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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          :  Estee Vom Hasselpath en
                       Borr van de Stommeerpolder
Foto             : Willy Ghys
Eigenaar      : Willy Chys
 
Het volgende nummer zal medio augustus 2015 verschijnen.
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'Leef naar toe' moment....
1 Juni is voor veel voorjagers een spannend ‘leef naar toe’
moment. Dan kan immers worden ingeschreven op de OR
WEJA-jachtproeven en examens, dus niet geheel onbelangrijk
voor baas en hond. Voor velen kan de nacht achter de PC lang
worden. Dit jaar is het de maandagnacht en dat is een extra
belasting als je ’s morgens weer vroeg op staat. Het zou mooi
zijn voor ons ras, als we met veel honden mooie resultaten
kunnen neerzetten. Hiermee brengen we onze zwart-witte
weer in de schijnwerpers.
 
We weten allemaal dat onze honden veel jachtpassie en -
kwaliteiten hebben en als dat er dan ook uitkomt bij de
proeven, dan maakt ons hart weer een sprongetje. We weten
ook dat we, om zover te komen, veel energie in het trainen
hebben gestopt. Onze GM staat niet bekend als de gemakke
lijkst trainbare jachthond. Door zijn geweldige reuk en intel
ligentie weet hij het vaak beter dan de baas. En dat wordt dan
wel eens ‘eigenwijs’ genoemd. Ja, als je een heel slim kind in
een klas zet met leeftijdsgenoten dan dwaalt de gedachten van
zo’n kind ook sneller weg en gaat het de tijd zelf verder invul
len. De ‘uitdaging’ is in de training dan ook cruciaal, als de
hond daar aan toe is en er plezier aan beleeft.
Ik zit (met Django en Floris) in een trainingsgroepje met
overwegend Flatcoated retrievers en 1 Labrador retriever.
Tijdens een recente training was de opdracht een sleep te laten
lopen (gans) De trainer gaf aan waar de sleep begon. Ik dirigeer
Floris naar de sleep. Daar blijft hij ‘hangen’ en gaat dan een
paar meter verder naar de waterkant. De trainer zegt: “klopt,
daar heb ik voor de geur de gans nat gemaakt”. Floris gaat
verder en komt na 200 meter bij de gans. Blijft daar dralen en
zoeken en gaat uiteindelijk een sloot in om verder te zoeken.
In mijn hooft veel vraagtekens. Waarom pakt hij de gans niet?

De trainer zegt: Ik heb met een Grauwe gans de sleep getrok
ken en dáár ligt een Nijlgans. Tijdens het lopen van de sleep
heeft het nog even in mijn hooft gespeeld het met beide ganzen
te doen maar dat vond ik wat overdreven. Nu zie ik dat ik dat
heb onderschat!”
Na een extra commando kwam Floris alsnog met de gans aan.
Les: de neus van uw GM vertelt hem meer dan u kunt
vermoeden!
Waarom vertel ik dit voorval? Ik hoop de komende periode
ook van u verhalen te horen van wat u zo meemaakt met uw
GM-er op de training of tijdens de proeven en examens. Ter
lering en/of vermaak. Wij, als lezers van uw verhaal, zijn dan
even uw fan of desgewenst uw publiek. Ik zet de spotlights al
aan! De redactie is er klaar voor!
Namens de redactie veel succes!
 
Nico Engels 

Nico (Darco) vom Hoxfeld

Van de voorzitter
Een nieuwe uitgave van ons clubblad ligt voor u. Als opmaat
naar onze veertigjarige verjaardag die we binnenkort mogen
vieren. Veertig is het atoomnummer van het scheikundig
element Zirkonium, het is een hoofdtelwoord en het landnum
mer van Roemenië. Het is ook het aantal rovers waar Ali Baba
mee moest afrekenen en er is een mooi gezegde:,,Het leven
begint bij veertig!’’
 
Veertig jaar is een lange tijd. Waar was ik veertig jaar geleden;
weet u het nog precies?  Ik moest wel even graven. Ik zat in de
zesde klas van de lagere school en was druk met het doen van
Cito-toetsen. Ik deed dat helemaal niet slecht. Ik werd getest
op Havo-niveau maar mijn hoofdonderwijzer vond dat geen
goed idee.  ,,Laat hem maar een trapje lager gaan. Hij heeft
het zo druk met allerlei andere zaken. Hij moet ponyrijden,
turnen en zwemmen.  En hij is voor studeren veel te speels!‘’
 
Het was een wijs man en hij had gelijk. Ik had er nooit geluk
kig van geworden.
 
In zo’n lange tijd kan er veel veranderen. Je hebt plannen en
soms komen die uit en soms worden  dromen de waarheid.
Als het niet wordt wat je er van dacht, maak je gewoon een
nieuw plan en droom je gewoon wat anders. De oprichters
hadden ook een idee met de ‘zwart-witte’. Je leest het nog wel
terug in de statuten. Alles was er op gericht om de Grote
Münsterlander en het ras als jachthond in de etalage te zetten.

