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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.

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.

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.
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Van de redactie
Al ligt er een zomer tussen, toch is het goed om even terug te
kijken op het jubileumweekend van onze vereniging. Ik ver
moed dat veel deelnemers nog steeds met een warm gevoel
hieraan terug denken. Lag het aan de locatie, de organisatie
of aan het weer? Of aan het plezier die we met z’n allen beleven
aan onze zwart-witte en dat met elkaar willen delen? Hoe dan
ook, we hebben veel honden en de bijbehorende baasjes
ontmoet, en dat geeft toch een verbondenheid. Zeker als je
een dagdeel in een groepje hebt doorgebracht en met waarde
ring hebt gezien hoe de ander zich inzet om een mooi resultaat
neer te zetten. Als het even niet lukte, werd er vanuit de groep
met plezier ondersteuning gegeven en met humor de lucht weer
geklaard. Zo begaan zijn met z’n allen smaakt naar meer, dus
kunnen we met vertrouwen uitkijken naar het volgend jubile
um.  
 
In dit nummer vindt u een verslag van Gitte Hoefman die met
haar hond Abby ook naar Lochem was afgereisd en veel
plezier aan het weekend heeft beleeft. Gitte, bedankt voor je
verslag waar het enthousiasme van afspat!
 
Eddy van de Berg verteld dat hij met zijn Lady van de Lob
berry een heel bijzondere juni-maand heeft beleeft. En daar
heeft hij helemaal gelijk in!
 
En dan hadden we nog op 15 augustus j.l. Haaften oftewel de
Crobsewaard waar de KNJV-proeven werden afgewerkt. Er
begonnen 26 Grote Münsterlanders en 32 Vizsla’s aan de
proeven. Aan het einde van de dag werden bij de GM’s 12
B-diploma’s en 7 C-diploma’s uitgereikt! Er viel helaas bij de
GM’s geen A-diploma, hoewel er 12 honden opgingen om
deze te behalen. Het was dus voorwaar geen gemakkelijke
proef! Nogmaals alle lof en dank voor de organisatie die het
weer voor elkaar heeft gekregen deze proef naar ieders tevre
denheid soepel te laten verlopen.
 
Ook onze leden hebben in het veld gestaan met hun jonge
honden. Deze keer was op 12 september de ‘Jeugd I.C Na
jaarswedstrijd Continentaal II solo’ in Hulst. Drie GM’s
namen deel in een veld van 13 deelnemers bestaande uit 5
verschillende rassen.
 
Veldwerk is een discipline waarin onze honden hun kwalitei
ten kunnen inzetten en veel plezier aan beleven. Binnen onze
vereniging zijn veldwerkdeskundigen die je op weg kunnen
helpen. Ik hoop dan ook dat de enthousiaste verhalen, die
hieruit ongetwijfeld uit voortkomen, andere mensen inspire
ren om zich te laten informeren en een eerste stap zetten ‘op
weg naar eeuwige roem’. Linda Spaargaren, één van de en
thousiaste voorjagers is besmet door het veldwerkvirus en
verteld in deze editie haar verhaal. Een verhaal die al lang in
haar hoofd zat en die zij nu aan ons toevertrouwd. Daar zijn
we erg blij mee en ik hoop u ook! En als de vonk eenmaal
overslaat kan jou prestatie uiteindelijk ook op de wisseltrofee
'de Staande Hond' komen te staan! Je GM wil wel! Want ga
maar na: “met een Mercedes rijd je toch ook niet alleen maar
op landweggetjes?”
 
Namens de redactie,
 
Nico Engels

Van de voorzitter
 
Voor u ligt het exemplaar waar we toch allemaal een beetje
naar uit hebben gekeken: de jubileumuitgave van ons club
blad. Ik ben sowieso al heel trots op ons  ‘boekje’ maar op
deze speciaal. Het was natuurlijk ook een speciaal jaar. Niet
elke club kan zijn veertigjarige verjaardag vieren. Maar wij
hebben het gevierd op een manier die ons noch lang zal heugen.
Een weekend waarbij banden werden aangehaald en nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan. En je zou het van mij niet zo
verwachten maar het Bourgondische karakter sprak mij ook
bijzonder aan.
 
Dacht ik dat ik zo sterk als een paard was, ben ik zo ziek als
een hond. Tijd zat dan  zou je zeggen om op de eerste oproep
van de redactie een stuk van de voorzitter aan te kunnen le
veren. Niets is minder waar,  zelf als je als kleine ondernemer
ziek bent gaat de business gewoon door. 
 
