e ZG  

Puppyklasse
reuen

Ghyll Ribble Uut 't
Vossebeltseveld

1 Veel belovend 

Babyklasse
reuen 

Aiko vom Tieben See 1 Veel belovend 

02-11-14 Dogshow Bleiswijk Keurmeester F.
Lochs-Romans

 

Openklasse
teven

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

 

  Britomartis Bibi of
Coopers Border

2 ZG  

15



10-Stappencursus: Houden van Honden
Vaak worden onze leden geconfronteerd met de vraag:
 
“Wat houdt een hond aanschaffen en onderhouden in en waar
moet ik op letten bij het aanschaffen van een hond?”.
 
Het is een nogal uitgebreid antwoord op zo’n vraag. Je zou
daar, in een enthousiaste bui, zo al een dag mee bezig kunnen
zijn. Op de site van de ‘ntr academie’ hebben ze een aantal
zaken al practisch op een rijtje gezet in een cursus van 10
stappen t.w.:
 
1. Intro. (Wat kan je verwachten?)
2. ‘Ik wil een hond’
3. Aanschaf: puppy
4. Aanschaf: volwassen hond
5. Socialisatie
6. Hoe leert je hond
7. Op cursus
8. Basiscommando’s
9. Activiteiten
10. Honden en kinderen
 
In deze cursus legt Sakia Ober (LICG / hondengedragsdes
kundige) een en ander uit.
Het is zo wie zo nuttig om haar verhaal te beluisteren. Dus
houd je van honden, link dan naar:
http://ntracademie.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencur
sus-houden-van-honden/stap/2.html

Neus van Abby von Cayer Blanck
 

Ook honden onderscheiden kleuren
Lang werd verondersteld dat honden kleurenblind zouden
zijn. Door nieuw onderzoek is dit idee definitief de wereld uit
geholpen. Hierdoor kunnen we ons nu beter instellen wat de
hond nu wel of niet kan zien.
Onderzoekers van de Universiteit van Washington hadden
eerder al aangetoond dat honden beschikken over lichtgevoe
lige cellen in de vorm van kegeltjes; bij mensen zorgen deze
kegeltjes dat wij kleuren kunnen waarnemen.
Menselijke ogen bevatten 3 soorten kegeltjes, hondenogen
slechts 2. Hierdoor kunnen honden wel veel kleuren waarne
men, maar geen rood en oranje. Jammer voor die mooie
zonsondergangen.

 
VERSLAGEN

Reacties van honden op geuren nader bekeken  
U, als hondeneigenaar kan gerust zijn. Nader onderzoek naar
het hondenbrein ten aanzien geuren wijst n.l. uit dat het her
sengedeelte dat verbonden is aan het beloningssysteem, geac
tiveerd wordt wanneer de hond de geur van een bekend per
soon ruikt.
Zelfs geuren van andere honden of vreemde mensen activeren
het beloningscentrum in de hersenen nauwelijks. Dit geeft aan
dat de mens een belangrijke plaats in het leven van de hond
inneemt. Uit het onderzoek bleek ook dat honden positiever
op de geur van de eigenaren reageerden dan op de geur van
personen die alleen maar voor de voeding zorgden. Maar dat
wist u als hondeneigenaar eigenlijk al, toch?

Wat is er in de toekomst nog allemaal mogelijk?
 
Nu wetenschappelijk is komen vast te staan dat honden af
beeldingen van bekenden en soortgenoten herkennen, is de
weg open voor vele vernuftige toepassingen die ons gemak
kunnen dienen. Zo is de mogelijkheid de hond op afstand
digitaal toe te spreken een kleine sprong. Met b.v. een bood
schappenwagentje kan zelfs de hond ons terzijde staan de
dagelijkse boodschappen op te halen die vooraf bij de super
markt zijn besteld.

Op allerlei manieren kan de hond weer nuttig worden ingezet
zodat hij zijn dagen niet meer op een kussen hoeft te slijten.
Het wordt weer een gewaardeerde alleskunner die zelf zijn
vakantiegeld bijeen spaart. Oude tijden van de hondenkar
herleven en onze viervoeter staat straks stevig met zijn poten
in de maatschappij.
En natuurlijk hebben ze uitgekeken naar dit moment, maar
ze konden het niet zeggen totdat…..een volgend onderzoek
kan zomaar uitwijzen dat honden wel kunnen praten maar
dat ze gewoon zo wijs zijn deze vaardigheid al eeuwen niet te
gebruiken en het ook helemaal niet van plan zijn dit nog te
gaan doen! En wij laten ons elke keer weer verwonderen…
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Hoe dominant is onze geliefde viervoeter in deze
eeuw? Nader onderzoek laat een nieuw beeld zien. 
Hoe is deze dominantietheorie in de vorige eeuw tot stand
gekomen?
De nog gangbare dominantietheorie is ontstaan door een
onderzoek die in de jaren 1934 – 1942 onder leiding van Ru
dolph Schenkel werd verricht. Echter, dit onderzoek werd
gedaan bij in gevangenschap levende wolven en wel in de
dierentuin van Basel. Deze onderzochte wolven waren een
groep willekeurig bij elkaar geplaatste individuen. Deze
wolven leefden met z’n tienen in de dierentuin van Basel op
een klein oppervlak van slechts 10 bij 20 meter bij elkaar. In
het verleden ging men er van uit dat in het wild een wolven
roedel werd gevormd door individuen die in moeilijke periodes
bij elkaar kwamen om gezamenlijk op grotere prooidieren te
kunnen jagen. Uit recente onderzoeken blijkt dit niet te
kloppen.
Bij de onderzochte groep in gevangenschap levende wolven
ontstond een strijd om de macht waar uiteindelijk de sterkste
wolf als winnaar uit de bus kwam, deze wolf werd door
Schenkel de alfa genoemd; de leider van de roedel.
 