In Duitsland zie je het nog steeds dat proeven alleen maar
gedaan kunnen worden door een jager voorzien van een akte
en een geweer. En sommige ‘zwinger’ verkopen hun pups al
leen maar aan jagers.
 
Maar onze Grote Münsterlander is veel meer dan een fantas
tische jachthond. Hij is voor velen ook een geweldige huishond
en kameraad. Ze zijn mooi, ze doen iets aan de bewaking van
erf en goed en het is een kindervriend.
 
In veertig jaar is er zoveel veranderd. Ik weet zeker dat ik op
mijn twaalfde geen telefoon had waarmee ik kon app-en  of
een computer had waarmee ik over het web, dus over heel de
wereld, kon surfen op zoek naar informatie. Nee, wij gingen
naar de bibliobus!
 
Wat voor een echte GM-liefhebber echt nooit veranderd is de
liefde voor het ras. Of dat je nu veertig jaar viert of zestig jaar;
je hebt je hart verpand aan de ‘zwart-witte’. En dat is maar
goed ook want anders hadden we nu geen feest te vieren. En
het wordt een mooi feest. Een weekendje waarbij je samen
bent met gelijkgestemden èn natuurlijk met je Grote Münster
lander. Ik heb er enorm veel zin in. Ik hoop van u ook. Graag
ontmoet ik u in het derde weekend van juni. Het zal de aftrap
zijn voor een nieuwe periode van de NGMV. Het leven begint
immers pas bij veertig!!!!
 
Johan Wilmink
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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. 

 
 

Geen Lid?
Kent u iemand die wel een Grote Münsterlander heeft en nog
geen lid is van de NGMV.
 
Vraag of ze lid willen worden en meld ze aan.

Nieuwe leden

Dhr. F.J.  Ghys Herentals (België)

Mevr. E.  Stolp West-Beemster

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.

 
LEDEN

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.

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

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.
 

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!
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Clubagenda 2015

Datum Activiteit
19/20 en 21 juni 2015 Jubileum/Clubmatch weekend

15 augustus 2015 KNJV proef Haaften

12 september 2015 Veldwedstrijd jeugd Hulst

2 oktober 2015 Veldwedstrijd Open Klasse Hulst

10 oktober 2015 MAP Rha

 

 
 

 
AGENDA   &  UITSLAGEN

Tentoonstellingsagenda t/m december 

Datum /  rasgroep  Plaats / locatie   
categorie

  Secretariaat /  po
stadres      

  Telefoon / fax    
e-mail / website 

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 september
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

3 oktober
alle rasgroepen
4 oktober
alle rasgroepen
DUBBELSHOW

  Zwolle
IJsselhallen
CAC-CACIB

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

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

7 november
alle rasgroepen
8 november
alle rasgroepen
DUBBELSHOW

  Expo Rijswijk
CAC-CACIB

  Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

  Tel.: 010-4822440
cacib.bleiswijk@k
cdordrecht.nl
www.dogshowbleis
wijk.nl

11 december
allerasgroepen
eendaagse

  Amsterdam RAI
CAC-CACIB

  Winner
KNK Cynophilia
Postbus 1781
3800 BT Amersfoort

  Tel.: 033-4221040
info@winnershow.
nl
www.winnershow.
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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Notulen ALV 4-4-2014 NGMV
1. Opening
Johan opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Bart Waltmans,
Jolien Meesters en Gerrit Klokman.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Voor de bestuursfunctie, m.b.t. de functie van secretaris, is
een voordracht gedaan voor Wilma Rodenburg door 11 leden.
 
3. Verslag ALV d.d. 5 april 2013
Het verslag wordt doorgenomen en er komen geen opmerkin
gen. De notulen worden ondertekend door Johan Wilmink
(voorzitter) en Ina te Boome (secretaris)
 
4. Jaarverslag secretariaat 2013
Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd.
 
5. Jaarrekening 2013
Wim ten Hoopen geeft een korte toelichting op de jaarcij
fers. Iedereen heeft de contributie betaald over 2013. Wim
vraagt of er wederom een bedrag van € 750,-- aan het jubile
umfonds toegevoegd mag worden? De vergadering gaat
hiermee akkoord.
De jaarcijfers worden goedgekeurd.
 
6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid
kascontrolecommissie
Het verslag van de kascommissie, bestaande uit Gert Rijsdijk
en René Bakker, wordt voorgelezen. De kascommissie ver
leent het bestuur décharge. Volgend jaar zal de commissie
bestaan uit Theo Zuidema en René Bakker. Hennie IJpelaar
wordt benoemd als reserve kascommissielid.
7. Commissieverslagen
            *  Fokbegeleidingscommissie
Het FBC verslag wordt doorgenomen. André Nieuwenhuis
vraagt waarom een dekreu 2x op de ogen onderzocht moet
worden?
Lida Reeskamp-Blok antwoord dat dit uitvoerig op de 2
fokkersoverlegavonden is besproken alvorens dit is opgeno
men in het huidige VFR. Op de ALV in 2013 is dit door de
leden bekrachtigd.
          * Gebruikshondencommissie
Op het laatste fokkersoverleg is gevraagd om de leeftijd voor
deelname aan de aanlegproef terug te brengen naar tussen de
9 en 15 maanden. Dit zal, met mogelijk een overgangsfase met
het oog op de aantallen die voor deelname in aanmerking
komen, doorgang vinden.       
          *Redactiecommissie
Het verslag van het afgelopen jaar wordt doorgenomen. Er
heeft zich nog geen kandidaat beschikbaar gesteld voor de
bestuursfunctie redactie.
 