En dan de andere zaken die nog op je pad komen om als
troubleshooter  op te treden. Waarbij je van te voren weet dat
er verliezers zijn. Toch moet je beslissingen nemen. En dat is
niet leuk. Bij de overheid krijg je voor die job een salaris dat
reikt tot aan de Balkenende norm. In het vrijwilligerswerk
moet je je rendement op een andere manier halen.
 
En dat hebben we met het jubileumweekend zeker gehaald.
Wat was dat een gaaf weekend. In Suriname heb je een ‘Mi
nister voor Feestelijkheden’ en bij ons was dat Marcel Veld
huis en die mag in dit stukje zeker niet onvermeld  blijven. Hij
had de regie strak in handen, had van te voren al vrijwilligers 
‘aangewezen’. Een ieder vervulde zijn taak met verve. Iedereen
deed top zijn best.  Of dat het dan gaat om de makers van het
ontbijt, of de bakkers van de BBQ, of de uitvinders van de
alternatieve apporteerproeven en al die anderen: in een woord
TOP!!
 
Waarom weet ik niet maar bij die proeven had ik het genot
om de Bourgondische proeven te mogen beoordelen.  ’s
Morgens had ik een proef waarbij één hond werd afgelegd met
de riem aan een tafeltje waarop een aantal borreltjes stonden.
En de overige honden moesten een geworpen apport halen.
Als de afgelegde hond zou inspringen zouden alle borreltjes
omgaan en viel er niet te proosten.  Er was opmerkelijk weinig
sprake van drankmisbruik!
 
De middagproef bestond uit een apporteerproef waarbij de,
volgens het verhaal, uiterst zeldzame blinde vink was geland
op een tafeltje. De gebrade jongens moesten met rust gelaten
worden maar aan de hand daarvan kun je weer vaststellen dat
honden niet kunnen lezen, de menselijke taal niet begrijpen
maar geweldige neuzen en smaakpapillen hebben.
 
Ik heb er geweldig van genoten. Als u er niet bij was dan was
dat een gemiste kans. Maar er komen nieuwe want, wat ons
betreft, moet deze er in blijven. In deze editie is het terugkijken
naar een prachtige tijd.  Ik wens u veel leesplezier in deze ju
bileumeditie.
 
Johan Wilmink
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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

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.

Lijst met `ereleden` en `leden van verdienste` en
`40 jaar lid` NGMV 2015
 
Ereleden NGMV:
Mevr. A. Peters-Klabbers,
Dhr. G. van Straaten,
Dhr. H.G. Klokman
 
Leden van verdienste:
Dhr. H. Heida,
Mevr. A.M. van Straaten-Stokman
Dhr. M. Schimmel
Dhr. T. Zuidema
Dhr. J. Mols
Dhr. P. Reivers
Dhr. C. van den Bosch
Dhr. E. Bekkering.
Dhr. J. Geessink
Dhr. S. de Jong
Mevr. C. de Jonge-Bosschaart
Dhr. A. Melles
Dhr. L. Koppelman
Mevr. A. Hilferink
Mevr. W. Rodenburg
Mevr. C. Konings
Dhr. C. Merkes
Dhr. A. Nieuwenhuis
Dhr. M. van Putten
Dhr. M. Van de Ven
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
Mevr. W. Braam
Dhr. L. Jacobs
Dhr. Spätgens
Dhr. G. de Kuyer
Dhr. A. Wisselink
 
 
Nieuw  `lid van verdienste` vanwege 25 jaar lidmaatschap
2015
Mevr. E. Bartnig
Dhr. K. Poort
Dhr. H. van Dam
Dhr. J. Franssen
Dhr. H. Thomaes
Dhr. C. Konings
 
40 jaar lidmaatschap N.G.M.V.  in 2015
Mevr. Peters-Klabbers
Dhr. G. van Straaten
Dhr. H. Heida

Nieuwe leden

Dhr. P.J. Endeveld Boskoop

Mevr. C.E.A.M. Visser Lobith

Dhr. J.  Veldt Bergen

Dhr. T. Brugman Zelhem

Mevr. M.J.V. Bus Etten

Dhr.Th.  Visser Doetinchem

K.M. Buitelaar Reeuwijk

B.P.M.  Waltmans Echt

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

VACATURES
De NGMV heeft een 1 vacature, die openstaat voor onze
leden:
 
1e. 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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Dhr. G. van Straaten met echtgenote
40 jaar lidmaatschap