in een beperkte ruimte, waardoor er onderling veel irritatie
ontstond.
Omdat wolven door mensen sterk zijn bejaagd en daardoor
erg mensenschuw zijn geworden, is het moeilijk om in het wild
levende wolven te bestuderen. Het gevolg is dat er nauwelijks
studies zijn gedaan naar het in het wild levende wolven. De
conclusies van Schenkel werd door vele wetenschappers
overgenomen. Dit is dan ook de reden dat de dominantiethe
orie lang als waar werd aangenomen.
Op deze theorieën zijn de traditionele trainingsmethodes bij
honden gebaseerd. Men ging er van uit dat honden als afstam
meling van de wolven hetzelfde gedrag vertoonden en het gezin
waarin zij leefden als roedel zagen, waarbij de mens als roe
deleider moest fungeren. Omdat men uit studies bij de in ge
vangenschap levende wolven heeft waargenomen dat wolven
onderling een felle fysieke strijd met elkaar voerden om de
leiderschap, vond men het normaal dat bij het opvoeden van
honden (veel) fysieke straf werd gebruikt, anders zou de hond
je niet als roedelleider zien en niet naar je bevelen luisteren.
 
Nieuwe onderzoeken geven een totaal ander beeld
De wolvenbioloog Dr. L. David Mech heeft 13 zomers lang
(1986 – 1998) onderzoek gedaan bij in het wild levende wolven.
Doordat de wolven die hij bestudeerde in gebieden leefden ver
gelegen van aanwezigheid van mensen, waren deze minder
schuw. Doordat hij 13 jaar lang telkens op dezelfde locaties
observeerde, won hij het vertrouwen van de roedels. Het
vertrouwen was zo groot dat hij ze op minder dan 1 meter
afstand kon bekijken. Ook leerde hij de wolven individueel te
herkennen.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de wolvenroedels niet
bestaan uit willekeurige bij elkaar gekomen individuen. De
wolvenroedels bleken te bestaan uit een ouderpaar en hun
nakomelingen van verschillende leeftijden. Binnen de roedels
waren ook jongen die de volwassen leeftijd al bereikt hadden.
Het ouderpaar was niet het alfapaar dat door agressie aan de
macht is gekomen zoals altijd aangenomen is. Zij hielden zich
niet constant bezig met het overheersen van de roedel en het
behouden van hun dominante positie, maar hoofdzakelijk met
het verzorgen en beschermen van hun nakomelingen.
Binnen deze roedel (familie) genoten de jongen van erg veel
vrijheid, bijna alles werd geaccepteerd door de ouderdieren.
Gebeurde er iets binnen de roedel wat door een ander niet
geaccepteerd werd, dan werd dat gecorrigeerd door middel
van mimiek (gezichtsuitdrukking) of een grom. Nog nooit is
in het 13-jarig onderzoek waargenomen dat binnen een roedel
een dier werd gecorrigeerd door het toedienen van pijn. Ou
ders hebben vanzelfsprekend een leidinggevende rol binnen
de roedel, maar het 'leiden' moet men vooral zien als ‘het
gidsen’, dus niet als 'overheersen'.

Veel ongeoorloofd gedrag wordt toegeschreven aan dominan
tieproblemen. De hond zal dominant zijn of proberen hoger
in rang te komen binnen zijn roedel/gezin. De heersende me
ning is dat de hond onderaan de rangorde moet staan en de
mens aan de top, net zoals in een wolvenroedel waar de alfa-
wolf de alleenheerser is en geen verzet accepteert van zijn
onderdanige roedelgenoten. Verzet wordt meedogenloos af
gestraft door de roedelleider.
 
Maar is dit allemaal wel zo? Naar aanleiding van nieuwe
wetenschappelijke onderzoeken bij wolven en verwilderde
zwerfhonden zijn de opvattingen hierover behoorlijk veran
derd. Tijd om met de nieuwe opvattingen kennis te maken.
Wat zegt de site www.hondenwijzer.com hierover? Voor ons
voldoende om dit in ons blad op te nemen zodat onze kennis
over het gedrag van onze honden actueel en levend blijft.
 