8. Bestuursverkiezing
Na schriftelijke stemming wordt Tiny herkozen als bestuurs
lid FBC met 22 stemmen vóór en 1 blanco. Alvorens de ALV
tot stemming over gaat voor de functie van secretaris vraagt

Wilma Rodenburg of zij zich nog kort voor mag stellen, voor
degene die haar niet kennen, aan de aanwezigen? Dit mag.
Ina maakt van deze gelegenheid geen gebruik.
De uitslag van de stemming is als volgt: Wilma Rodenburg: 
9 stemmen
Ina te Boome: 13 stemmen
1 blanco
Hennie IJpelaar stelt zich niet herkiesbaar voor de functie van
redactielid in het bestuur. Hij wordt namens alle leden door
Johan Wilmink bedankt voor zijn diensten van de afgelopen
jaren middels een boeket bloemen en attentie. Hennie blijft
wel beschikbaar voor hulp `op de achtergrond`.
 
9. Uitreiking verenigingswisselprijzen 2013
De  Veldwerkjaartrofee is voor: André Nieuwenhuis met
Olette van het Meekenesch, 9 punten. De Jeugdbokaal is ge
wonnen door Jolien Meesters en Bart Waltmans met Aspe
Doris van het Reuseldal, 77 punten.
De Martien Petersbokaal is eveneens gewonnen door Jolien
Meesters en Bart Waltmans met Aspe Doris van het Reusel
dal, 12,5  punten.
 
Rondvraag
Rini van Kuijk vraagt of de Belgische VJP ook meetelt? Mar
cel Veldhuis antwoord dat deze officieel is en dus gewoon
meetelt. Er hebben afgelopen jaar veel honden meegedaan aan
de diverse VJP`s, wat een goede ontwikkeling is.
Jarina Kisjes merkt op dat Linda Louwman vorig jaar had
gevraagd om de punten bij de VJP en HZP er af te halen op
de site bij de fokdieren. Dit was nog niet overal gebeurt. Tiny
zal dit nakijken bij de fokdierenvermelding. Bij de uitslagen
worden wel de punten vermeld mits deze door de eigenaar zelf
worden doorgegeven.
 
Jarina vraagt of de site van de NGMV beheerd kan worden
door iemand uit de vereniging; zij stelt  zich hiervoor beschik
baar. Na overleg besluit de vergadering dat er iemand ge
vraagd wordt om een nieuwe site te bouwen en dat het onder
houd door een lid gedaan kan worden, mits de kosten hiervoor
beheersbaar blijven. Er zal een goed plan moeten komen en
ook Martha zal  benaderd moeten worden of zij een vernieuw
de website kan en wil bouwen die aan de wensen voldoet. Ja
rina Kisjes en Matty de Putter  zullen als commissie een plan
opmaken voor de eventuele bouw, onderhoud en kosten van
een vernieuwde site. Het plan zal voorgelegd worden aan het
bestuur voor de eerstkomende bestuursvergadering.
 
Matty de Putter geeft Johan Wilmink een compliment dat hij
aanwezig was op de laatst gehouden aanlegproef/johodag. Ze
vindt het echter jammer dat hij niet op meer activiteiten
aanwezig is! Johan antwoord dat hij vanwege werkzaamhe
den, veelal in het weekend,  niet altijd beschikbaar is. Hij
betreurt dit ook maar kan hier weinig aan veranderen. Men
moet goed beseffen dat het bestuur evenals de commissieleden
alles op vrijwillige basis doen en hier geen passende  onkos
tenvergoeding tegenover staat. Alle werkzaamheden worden
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Jeugd wisselbokaal 
Johan feliciteerd en overhandigd de Jeugd wisselbokaal aan
Barthold Wesselink die samen met zijn reu Clay van 't Gina
Florashof deze heeft gewonnen voor de periode 2014

pro deo uitgevoerd en men kan en mag niet van iemand ver
wachten overal aanwezig te kunnen zijn. Johan deelt aan de
vergadering mee dat hij zich zal beraden op zijn functie en de
invulling ervan.
 