Dhr. H. van Dam met echtgenote
Lid van verdienste vanweg 25 jaar lidmaatschap

Koos en Tiny Poort
Lid van verdienste vanwege 25 jaar lidmaatschap

Links: Elly Bartning
Lid van verdienste vanwege 25 jaar lidmaatschap

Mw A. Peters-Klabbers met voorzitter Johan
Wilmink
40 jaar lidmaatschap

 
LEDEN

Dhr. J. Franssen met echtgenote
Lid van verdienste vanwege 25 jaar lidmaatschap
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De aanzet van de staart
Bij veel normaal gebouwde hondenrassen moet de staart de
bovenbelijning volgen. Zeker bij die rassen waarbij van het
lichaam veel functionaliteit en arbeid wordt verwacht zoals
bij jachthonden. Het is dan ook logisch dat deze honden een
goed geconstrueerd lichaam dienen te hebben zodat zij geen
merkbare of sluimerende belemmering ondervinden die de
gevraagde inspanning in kwaliteit doet inboeten. In de ras
standaard van deze honden wordt de staartaanzet meestal
omschreven als de ruglijn volgend of niet te laag aangezet of
andere benamingen die aangeven dat de staataanzet correct,
lees: "functioneel", moet zijn. Als de staart te laag is aangezet,
is dat voor de leek waarschijnlijk een niet opvallende kwes
tie. Pas als ze van het betreffende ras meerdere vertegenwoor
digers bij elkaar zien, bijvoorbeeld op een clubmatch, hoor je
de opmerking, o die hond is mooi, mooier dan de onze, wat
er nu precies mooier aan is weet of ziet men vaak niet, maar
de uitstraling is eleganter, alles klopt beter, past beter bij el
kaar; dat ziet men wél. En daar hebben ze dan volkomen gelijk
in, de andere hond is harmonieuzer gebouwd, het lichaam is
beter in balans. Dan zijn we gelijk aangekomen bij een van de
moeilijkste begrippen in de kynologie, zelfs in de kynolo
gischeopleidingen naar het keurmeesterexamen worstelen ze
daar nog mee. Niet enkel de cursisten o nee, de docenten doen
steeds meer hun best om het begrijpelijker te maken, dit door
er andere benamingen aan te koppelen. Helpt dat? Natuurlijk
niet, het probleem los je niet op door van de term 'harmonie'
welke vorm of term als vorm van evenredigheid te maken.
Didactisch heeft het een lastige lading, maar laten we daar nu
niet te diep op in gaan, we hebben het immers over de staart.
 

 
De te lage staartaanzet verstoort namelijk de vloeiing van de
belijning en daarmee de lichaamsbalans. Iedereen heeft in zijn
keuzes met harmonie te maken met b.v. voedsel, kleur, auto,
kleding; het maakt niet uit maar het moet passen, combineren,
kloppen enz., dus met 'kijk op harmonie' maken we allemaal
wel mee. De grote vraag waar ik met u naar toe wil: "Heeft
een staartaanzet enkel met het erbij passen te maken, is het
een schoonheidszaak of is er meer?". Ja beste mensen, er is
meer, heel veel meer, de staart is een onlosmakelijk onderdeel,
een verlengstuk van de wervelkolom. Deze wervelkolom
kunnen we beschouwen als het fundament van het lichaam,
waar de gehele constructie van het lichaam mee verbonden is,
het zij via spieren, pezen en banden of via gewrichten. Of u nu
een huis bouwt of een lichaam construeert op een fundament
waarmee iets niet in orde is, zal dit op den duur zich altijd
wreken in de vorm van gebreken die terug te voeren zijn naar
de basis, het fundament, in geval bij de hond dus naar de
wervelkolom.
 

De wervelkolom is opgebouwd uit lossen onderdelen die we
wervels noemen. Zo kennen we halswervels, borstwervels,
lendenwervels, kruiswervels en staartwervels. De wervels zijn
via spieren en gewrichtsvlakjes met elkaar verbonden tot een
soepel en beweegbaar geheel. Behalve de kruiswervels, deze
zijn enerzijds onderling met elkaar vergroeid tot een beenstuk,
het kruis,- of heiligbeen, wat op haar beurt weer via vaste
verbinding/vergroeiing, verbonden is met de heupgordel. Als
de heupgordel of ook wel het bekken juist is geconstrueerd,
met een ligging van 30 graden t.o.v. de bodemlijn, zal het kruis
ook een iets aflopende lijn volgen. Dus de toplijn loopt ter
hoogte van het bekken meestal iets vloeiender af, zonder ab
rupt of te sterk af te lopen. Daar de wervelkolom dus via het
heiligbeen met het bekken verbonden is, zal deze in het ver
lengde van de ligging van het heiligbeen zich voortzetten via
de aanzet naar de staart.