"Ongeacht om welke diersoort het gaat, wanneer men wille
keurig verschillende individuen bij elkaar plaatst op een te
kleine oppervlak, ontstaat er een strijd om de macht. Hoe
kleiner de ruimte, hoe groter de agressie, omdat individuen
zich niet kunnen terugtrekken. Deze strijd zal ook ontstaan
bij mensen, denk bijvoorbeeld aan vluchtelingenkampen waar
soms binnen het kamp een hevige onderlinge strijd ontstaat,
of bijvoorbeeld aan het programma Big Brother waar perso
nen die elkaar nog niet kenden bij elkaar werden opgesloten
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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 

 

 
Conclusie
Er blijkt dus wel heel veel mis te zijn met de traditionele op
voeding van honden. De dominantietheorie blijkt een mythe
te zijn. Het zal ook wel een tijdje duren voordat deze achter
haalde theorie helemaal uit de hondenwereld is verbannen.
Veel methodes die in de hondenopvoeding worden gebruikt
blijken totaal niet aan te sluiten bij het natuurlijk gedrag van
honden. Veel traditionele methodes blijken negatieve gevol
gen te hebben op het gedrag en het welzijn van de hond.
Zo wordt beweerd dat honden elkaar straffen door in de nek
te bijten, de zogenaamde nekbeet (een ruk aan de slipketting
zal dit imiteren), maar in praktijk blijkt dit een vorm van
prooiagressie te zijn, met het doel een ander dier te doden. Bij
soortgenoten gebeurt dit nekbijten alleen bij dieren uit een
vijandige roedel, met het doel om de ander uit te schakelen,
dus om te doden. Dit nekbijten is nog nooit waargenomen bij
leden binnen een roedel. Wanneer je dit weet kun je dus wel
indenken wat voor impact dit bij een hond heeft wanneer je
dit bij hem doet, in zijn ogen probeer je hem te doden, hij zou
zich dan zo bedreigd  kunnen gaan voelen, dat hij wel met
agressie moet reageren. De vertrouwensband tussen mens en
hond wordt daardoor behoorlijk geschaad, hoe zal u tegen
over iemand staan die u met de dood heeft bedreigd?
Er wordt vaak beweerd dat een hond die aan de lijn trekt
dominant is. De oorzaak is niet het dominantieprobleem, deze
hond heeft gewoon niet geleerd om netjes mee te lopen.
Als een hond een commando niet uitvoert, dan heeft dat niets
te maken omdat men niet dominant genoeg over de hond is,
maar men heeft de hond gewoon niet goed of genoeg getraind.
Om een hond iets te laten doen dat je wilt, moet je de hond
niet met geweld je wil op leggen, maar zorgen dat de hond zo
gemotiveerd wordt door middel van beloningen dat hij het
met plezier voor je doet. Na veel herhalingen zal dit goede
gedrag een gewoonte voor hem worden.

Voorgaande samengevat:
A. Binnen een roedel wolven en honden bestaat geen absolu
te leider.
B. Binnen een roedel wordt er nooit gestraft met pijn (dit is
bij wolven in het wild nog nooit waargenomen), hooguit wordt
er gecorrigeerd met gegrom, maar meestal zegt de lichaams
houding al genoeg.
C. Het toedienen van pijnprikkels verhogen de kans op
agressie, bovendien verstoort het de band tussen de hond en
mensen.
D. Goed gedrag kan men bevorderen door het herhaaldelijk
te belonen zodat het een gewoontegedrag wordt.
E. Fout gedrag kan men negeren of proberen de hond ander
acceptabel gedrag te laten doen wanneer de hond op het punt
staat fout gedrag te gaan vertonen of al toont.
 
Kortom, voedt je hond liefdevol op, met net zo veel geduld en
respect zoals de ouderdieren dat ook met hun jongen doen.
Gelukkig deden we dat al!
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Even voorstellen: Adri de Groot; de man achter
'Vogeldagboek'
Waarom Adri (67) aan u voorstellen? Gewoon vanwege het
feit dat hij vele natuurliefhebbers, via de email, elke week
aangenaam verrast over wat er in de natuur op dat moment
aan de hand is. En ook zijn website mag er zijn! Het lijkt ons
nieuwe ogen te geven als we met onze honden in de natuur
lopen en opeens vogels kunnen herkennen en hun naam weten
te benoemen. En soms weten we ook waar ze vandaan zijn
gekomen en waar ze naar toe gaan.
Van jongs af aan heeft de natuur Adri geboeid, zonder dat hij
zich er nog 'echt' in verdiepte.
 'Vogelen' deed hij zijn hele leven al een beetje, maar na 1996
ging er een nieuwe (vogel)wereld voor hem open nadat hij een
telescoop had gekocht. Drie jaar later is hij begonnen notities
te maken van zijn tochtjes in de natuur, over vogels, beestjes,
planten, mosjes en bloemen. Zijn verhaaltjes schreef hij op in
een dagboek. Geïnteresseerde natuurliefhebbers vroegen hem
die stukjes via e-mail toe te sturen. Steeds meer verzoeken
kreeg hij en zo is geleidelijk Vogeldagboek ontstaan. In 2006
is hij overgestapt op een spiegelreflexcamera en toen begon
het 'echte' fotograferen.
 
In april 2013 werd hij zeer aangenaam verrast door een Ko
ninklijke Onderscheiding voor Vogeldagboek!
 
Nieuwsgierig geworden naar Adri? En wil je ook je regelmatig
laten verwonderen door die die prachtige natuurfoto’s?
Aanmelden voor zijn e-mails kan via zijn website: www.vo
geldagboek.nl. Op deze site zijn prachtige opnames te bewon
deren. Zelfs filmpjes en geluidsopnames zijn daarop te vinden.
 
Wij wensen de aanmelders mooie verwondermomenten toe en
uitbreiding van de kennis van de natuur!
 