Wilma Rodenburg vraagt waarom er niemand vanuit het
bestuur naar de vergaderingen gaat van de Raad  van Beheer?
Op de ALV hiervan gaat dus een stem verloren. (Op de ALV
van de Raad van Beheer mag alleen gestemd worden door een
bestuurslid) Johan antwoordt dat als men hier naar toe wil
gaan, men goed ingelezen en op de hoogte moet zijn van de
te bespreken materie om hier zinvol over mee te kunnen
praten. Lida antwoord dat zij als vertegenwoordiger voor
zowel de NVHL alsook de NGMV veelal naar de vergaderin
gen gaat die vanuit de rasgroep 7-8 gehouden wordt en naar
de diverse fokkerij gerelateerde bijeenkomsten gaat. De uit
komsten hiervan worden uiteraard terug gekoppeld naar de
NGMV. Het meeste overleg, discussie en advies omtrent de
verschillende onderwerpen vindt plaats in de onderliggende
lagen van de Raad van Beheer, waar de NGMV dus bij monde
van Lida Reeskamp-Blok dus wel degelijk een stem heeft. Op
de ALV staan de uitkomsten dan ook vrijwel vast en is het
meestal een hamerstuk. De `gemiste` stem van de NGMV

heeft geen invloed gehad op de besluitvorming van de Raad
van Beheer van de afgelopen jaren.
 
André Nieuwenhuis zegt dat hij mocht keuren op de afgelopen
aanlegproef. Hij ondervond echter dat er een (te) groot aantal
bange honden was. Wat doet de NGMV hier aan? Johan
vraagt André wat hij hier als fokker en kenner van het ras aan
zou doen? Het is moeilijk om hier een passende oplossing voor
te bieden. Mogelijk dat keurmeesters hier extra op zouden
moeten gaan letten bij zowel exterieur keuringen als ook bij
de jachtproeven.
 
11. Sluiting
Johan bedankt een ieder voor zijn of haar komst, wenst ieder
wel thuis en sluit de vergadering.
 
 
 
Voorzitter Johan Wilmink                                                              
Secretaris Ina te Boome

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

Ronald neemt afscheid van de redactie. 
Anita neemt de bedankjes voor Ronald in ontvangst van
onze voorzitter Johan Wilmink.
Ronald heeft onze redactie verlaten en we zijn hem zeer
dankbaar voor zijn werk afgelopen jaren.

 
Ronald Mentink
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Jaarverslag secretariaat 2014
Het afgelopen verenigingsjaar is goed verlopen met een tal aan
activiteiten. Doordat veel leden belangeloos hun medewer
king verlenen, blijft de N.G.M.V. er in slagen om jaarlijks
diverse activiteiten te organiseren.
 
Bestuur:
Het bestuur heeft in 2014 twee keer vergaderd en de ALV werd
gehouden op 5-04-2014 te Ermelo.
Het bestuur bestond eind 2014 uit:
Johan Wilmink, voorzitter,
Ina te Boome, secretaris,
Wim ten Hoopen, penningmeester,
Tiny Poort, bestuurslid FBC,
Marcel Veldhuis, bestuurslid GHC,
en een vacante plaats: bestuurslid redactie en PR.
Activiteiten i.s.m. het secretariaat:
Op 22 Juni 2014 vond onze jaarlijkse Kampioenschapsclub
match plaats op het terrein van de manege Fjordest Gard te
Hoenderloo. De keurmeester was Dinanda Mensink
en Lida Reeskamp-Blok had wederom de taak als schrijver
op zich genomen en Jan Reeskamp vervulde de taak als
ringmeester  We werden dit jaar bezocht door een afgevaar
digde van de RvB Dhr. Schenk. Naast de controle op de ca
talogus en inschrijvingen beoordeelde deze ook de gang van
zaken zowel in als naast de ring. De organisatie was blij met
de eindbeoordeling nl.  Uitstekend.
Het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina
te Boome, en tijdens de clubmatch bijgestaan door tal van
vrijwilligers die zo`n dag tot een succes maken.
 
Raad van Beheer
De contacten met de Raad van Beheer verlopen per mail
evenals het verzenden van de stukken voor de vergaderingen
e.d.. De Raad van Beheer is de laatste jaren erg actief met
allerlei plannen en aanpak om tot een gezonde rashondenfok
kerij te komen. U kunt dit uitgebreid nalezen op de site www.
raadvanbeheer.nl in het zogenoemde plan “Fairfok”  waarbij
de doelstelling is: "Wanneer er gefokt wordt met honden zijn
gezondheid, gedrag en welzijn leidend." Dit impliceert dat pas
op zaken als uiterlijk gestuurd kan worden als gezondheid,
welzijn en sociaal gedrag van reu, teef en puppies geborgd zijn.
Een ieder heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Dit
geldt niet alleen voor de organisaties die actief zijn in de ge
zelschapsdierensector, maar ook voor individuen die op eni
gerlei wijze met honden in aanraking komen.
Zo moet de fokker een ‘eerlijk product’ fokken waarbij ge
zondheid, welzijn en gedrag leidend zijn en moet de consument
zich goed laten voorlichten en weten waar op te letten alvorens
een pup aan te schaffen. Om dit mogelijk te maken, zullen
daarvoor de tools aanwezig moeten zijn.
Uitgangspunt voor alle betrokkenen is dat gezondheid, gedrag
en welzijn belangrijker worden gevonden dan het uiterlijk.  *)
 
Nogmaals hierbij de suggestie om u te abonneren op de

 
ALV (Algemene Leden Vergadering)
                          Verslag Secretariaat

RAADAR nieuwsbrieven, deze worden door de Raad van
Beheer aangeboden per mail en hierin worden de laatste
ontwikkelingen en besluiten, binnen de kynologie, vermeldt.
 