 
De logica leert dan, als de bekkengordel correct in het skelet
is gelegen dat de staart dan juist is aangezet en, indien zonder
gebreken, juist wordt gedragen. Dezelfde logica leert ons ook
dat als de staart niet juist is aangezet, er hoogst waarschijnlijk
een foutje in de lichaamsconstructie aanwezig is. Dit kan dan
een indicatie van een klein minpuntje tot ook wel een ernstig
gebrek zijn, in geen enkel geval een schoonheidskwestie of
schoonheidsfoutje zoals dit soms wel gezien wordt. Wat kan
er zoal ten grondslag aan een lage staart liggen? Ik ben geneigd
eerst te zeggen veel, in dit artikel zal ik trachten de meest
voorkomende minpunten te behandelen wetende niet geheel
compleet te zijn; daar is de materie te veelomvattend voor.
 
Botverkorting gaat gepaard met weinig hoeking. Dit ontstaat
in de achterhand meestal doordat de afstand van het heupge
wricht naar de bodemlijn opgevuld moet worden. De hoek
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constructie van de achterhand gaat dan vervlakken waardoor
er meer lengte gecreëerd wordt. Ook kan dit gebeuren, als
lengte compensatie, wanneer het bekken wat meer gaat kan
telen (meer hellen). Ook daar haalt het skelet wat lengte uit. Bij
te veel botlengte in de achterhand zien we vaak hetzelfde beeld,
of de achterbenen komen te ver achter de het lichaam te staan
of ze gaan juist onder het lichaam staan met extra veel hoeking
om de lengte kwijt te kunnen (ondergeschoven). In alle geval
len verstoort dit de stuwkrachtontwikkeling. Die is dan
meestal te veel opwaarts gericht, wat weer een vorm van on
functionele spierontwikkeling (wildgroei) op de lendenen
geeft. Ook kan het voorkomen dat de hond achter niet vol
doende stuwkracht ontwikkelt maar min of meer inhoudt of
geheel niet tot afwikkeling van de achterhand komt. Ook
onvoldoende of teveel krachten op de gewrichten in de ach
terhand geeft nadelige gevolgen voor de hond, stijfheid, slij
tage, pijn, of zelfs kan het lijden tot sikkelhakkigheid. 
 
Als we ervan uitgaan dat de hond een dynamisch dier is dat
wil lopen, jagen of andere vormen van bewegen graag doet,
zal de verminderde stuwkrachtontwikkeling door de achter
hand gecompenseerd moeten worden. U raadt het hopelijk al:
dat gebeurt dan door de voorhand. Nu is er een groot verschil
tussen de voorhand en de achterhand. Deze laatste is via het
heupgewricht verbonden met het skelet, terwijl de voorhand
in het geheel niet via een benige verbinding met het skelet
verbonden is, doch enkel via spieren. Alle krachten die de
voorhand normaal doet, bij een correcte lichaamsconstructie,
worden (grof gezegd) opgevangen en afgegeven door de
spierwerking. Spieren vangen schokken op en geven van
daaruit weer energie af (simpel gezegd kunt u dat vergelijken
met de werking van elastiek). Verder houden de diverse
spiergroepen de voorhand op de juiste plaats, zorgen voor het
dragen alsook houding en verhouding van hals en hoofd en
daarmee het lichaamsbeeld. Als de voorhand extra moet in
spannen omdat de achterhand door minpunten in haar con
structie niet voldoende voortstuwende krachten kan produ
ceren, zullen de spieren in de voorhand extra belast wor
den. Dit geeft extra spierontwikkeling (wildgroei) in de
voorhand vooral rond de schoudergordel en tussen schouder
bladen en borstkas. Deze wildgroei zullen de schouderbladen
van hun juiste plaats verdringen, zij gaan van het skelet afstaan
( beladen schouders) en dat is mogelijk het begin van meer
minpunten. Beladen schouders kunnen heel gemakkelijk van
de taps naar voren toe aflopende borst afglijden richting de
hals. Dat is de oorzaak van een relatief lang lijkend lichaam
en een wat korte hals met een abrupte hals/rug overgang. 
Daarmee komt ook de juiste verwerking van de spieren in het
gedrang en zullen de gewrichten in de voorhand zoals voet,
pols en ellebogen de krachten minder goed kunnen opvangen
en doorgeven. Daardoor kan e.e.a. bij deze toch kwetsbare
gewrichten extra slijtage veroorzaken. Niet enkel het aanzicht
maar de balans in het lichaam is dan verstoord, ook de
functionaliteit en het welzijn van de hond boet in kwaliteit in,
wat ook weer gevolgen kan hebben voor zijn werkwil en ge
drag. Bij lange na niet compleet te zijn, kunnen we gerust de
stelling aangaan dat een lage staartaanzet echt geen simpel
schoonheidspuntje is maar vaker een indicator van problemen
elders in het lichaam. Het is dan te hopen dat de ambterende
keurmeester, kennis heeft van de 'oorzaak en gevolg theorie'.
Met andere woorden, weet dat wat de hond in de ring toont,
mogelijk een gevolg is van een andere oorzaak.
 