Adri de Groot, foto Caroline Elfferich©

Verlatingsangst; een lastig gedragsfenomeen
Eerst dacht ik dat het wel mee viel met de verlatingsangst van
mijn hond. In eerste instantie bleef het bij een schoen of een
slof die bij het thuis komen was ‘verhuist’ naar de mand. Het
leek zo onschuldig waardoor ik het signaal negeerde maar na
een bezoek aan de supermarkt van bijna een uur, lag mijn
agenda die ik op de tafel had achtergelaten in vele stukjes
verscheurd, verspreid over de vloer. Een reden om Google te
raadplegen tegen dit grote ongemak. En ik dacht aldoor: "ik
had nog wel zo rustig het huis verlaten en ervoor gezorgd dat
er een knauwstaaf was om hem te vermaken…". Maar goed,
op Google las ik het volgende:
Verlatingsangst is een probleem bij honden dat men niet moet
onderschatten. Niet alleen vanwege dat uw buren gaan klagen
wegens de geluidsoverlast dat uw hond veroorzaakt wanneer
u (even) weg bent of omdat wanneer u thuis komt de hond er
een puinhoop van heeft gemaakt, maar verlatingsangst is voor
de honden een groot welzijnsprobleem.
Veel eigenaars weten dat hun honden moeite hebben om alleen
gelaten te worden, deze honden beginnen te blaffen, janken
of te huilen, worden onzindelijk (poepen, urineren en zelfs
braken) of beginnen uit frustratie de boel te slopen.
Maar in de meeste gevallen weten de eigenaars helemaal niet
dat hun hond last van verlatingsangst heeft, onderzoek heeft

uitgewezen dat vrijwel de meeste honden gestrest worden
wanneer zij alleen gelaten worden.
Door de domesticatie zijn honden geprogrammeerd tot sterke
emotionele reacties op mensen, daarom zijn honden ook tot
het populairste huisdier geworden, honden tonen een onvoor
waardelijke liefde voor hun eigenaren. Door de domesticatie
zijn honden totaal afhankelijk geworden van mensen, wij zijn
hun verzorgers, wij vervangen hun ouders. Maar deze gehecht

19



Igor (Nicolien Oosterhof)

Juniper van 't Proostmeer (nov 2008)

heid heeft ook een keerzijde, zij kunnen niet meer zonder ons.
Wanneer wij er even niet zijn worden de honden onzeker en
kunnen in paniek raken. Soms zien wij de gevolgen, maar in
de meeste gevallen wordt de verlatingsangst niet eens opge
merkt, doodgewoon omdat er op dat moment niemand is om
dat op te merken. Onderzoek met video-observatie bij honden
die 90 minuten alleen gelaten werden toonden dat vrijwel de
meeste honden stress toonden, zoals tongelen, geeuwen enz.
Omdat dit een groot welzijnsprobleem is voor de meeste
honden, is het noodzakelijk om daar wat aan te doen. Het
liefst moet men daar meteen al aan beginnen wanneer men de
hond als pup in huis neemt. Zorg ervoor dat de eerste weken
altijd iemand in huis is zodat uw pup niet alleen is en zo geen
angst of trauma’s kan ontwikkelen.
Hoe een hond te leren om alleen te zijn
De meest effectieve manier om te voorkomen dat uw hond
angstig wordt wanneer hij alleen gelaten wordt, is het alleen
zijn tot een leuke ervaring te maken. Om dit te bereiken moet
je heel geleidelijk de tijd dat de hond alleen is verlengen zodat
het niet beangstigend is voor de hond en de hond moet het
alleen zijn altijd gaan associëren met iets aangenaams.
De snelheid waarmee je de tijd van alleen zijn kunt verlengen
zal afhangen van de reactie van je hond. Laat je hond zo kort
alleen totdat hij neerslachtige reacties laat zien (stresssignalen
zoals: bek aflikken, tong uitsteken, poot heffen enz.)
Moet u onverwachts toch weg moet tijdens de periode dat hij
het nog moet leren, regel dan een iemand die bij de hond kan
blijven.
Wanneer uw hond even alleen is gelaten beloont u uw hond
als hij ontspannen is.
Een beloning kan een stuk speelgoed zijn, een heerlijke snack
om op te kauwen enz.
Wanneer uw hond angstige reacties vertoont, beloon hem dan
niet maar probeer het later gewoon nog een keer en laat hem
dan iets korter alleen.

Herhaal elk van de volgende stappen totdat u zeker weet dat
uw hond zich prettig voelt, wanneer de hond een stap goed
beheerst gaat u verder naar de volgende stap. Hoe snel de
vooruitgang is hangt er van af hoe je hond reageert.
1. Leer uw hond naar zijn plaats te gaan (bijvoorbeeld een
mand of kussen), blijf er nog gewoon bij en beloon uw hond
als hij rustig op de plaatst blijft.

2. Vraag uw hond nu op zijn plaatst te blijven terwijl u zichzelf
iets van de hond verwijdert. Beloon uw hond als hij rustig op
de plaats is gebleven.
3. Ga geleidelijk iets verder en langer weg bij de hond. De
afstand en de tijd die u bij elke gelegenheid kunt verhogen
hangt af van de hond. Wanneer de hond reageert of beweegt
beloont u niet maar gaat u een stap terug.