Vooruitzichten voor 2016 m.b.t de Raad van Beheer
Het plan “Fairfok” meer en meer gestalte gaan geven.
 
Vooruitzicht N.G.M.V. 2015 en volgende jaren
In 2015 hoopt de N.G.M.V. haar 40-jarig bestaan te vieren en
wil dit graag, met alle leden vieren in een jubileumweekend
van vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni 2015.
 
Voor de volgende jaren hopen we het bestuur weer op sterkte
te krijgen (helaas is in de vacature voor bestuurslid `redactie
en PR` nog niet voorzien) We hopen dat een ieder die betrok
ken is, op welke manier dan ook, zich ervan bewust is dat de
N.G.M.V. draait op gemotiveerde vrijwilligers die belange
loos hun taken vervullen. Mede dankzij die inzet gaan we op
naar de 50 jaar !
 
Ina te Boome secretaris N.G.M.V.
 
 
*)‘bron FAIRFOK’ PROJECTPLAN GEZONDE EN SO
CIALE HOND IN NEDERLAND
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VERSLAGEN

Verslag ALV 24-04-2015 te Ermelo
Op vrijdag 24 april 2015 stond de jaarlijkse ALV op de
agenda. Deze werd gehouden in de `Blokkamp` te Ermelo.
 
Voorafgaand aan de ALV  is een overleg gehouden waarin
het voorstel van Gerrit Klokman werd besproken die een
wijziging inhield in het VFR. Alle voor- en tegen argumenten
werden doorgenomen om in de ALV tot een gefundeerde
stemming te komen.
 
Om 20:30 uur werd de ALV geopend door Johan Wilmink
met de opmerking dat volgens de statuten de NGMV op 25
april 1975 was opgericht, dus we zaten bijeen aan de voor
avond van het 40-jarig bestaan van de NGMV.
 
Bij de stemming, over het voorstel tot wijziging van het VFR,
werd deze met ruime meerderheid verworpen. Wel werd be
sloten om een fokkersoverleg te houden, met alle betrokkenen,
om nog eens naar de diverse mogelijkheden te kijken om de 2
verplichte exterieurkeuringen in te vullen, waarin minimaal
2x een ZG moet worden behaald.
 
Marcel Veldhuis hield een Power Point presentatie waarin de
diverse  activiteiten op het jubileumweekend werden belicht
en de vrijwilligers die hiervoor zorg zullen dragen werden
`aangewezen`.  Dit alles op een wervelende manier waarbij
voorop staat dat je een feest samen viert, maar dus ook samen
organiseert!

 
De verdere agendapunten werden vlotjes doorlopen zodat we
redelijk op tijd tot de uitreiking kwamen van de diverse
jaarprijzen.
 
De Martien Peters bokaal werd dit jaar gewonnen door André
en Maria Nieuwenhuis met Niko vom Varesfeldt. De tweede
plaats was voor Rini en Marian van Kuijk met Nico von
Hoxfeld.
De Veldwerkbokaal werd dit jaar gewonnen door: Linda
Spaargaren met Jamie van de Stommeerpolder. Helaas waren
deze 2 winnaars niet aanwezig om de bokaal zelf in ontvangst
te nemen.
De Jeugdbokaal kon dit jaar door Bart Wesselink, met zijn
hond Clay van `t Gina Florashof, in ontvangst en mee naar
huis worden genomen.
Tevens was hier wederom een tweede plaats voor Rini en
Marian van Kuijk met Nico von Hoxfeld. De derde plaats
was voor Barbara van de Burgt met Britomartis  Bibi of
Coopers Border.
 
Ronald Mentink heeft dit jaar zijn werkzaamheden beëindigd
in de redactiecommissie en werd hiervoor bedankt door de
aanwezigen op de ALV middels een bloemetje en een attentie.
Anita Jansen mocht deze namens Ronald in ontvangst nemen.
Al met al een vlot verlopen ALV met de belofte dat we elkaar
allicht weer zien op het Jubileumweekend in juni.

Verslag redactiecommissie clubblad NGMV 2014
Datum: 10/04/2015.
In 2014 zijn in jaargang 40 drie nummers afgeleverd t.w.:
Lente no. 1 met 28 pagina’s, Zomer no. 2 met 32 pagina’s en
Herfst no. 3 met 24 pagina’s.
 
Bezetting
In 2014 zijn we gestart met 4 commissieleden en zijn we nu
met drie leden onderbezet. Onze behoefte is om de vacante
plaats in te vullen met iemand die ook zitting neemt in het
bestuur. Risico voor onvoldoende continuïteit van het blad is
niet in geding maar we willen als commissie voeling houden
met de totale vereniging. M.a.w. op een eilandje kunnen we
ons werk niet naar behoren doen.
In 2014 zijn we 1 keer bij elkaar geweest. Als ondersteuning
is ook Hennie IJpelaar aanwezig die ons met raad en daad
bijstaat en we kunnen gaande het vormgeven van een editie
op zijn ondersteuning een beroep doen.
 
Kwaliteit
Na drie jaar ervaring in de nieuwe format zijn we gegroeid
naar een vaste taakverdeling en daarnaast is er regelmatig een
onderlinge afstemming zodat we ook elkaar kunnen onder
steunen. Het interessant en leesbaar maken van het clubblad
heeft nog een hoge mate van aandacht. Dit geld ook voor de
spontane aanlevering van voldoende kopij vanuit de vereni
gingsleden. Ons uitgangspunt is dat als het nieuwe clubblad
op de mat valt, men er ook gelijk nieuwsgierig naar is.

 
Facebook
We willen graag een wisselwerking zien tussen de website
NGMV en de facebookpagina, zodat we alle media's benutten
om de leden op de hoogte te houden van actualiteiten en
agendapunten wat betreft de NGMV. De webpagina blijft o.
i. de hoofdzaak in het sociaal media; facebook is een vluchtig
en snel media (dus kwetsbaarder) We willen in de toekomst
de facebookpagina gaan gebruiken om de webpagina te on
dersteunen zodat er doorgelinkt wordt naar de webpagina (de
wisselwerking)
Een punt van aandacht is dat er steeds minder foto’s binnen
komen, ondanks herhaaldelijk verzoek om foto's in te sturen.
Dat is dan weer het nadeel van de sociale media; leden
plaatsen foto's van hun Grote Münsterlander al op hun eigen
pagina en daardoor is de verassing weg. Wij willen dat mensen
die de NGMV-facebook bezoeken een Ahhh-gevoel krijgen.
 
Doelstelling
Voor 2015 willen we ten eerste onze aandacht richten op het
jubileumjaar en de 3 komende uitgaven. Parallel daaraan
willen we onze wensen t.a.v. de vacature en Facebook verder
vorm geven.
 
 
De redactiecommissie: Anita Janssen, Bianca Nuijts-Consten
en Nico Engels
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Ronald Mentink

 
VERSLAGEN

Afscheidswoord Ronald Mentink
In 2010 vroeg Hennie aan mij om als redactielid te functione
ren namens de NGMV. Dat wilde ik wel en heb dan ook aan
het begin gestaan van onze nieuwe clubblad, samen met de
nieuwe redactieleden Bianca, Nico, Hennie en Anita.
Na wat theorieavonden bij de drukker, hadden we wel een
prachtig clubblad. Wat hebben wij met elkaar, zowel redac
tieleden als leden en bestuursleden, een prachtig blad voor de
leden kunnen creëren, uit liefde voor onze Grote Münsterlan
ders.
Hopelijk blijft deze liefde altijd voorop staan met alles wat er
in de toekomst gaat gebeuren zodat het ras kan blijven bestaan
met al zijn prachtige eigenschappen.
Helaas moet ik mij functie neerleggen i.v.m. de drukte van
andere bezigheden zoals mijn jachtvelden, honden en komen
de studies.
Ik hoop dan ook dat de ontstane vacature door een enthou
siaste liefhebber van onze ras zeer spoedig wordt overgeno
men.
Wij allen maken met elkaar de vereniging en het clubblad!!!
Dus blijf ook vooral stukken aanleveren bij de redactie zodat
ik kan genieten van jullie belevenissen met jullie GM's. Voor
iedereen: geniet vooral van je Grote Münsterlander!
 
Bedankt,  Ronald Mentink
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GEZONDHEID

    

N.H.S.B. Naam Hond Arts Onderzoek 

 Geboortedatum Datum onderzoek Uitslag 

    

2812804 LIZZY V.D. STOMMEERPOLDER DRS. S.A.A. BUIJS ED 

 10-10-2010 4-2-2015 Graad 2 

    

2908618 NESTOR V.D. STOMMEERPOLDER DRS. E.Y. PAARDEKOOPER HD 

 28-12-2012 2-4-2014 HD A Norbergw 40 

2908623 JAMIE V.D. STOMMEERPOLDER DRS. C.H. ZUIDERDUIN HD 

 28-12-2012 28-05-2014 HD A Norbergw 40 

2844491 NERO VOM VARESFELDT DRS. H.J. STOELHORST HD 

 16-6-2010 20-1-2015 HD A Norbergw 38 

2844489 GALA VOM WENNINGSHOF DRS. H.J. STOELHORST HD 

 7-11-2010 20-1-2015 HD A Norbergw 23 

2951786 JISKA DRS. H.J. STOELHORST HD 

 20-1-2014 20-1-2015 HD A Norbergw 40 

2891330 BOREAS BIG BOSS OF COOPERS BORDER DRS. D.D. GEERDINK HD 

 20-7-2012 9-9-2014 HD A Norbergw 40 

2925964 AMY V.H. LUUKS DRS. M.A.P.M. KAPPEN HD 

 24-5-2013 17-1-2015 HD A Norbergw 40 

2864157 AYLA DRS. A.TH.E. KOOLEN HD 

 10-12-2011 29-1-2015 HD A Norbergw 40 

    