4. Ga nu door een deur en keer dan weer terug. Ga dan weer
door de deur en sluit de deur en kom dan weer terug. Staps
gewijs verlengt u de tijd en wanneer de hond het redelijk be
heerst varieert u de tijd. Uiteraard beloont u de hond als hij
goed reageert.
5. Wanneer eenmaal het stadium is aangebroken dat uw hond
ontspannen een uurtje alleen kan blijven, dan moet het geen
probleem zijn om uw hond langer alleen te laten. Om te zorgen
dat uw hond zich tijdens het alleen zijn niet verveelt, kunt u
zorgen dat uw hond iets geeft waarmee hij bezig kan zijn.

Hoe verveling voorkomen
Een hond heeft geen verlatingsangst omdat hij zich verveelt,
verlatingsangst is echt een angst omdat hij door zijn verzorgers
waar hij afhankelijk van is alleen gelaten wordt. Men kan
verlatingsangst dan ook niet voorkomen of oplossen door de
hond iets te geven waarmee hij zich bezig kan houden, wel kan
het helpen om de tijd te doden wanneer men de hiervoor be
schreven therapie heeft ingezet.
Veel honden zijn zo gestrest dat zij helemaal geen belangstel
ling hebben voor speeltjes of zelfs niet willen eten, daarom
heeft het ook geen nut afleidingsmiddelen te zoeken zolang de
hond het alleen zijn nog niet beheerst.
Zorg wel dat je veilig speelgoed neemt, dus niet iets dat hij
kapot kan maken en waarin hij zich kan verslikken in kleine
stukjes. Zorg er ook voor dat dit speelgoed erg speciaal is voor
dat ogenblik, dus dat het alleen gebruikt wordt wanneer de
hond even alleen gelaten wordt, dat maakt het speelgoed voor
dat moment nog leuker.
Erg geschikt voor dit doel is een Kong gevuld met iets lekkers,
of een traktatiebal waar hij voor moet werken om iets lekkers
te bemachtigen. Een heerlijke kauwbot waar hij zich niet in
kan verslikken is ook mogelijk.
Bij thuiskomst mag u niet vergeten om deze ‘speciale’ voor
werpen tegen verveling weer in te nemen.
Ondersteuning met feromonen
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van feromonen de kans
van slagen van deze therapie erg vergroot. Feromonen zijn
stoffen die een teef afscheidt als ze pups heeft (zie artikel over
Feromonen). Deze feromonen worden verkocht onder de

20



Dana v.h. Haenenpoel

Is uw hond ook een passieve meeroker?
Hoe staat het, nu een paar maanden later, met uw goede
voornemen voor dit jaar? Lastig? Ja, dat is inderdaad een veel
gebruikte conclusie. Daarom dit artikel om de motivatie te
ondersteunen. Wat zijn de feiten?
Honden hebben 2 keer zoveel kans kanker te ontwikkelen
wanneer hun eigenaren roken.
Honden die blootgesteld worden aan rook lopen vooral meer
risico op neus- en longkanker dan huisdieren die in rookvrije
gezinnen leven.
Deskundige Val Mills: “Mensen beseffen vaak de schade niet

voor hun huisdier. Rokers die stoppen kun
nen zo hun huisdier redden van ziekten die
veroorzaakt worden door passief roken.

Dieren met relatief lange snuiten zijn gevoeliger voor neus
kanker. Omdat honden zichzelf schoonmaken met hun tong,

krijgen ze een hoger niveau aan schadelijke stoffen binnen in
vergelijking met mensen”.
 
Dierenarts Elaine Pendlebury: “De effecten van meeroken bij
mensen zijn al langer bekend.  Honden ademen de rook in,
maar de stoffen kunnen zich ook in hun vacht nestelen. Tijdens
het verzorgingsritueel met hun tong, slikken ze deze schade
lijke stoffen in met alle gevolgen van dien”.
 
Een studie aan de universiteit van Glasgow toonde eerder al
aan dat de vacht van honden, met rokers als baasje, meer
nicotine bevatte. Schade van passief roken kan de kans op
bronchitis en astma bij een hond verhogen.
 
De cultuur van roken in de buitenlucht helpt niet rokende
huisgenoten enorm en is gezien bovenstaande een heel socia
le verbetering. Tevens blijft zijn neus, hét instrument waar uw
hond mee werkt, 'intact'. En dat is dan weer goed voor de jacht!