2908618 NESTOR V.D. STOMMEERPOLDER DRS. A. Heijn Oog 

 28-12-2012 2-4-2014 Voorlopig vrij 

2844491 NERO VOM VARESFELDT C. GÖRIG Oog 

 16-6-2010 20-1-2015 Voorlopig vrij 

2844489 GALA VOM WENNINGSHOF C. GÖRIG Oog 

 7-11-2010 20-1-2015 Niet vrij, Distichiasis / Ectopische cilie 

2951786 JISKA C. GÖRIG Oog 

 20-1-2014 20-1-2015 Voorlopig vrij 

2852350 BJORN V.'T VRIEZEBOSCH C. GÖRIG Oog 

 27-8-2011 22-1-2015 Voorlopig vrij 

2872912 BROCKCHIME BURLESQUE DRS. R.R.O.M. V.D. SANDT Oog 

 18-10-2011 4-3-2015 Voorlopig vrij 

2810633 LADY JILLZ UUT'T VOSSEBELTSEVELD DR. J. GUTTELING Oog 

 24-9-2010 23-12-2014 Voorlopig vrij 

2956807 GHYLL YARROW UUT'T VOSSEBELTSEVELD C. GÖRIG Oog 

 9-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956806 GHYLL IRWELL UUT'T VOSSEBELTSEVELD C. GÖRIG Oog 

 9-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956808 GHYLL HODDER UUT'T VOSSEBELTSEVELD C. GÖRIG Oog 

 9-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956812 DARYL SCOTT UUT'T VOSSEBELTSEVELD C. GÖRIG Oog 

 9-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956735 RENSO V.H. MEEKENESCH C. GÖRIG Oog 

 5-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956743 ROOS V.H. MEEKENESCH C. GÖRIG Oog 

 5-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2956741 RAISA V.H. MEEKENESCH C. GÖRIG Oog 

 5-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2967785 SPARKO V.H. MEEKENESCH C. GÖRIG Oog 

 25-5-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2976080 KIRA VOM FLÖRBACH C. GÖRIG Oog 

 31-3-2014 8-3-2015 Voorlopig vrij 

2970508 EXE II VOM VOßBRINK C. GÖRIG Oog 

 29-12-2013 8-3-2015 Niet vrij, Cataract (niet-congenitaal) 

2951790 KAYA C. GÖRIG Oog 

 20-1-2014 8-3-2015 Niet vrij, Distichiasis / Ectopische cilie, 
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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 

 

 
Uitslagen

 

Showuitslagen   

   

2/11/2014 Dogshow Bleiswijk keurmeester F. Lochs-Romans 

openklasse teven Lena van 't Exelseveld 1e U CAC CACIB BOB 

 Britomartis Bibi of Coopers Border 2 ZG 

12/12/2014 Holland Cup Amsterdam keurmeester C. De Giuliani (IT) 

jeugdklasse reuen Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld 1e U CAC BOB Beste jeugdhond 

14/12/2014 Winner Amsterdam keurmeester A. Giura (RO) 

openklasse teven Birka v.'t Woudse Veldt 1e ZG 

 Uriella Junior od Nezdického Potoka 2e ZG 

tussenklasse teven Lady v.d. Lobberry 1e U CAC CACIB beste teef, winner 2014 

 Evita v.'t Woudse Veldt 2e ZG 

jeugdklasse reuen Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld 1e U CAC beste reu ,BOB, Jeugdwinner, 
winner 2014 

puppyklasse reuen Aiko v. Tieben See 1e Veel belovend 

21/12/2014 Kerstshow Nijmegen keurmeester A.M. Reeskamp-Blok 

openklasse teven Mila v.'t. Exelseveld 1e U Res.CAC CACIB 

 Bayla van ‘t Reuseldal 1 G 

tussenklasse teven Evita v.'t Woudse Veldt 1 ZG 

Jeugdklasse reuen Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld 1e U CAC BOB Beste reu 

jeugdklasse teven Exe II vom Vossbrink 1e U CAC Beste teef 

7/2/2015 Dogshow Eindhoven keurmeester Dhr.W.P. Hochstenbach 

gebruikshonden reuen Nico von Hoxfeld 1 ZG 

openklasse teven Britomartis Bibi of Coopers Border 1 ZG 
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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.

2872912 Brockchime (Ruby) Burlesque 18-10-2011 Kalshoven H.F. 

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.