naam Adaptil (voorheen DAP).
Lichaamsbeweging
Honden zijn meer geneigd om te ontspannen wanneer zij voor
die tijd voldoende lichaamsbeweging hebben gehad. Laat
daarom voordat u weggaat de hond uit, dan kan hij ook nog
even zijn behoefte doen. Ga lekker voor die tijd met hem
spelen, zodat hij moe en voldaan kan gaan liggen.
Dingen die je niet moet doen
Straf de hond nooit wanneer u terug komt, ook al heeft de
hond zich erg misdragen. Het heeft geen enkele nut omdat de
hond de straf niet koppelt aan zijn gedrag, bovendien blijkt
dat straf juist het probleem verergert.
Soms denken eigenaars te zien dat honden zich schuldig
voelen wanneer zij thuis komen. Maar in werkelijkheid geeft
de hond kalmerende signalen omdat hij uit eerdere ervaringen
weet dat wanneer de eigenaar thuis komt hij straf kan ver
wachten of hij ziet het gewoon dat u kwaad bent.
Er wordt wel eens geadviseerd om niet te laten merken dat je
weggaat, dus dat je er stiekem tussenuit knijpt zonder dat je
hond het merkt. Dit heeft geen enkele nut. Honden zijn zo op
mensen gericht dat zij het meteen merken dat zij alleen gelaten
zijn. Wanneer de hond de therapie goed doorlopen heeft, dus
heeft geleerd dat alleen zijn niet erg is maar juist mooi kan
zijn, is het juist beter dat de hond door jouw gedrag weet dat
je vertrekt, de hond moet er mee vertrouwd raken, ook wan
neer je terug komt mag je de hond best wel uitbundig begroe
ten. Zo wordt het alleen zijn feestelijk afgesloten, zodat de
hond weet dat het alleen zijn beloond wordt.
Een tweede hond als gezelschap erbij lost het probleem
doorgaans ook niet op. Wij mensen worden door honden als
verzorger of vervangende ouders gezien, zonder ons kunnen
ze niet. Een andere hond kan ons niet vervangen. Natuurlijk
is een 2e hond wel een aangenaam gezelschap.
Het is niet zo dat wanneer men een pup lange tijd alleen laat,
de hond het vanzelf wel leert om alleen te zijn. Het ineens
alleen gelaten worden kan voor de pup erg traumatisch zijn.
Ook al merkt men niets van verlatingsangst, dan wil dat nog
niet zeggen dat de hond geen verlatingsangst heeft. Zoals
eerder vermeldt blijkt uit onderzoek dat bijna alle honden
stress hebben als zij door de eigenaar alleen gelaten worden.

Anti- blafband
Wanneer alleen gelaten honden beginnen te blaffen, janken

of te huilen prijzen producenten en verkopers van blafbanden
graag hun product aan, zij doen voorkomen dat met hun
product in no-time het probleem is opgelost.
In veel gevallen zal het blafprobleem door deze middelen
opgelost kunnen worden, maar het verlatingsangst probleem
wordt daar totaal niet mee opgelost, het is niets anders dan
symptoombestrijding.
Verlatingsangst is voor de hond zelf een groot emotioneel
probleem, hoe laag de pijnprikkels volgens de producenten
van deze blafbanden ook mogen zijn, het veroorzaakt juist
meer stress bij de hond. Dit komt bovenop de stress die hij al
had. Het gebruik van deze blafbanden kan men dan ook be
schouwen als een ernstige vorm van dierenkwelling.

Verlatingsangst is een veelvoorkomend probleem, een pro
bleem dat men vanuit de hond gezien niet mag onderschatten.
Dit probleem is niet makkelijk snel op te lossen. Dit probleem
moet men op lossen door het alleen te zijn voor de hond leuk
te maken. Dit moet men stapje voor stapje doen, het beste kan
men daar beter meteen als pup mee beginnen. Deze oefeningen
moeten net zo standaard zijn als de zindelijkheidstraining.
 
Evaluatie
Nu ga ik rustiger de deur uit en heb mijn hond van tevoren
goed uitgelaten. Zo was ik laatst vijf uur van huis en dat kon
hij goed aan. Voorgaande verhaal gaf me wel inzicht wat er
'speelde' bij mijn hond en ik kan er nu goed mee omgaan. Fijn
voor het baasje en goed voor de hond!
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Dus we kruipen vandaag één dag na de aanlegproef in de pen
en hopen dat er iets op papier komt. 
Maar wat ga ik dan nu vertellen?
Hoe mooi de dag was?
Hoe Aiko het deze dag gedaan heeft?
Hoe ik het ervaren heb?
Hoe we genoten hebben?
Of over de spanning die ik telkens toch weer heb bij een
(aanleg)proef?
Hoe goed de organisatie van deze dag wel niet was?
Het blijft moeilijk om te kiezen en voor je het weet heb ik al
een A4-tje vol en tja, wanneer ik naar het resultaat kijk, be
antwoord dat niet de meeste vragen?
 
Misschien niet alle, maar ik kan wel zeggen dat wij een
prachtige dag hebben gehad en dat ik heb genoten van ons
hondje en van de hondjes van anderen. De organisatie prima
in orde was. De snert heerlijk en het een erg gezellige dag
was. Aiko zijn eerste plaats is voor mij de kers op de taart van
een voor mij al mooie dag. Wanneer ik dit schrijf ben ik aan
het nagenieten van een prachtige dag waar veel GM's hebben
laten zien wat voor potentie en kwaliteiten ze van nature be
zitten. En van al die GM's mocht Aiko dit maal eerste worden.
Straks gaan we heerlijk naar buiten en lekker van de zon ge
nieten en nagenieten van wat ons manneke gisteren heeft ge
presteerd.
 
Groetjes en een poot,
Nicoliene Oosterhof en Aiko
 

VACATURES
 
De NGMV heeft een 2-tal vacatures, die openstaan voor
onze leden:
1e. Hoofdredactuur van het clubblad NGMV
2e. Bemanning voor de clubwinkel
 
Misschien iets voor jou? Ben je nieuwsgierig wat e.e.a. in
houdt? Neem dan voor meer informatie contact op met Ina
te Boome, email: secretaris@ grotemunsterlander.nl.
We verwelkomen je graag in het team van de NGMV.
 