2895257 Nico (Darco) von Hoxfeld 20-04-2012 v. Kuijk, M.J.M.

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Brockchime (Ruby) Burlesque
Geslacht: Teef

NHSB: 2872912

Geboortedatum: 18-10-2011

Vader: Jordi v.d. Stommeerpolder

Moeder: Incadar Indespensable

Fokker: A.M. Hewitt

DNA Profiel: ongeregistreerd

HD: HD A Norbergwaarde 40

Erfelijke oogafwijking: Nee

Nesten: nog geen nakomelingen

Eigenaar:  H.F. Kalshoven

Contactgegevens:  Kennel v.d. Stommeerpolder

  jetkalshoven@hotmail.com

Bijzonderheden: Aanlegproef NGMV: Uitmuntend

  Jachtproeven: KNJV B diploma
België: geslaagd voor TAN

 

Nico (Darco) von Hoxfeld
Geslacht:                  Reu

NHBS:                 2895257

Vader:               Joda aus der Stockmannsmühle

Moeder:              Lotta von Hoxfeld

Fokker:             Th. Rekers

DNA profiel:             ongeregistreerd

HD:              HD A Norbergwaarde 33

Exterieur:              Zeer goed, 62 cm

Erfelijke 
oogafwijking:            
       

Nee

Nesten:             Nog geen nakomelingen

Eigenaar:              M.J.N. v. Kuijk

Contactgegevens:    
       

rinivankuijk@home.nl

Bijzonderheden:        
   

Aanlegproef NGMV: uitmuntend

        Aanlegproef GMVB: 1e uitmuntend

  Jachtkwalificaties: KNVJ B met 76pnt,
MAP B met 468 pnt

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST: 

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST: 

 
FOKKERIJ INFORMATIE

Uw hond op de fokdierenlijst?
Heeft uw interesse om ook uw hond te plaatsen op de fokdierenlijst van de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
en u weet niet wat dit inhoudt en waar uw hond aan moet voldoen?
Kijk op de site van NGMV www.grotemunsterlander.nl bij blok 'info Fokken' onder het 'informatie Fokkerij'.
Zijn er aan de hand hiervan nog vragen, neem dan contact op met de fok-begeleidingscommissie
Tiny Poort, telefoon 0596-541780.
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Anton vom Höckeler Hof

Gedekt op 24 april 2015
Glory vom Kempers Hook X Morris-Minor aus der Stockmannsmühle
Kennelnaam: Van het Luuks 
Eigenaar : J.P.M. Heijmer
Tel: 06-21221704 en e-mail: Jan. Heijmer@planet.nl

Ned. & Int. Kamp. Lady Jillz Uut 't
Vossebeltseveld

 
FOKKERIJ INFORMATIE

contactgegevens: 06-41312469, e-mail anitaenronald@home.
nl
Meer informatie op de website www.grotemunsterlander.nl
 

Verwachte dekking juni/juli 2015
Kennelnaam: Uut 't Vossebeltseveld
Eigenaar: R. Mentink

VERWACHTE DEKKINGEN

DEKBERICHT

Gedekt op 31 mei 2015
Birka van 't Woudse Veldt X Kamp. en Int. Kamp. Aristios Onyx of Cooperes Border
Kennelnaam              : van "t Woudse Veldt
Eigenaar                    : PJ. Veldt
Contactgegevens      : tel: 072-5061685 en e-mail PJ.veldt05@chello.nl

DEKBERICHT
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Geboren:  Van Dorka's Plek

Moeder:   Arras (Vrommes) van Dorka's Plek

Vader:   Filu (Tobor) vom Flörbach

Geboortedatum:  2 mei 2015

Pups:   3 reutjes, 1 teefje

Beschikbaar:   er zijn geen pups meer beschikbaar

E-mail   mdputter@xs4all.nl

 
 

 

Geboren: Van 't Exelse Veld

Moeder:   Jull van 'Exelse Veld

Vader:   Bjorn van 't Vriezebosch

Geboortedatum:  4 mei 2015

Pups:   6 reutjes, 2 teefjes

Beschikbaar:   Er zijn geen pups meer beschikbaar

E-mail:   gerritklokman@hetnet.nl

 
 

 

Layka van 't Exelse Veld
 
 
In Memoriam
 
          geboren      :    13-01-2000
          overleden   :    23-03-2015
 
 
     Wij wensen Suus Jansen en haar familie 
             veel sterkte toe met dit verlies
  Layka van 't Exelse Veld
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Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Johan Wilmink 0165-514261 horsemanship@freeler.nl

Secretaris Ina te Boome 0544-481319 secretaris@grotemunsterlander.nl

Penningmeester Wim ten Hoopen 0575-461332 wim.tenhoopen@hetnet.nl

Bestuurslid FBC Tiny Poort 0596-541780 k.poort@hetnet.nl

Bestuurslid GHC Marcel Veldhuis 053-5727679 veldhuismhm@gmail.com

Bestuurslid Redactie vacant   clubblad@grotemunsterlander.nl

 

 Commissies

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

0596-541780 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 'Zomer" 2015' uiterlijk vóór 1
augustus 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

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.

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

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

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