Aanlegproef NGMV 
7 Maart 2015 zal voor mij een zeer bijzondere dag blijven.
Een dag erna ben ik nog steeds bezig om te beseffen wat gis
teren gebeurd is. En wat is gisteren gebeurd: Aiko is eerste
geworden op de aanlegproef van onze vereniging met 148
punten van de maximaal haalbare 160! Wat ben ik trots op
onze gozer!
 
Je gaat 's ochtends er met de gedachte heen: we gaan ons best
doen en wat komt dat komt, maar zo'n mooi resultaat.....Eén
woord GEWELDIG! En dan na de uitslag komt Marcel naar
mij toe (terwijl ik nog aan het bijkomen was en ik het nog niet
helemaal besefte) met de vraag of ik een stukje wil schrijven
voor ons clubblad. En natuurlijk wil ik dat!
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Top 3 
v.l.n.r. Senta v.h. Meekenesch, Aiko vom Tieben See, Spar
ko (Schico) v.h. Meekenesch 

Top 3 aanlegproef voorjaar 2015
Tijdens de aanlegproef worden punten gegeven per onder
deel van de aanlegproef. 
De drie honden die het best hebben gescoord samen met
hun baasjes, worden dan in het zonnetje gezet.
 
De top 3 van de aanlegproef voorjaar 2015 zijn:
1. Aiko vom Tieben See met 148 punten. 
    Eigenaar: N. Oosterhof
2. Senta v.h. Meekenesch met 146,5 punten.
    Eigenaars: A. Nieuwenhuis en M. Nieuwenhuis
3. Aparko v.h. Meekenesch (Schico) met 143 punten.
    Eigenaar: H. Schoenmaker
 
Proficiat met het mooie resultaat!

Hoe beleeft een loopse teef de aanlegproef van 7
maart? Deelneemster Mette aan het woord...
Hieronder het verhaal van Mette (Ghyll Brook uut 't Vosse
beltseveld )
Eigenaar van Mette is Elly Barting.
 
Pfffff......Heb het druk gehad deze week!! Nu heb ik even tijd
om het vrouwtje wat op te blafferen zo dat zij het kan typen
voor mij.
's Avonds (6 mrt.) werden een tas en laarzen klaar gezet.
Yes!!!! We gaan wat leuks doen!
Aanlegproef (7mrt). Later bleek het een soort pretpark voor
jonge honden tot 1,5 jaar, waar je allerlei beesten kunt opzoe
ken. Het was nog spannend of ik wel mee kon doen. Tja,
loops!!!
Gelukkig was er nog een hondje die loops was. Dat was Lora
en samen mochten we als laatsten de proefjes doen, zodat de
reuen geen last van ons hadden.
Vond het wel goed gaan. Eindigde geloof ik nog op de 4e plek!!!
O ja....bijna al mijn broertjes waren er ook voor de nestkeu
ring. Gaat zo'n man kijken of je botjes op de goede plek zitten
en of je haar wel goed zit. Moet je ook nog mooi staan terwijl
er een stel kippen achter je lopen. Pfff...dat valt niet mee. Zit
die man ook nog aan mij.......ohhh...wist van gekkigheid niet
wat ik doen moest. Loops zijn doet rare dingen met je lijf.

Dit moest ik ook nog even kwijt.
Wij, mijn vrouwtje en ik, willen alle keurmeesters en helpers
bedanken voor een geweldige mooie dag. Pfff...die mensen
hebben er wat afgesjouwd.
Moe maar voldaan waren we rond half 7 's avonds weer thuis.
 

Toppers aanlegproef najaar 2014
Hierbij nog een foto van de winnaars van de aanlegproef
van najaar 2014.
Ook zij verdienen een ereplekje in ons Clubblad NGMV;
afgelopen editie is het ons niet gelukt om deze toppers in
het zonnetje te zetten. 
 
1: Marjolein Diekhuis met Nova van 't Exelse Veld
2: Sape Wiersma met Dohosan of Coopers Border
3: J. Zwaans met Amy v.h. Luuks
 
Gefeliciteerd met het mooie resultaat!

Mette komt terug met een eend
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Mila van 't Exelseveld

Nieuwe fokteef Mila van 't Exelseveld
N.H.S.B 2902732

Geboren: 03/11/2012

Vader: Chap von Wessendorf

Moeder: Jull van ‘t Exelse Veld

Fokker: H.G. Klokman

DNA pro
fiel:

geregistreerd

HD: A Norbergwaarde 38

Oogonder
zoek:

voorlopig vrij van alle erfelijke oogafwijkingen

Schofthoogte: 

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef:Uitmuntend

Jachtproeven:KNJV B diploma

Eigenaar: H.G. Klokman

Kennel: Van ‘t Exelse Veld

Telefoon: 0573-421216

Email: gerritklokman@hetnet.nl

 

 
FOKKERIJ INFORMATIE

Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
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.

2810633 Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld 24-09-2010 Mentink, R en A.

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

2902732 Mila van 't Exelse Veld 03-11-2012 Klokman, H.G.

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
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.

27



Gezondheidsuitslagen
Naam hond   NHSB   Dierenarts   Onderz

oek
  Uitslag

Evita v.'t Woudse Veldt   2927212  Drs. I.F. Hatting   HD   HD A Norberg-
waarde 38

Britomaris Bibi of Coopers Border   2891331  Drs. D.D. Geerdink   HD   HD A Norberg-
waarde 40

Kropa v.d. Kreijl   2930551  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Beau v. Beekvliet   2921241  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Ashley v.h. Luuks   2925962  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Aristaios Onyx op Coopers Border   2761199  Dr. F.C. Stades   Oog   Voorlopig vrij

Evita v.'t Woudse Veldt   2927212  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Jelly v.h. Kreijl   2930550  C. Görig   Oog   Voorlopig niet vrij

Filu vom Flörbach   2802455  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Dohosan of Coopers Border   2943086  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Delsin of Coopers Border   2943088  C. Görig   Oog   Voorlopig niet vrij

Dakota of Coopers Border   2943092  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Elko v.'t Woudse Veldt   2927210  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Mila v.'t Exelseveld   2902732  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Ebony v.'t Woudse Veldt   2927211  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Nora v.'t Exelseveld   2945704  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Degotoga of Cooperd Border   2943087  C. Görig   Oog   Voorlopig vrij

Birka v.'t Vriezebosch   2852352  C. Görig   Oog   Voorlopig niet vrij

Catinka v.'t Gina Florashof   2870805  Drs. R.R.O.M. v.d. Sandt  Oog   Voorlopig vrij

Nero v.'t Exelseveld   2945701  Dr. F.C. Stades   Oog   Voorlopig vrij

Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld

Nieuwe fokteef Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld
N.H.S.B. 2810633  

Geboren: 24/09/2010  

Vader: Ellscott Glen Finnan Illa Ghyllbeck  

Moeder: Kamp. en Int. Kamp Mika v.h.
Meekenesch

 

Fokker: R. Mentink  

DNA: Geregistreerd  

HD: A, Norbergwaarde 40  

Oogonder
zoek:

Voorlopig vrij van alle erfelijke oogaandoeningen 

Exterieur: Bundesjugensieger 2011 
European Youth Winner 2011
Lux. Jeugd.Kamp
Nederlands jeugd Kampioen
Nederlands Kampioen
VDH Europasieger 2013,2014
Internationaal Kampioen

 

Aanlegproef:Uitmuntend 2de plaats  

Jachtproeven:KNJV C-B diploma  

Veldwerk: Najaar Jeugd 2x goed,
Novice 1ste Zeer goed

 

Duitse proe
ven:

VJP  

Eigenaar: Ronald en Anita Mentink  

Kennel: Uut ’t Vossebeltseveld  

Telefoon: 06-41312469  

Email: anitaenronald@home.nl  

 

 
FOKKERIJ INFORMATIE

28



GEDEKT OP 25 FEBRUARI 2015
Arras (Vrommes) van Dorka's Plek X Ned. Kampioen en CW'12 Filu (Tobor) vom Flörbach.
 
Kennelnaam: Van Dorka's Plek
Eigennaar: M. de Putter
Hellenburgstraat 25
4435 NA Baarland.

Arras (Vrommes) van Dorka's Plek

Bjorn van 't Vriezenbosch

DEKKINGSBERICHT

Filu (Tobor) vom Flöbach

Jull van 't Exelse Veld

 
FOKKERIJ INFORMATIE

GEDEKT OP 8 MAART 2015
Jull van 't Exelse Veld X Bjorn van 't Vriezebosch
 
 
Kennelnaam: Van 't Exelse Veld
Eigenaar: H.G. Klokman 
Oude Lochemseweg 35
7245 VH  Laren 
Tel: 0573-421216,   e-mail: gerritklokman@hetnet.nl

DEKKINGSBERICHT
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Anton vom Höckeler Hof

Birka van 't Woudse Veldt

Voor uitgebreide informatie over de dekkingen en te verwachte dekkingen kijk dan op onze
website: www.grotemunsterlander.nl. 

Hier vindt u informatie over de ouderhonden zoals gezondheidsuitslagen, uitslagen van proeven en kwalificaties, stam
boom van de ouderhond en meerdere foto's. 

 

Birka van 't Woudse Veldt X Ned. Kampioen en CW'12 Filu (Tobor) vom Flörbach
Kennelnaam : van 't Woudse Veld
 
Eigenaar: P.J. Veldt
Herenweg 67, 1861 PB Bergen NH
tel: 072-5061658    E-mail: pj.veldt05@chello.nl

Filu (Tobor) vom Flörbach

Lady Jillz Uut 't Vossebelseveld

 
FOKKERIJ INFORMATIE

Ned. & Internationaal Kampioen Lady Jillz Uut 't Vossebeltseveld X Anton vom Höckeler Hof
Kennelnaam: Uut 't Vossebeltseveld
 
Eigenaar: R. Mentink
G.J. Soppestraat 17
7741 PX Coevorden
tel: 06-41312469    E-mail anitaenronald@home.nl

Verwachte dekking april/mei 2015

Verwachte dekking juni/juli 2015
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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

 

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

Commissies

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

0596-541780 06-10828672 Vacature

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

Ina te Boome Rini van Kuijk (apporteerwerk) Nico Engels

0544-481319 0416-278618 06-49137188 of 0418-515054

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

Lida Reeskamp-Blok Jarina Kisjes (veldwerk) Anita Jansen

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

  René Bakker (veldwerk)  

  0575-517583  

  exelseveld@hotmail.com  

  

 

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

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

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
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