U als fokker wilt toch de juiste informatie over uw hond en
bij een eventuele lage kwalificatie de werkelijke oorzaak
weten. Anders schieten we er in de fokkerij er niets mee op.
 
W.F. Arxhoek.

Rectificatie:
Er is een storende fout geslopen in het verslag van de ALV
op 24-04-2015 waarvoor mijn excuses.
 
Statutair was het niet mogelijk om het voorstel tot wijziging
van het VFR in deze agenda op te nemen en tot stemming te
brengen.
 
(De gewijzigde tekst dient dan in totaliteit aangeleverd te
worden zodat deze, letterlijk, in het VFR mogelijk opgeno
men kan worden na stemming op een ALV)
 
Bij de stemming, onder de aanwezigen, om het voorstel vol
gend jaar op de agenda van de ALV te plaatsen, staakten de
stemmen.
 
Besloten wordt dat men in het komend jaar een fokkersover
leg houdt om dit voorstel en mogelijke varianten hierop,
nogmaals door te spreken en indien gewenst men tot een
wijzigingsvoorstel komt, het VFR te herzien.
 

Wout Arxhoek
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Verslag jubileumweekend NGMV door Gitte
Hoefman
19 Juni was het dan zover. Het jubileumweekend van de
NGMV. Donderdag alles al ingepakt en klaargezet.
Bianca kwam me rond 17:30 uur ophalen en samen togen we
met een volgeladen auto richting Lochem. Locatie was de
Waltakke. Een prachtige omgeving die zich prima leende voor
een geslaagd weekend.
Na een rit van 3 uur, met pitstop, kwamen we aan in Lo
chem. We werden naar onze kamer gewezen, en na het uit
pakken voegden we ons bij de rest van de groep die inmiddels
ook al gearriveerd waren. Na een drankje, kregen we te horen
dat we een stroperstocht gingen wandelen onder begeleiding
van een gids. Honden mochten uiteraard mee. En zo ging de
hele groep op pad. Langzaam werd het donkerder en om het
verhaal compleet te maken begon het ook nog te regenen. Na
de tocht kwamen we bij elkaar in een silo waar we eigen
meegebrachte drank en hapjes konden nuttigen. Het werd een
gezellige en zeer late avond of moet ik zeggen hele vroege
ochtend...

's Morgens moesten we vroeg weer op. Bianca moest het
ontbijt verzorgen (spek met ei bakken) en ik zou de honden
uitlaten. Na een geslaagd ontbijt, begonnen de inschrijvingen
voor de Clubmatch. Ik had mijn hond ingeschreven voor de
'openklasse teven'. Abby kreeg een mooi keurverslagje en een
'Zeer Goed'. Bianca had ingeschreven in de 'kampioensklasse'
en werd 1e met Amber. Zij moest dus nog een ronde, verloor
tegen Eddy en mocht de ring verlaten.
Nog verder gekeken naar de, volgens de keurmeesters, de
mooiste Münsterlanders van de dag en daarna besloten we
dat onze honden wel een verzetje verdiend hadden en mochten
even lekker los in het water. Na een goede zwempartij hebben
we nog een behendigheidsparcours afgelegd en nog even ge
keken naar andere die meededen. Daarna was het tijd om te
gaan luisteren naar Dhr. Arxhoek die een lezing gaf over het
exterieur van de Münsterlander. Van te voren kregen we een
diashow van mooie foto's en bijbehorende muziek. De bedoe
ling was dat we met z'n allen mee blèrden. Leuk om te zien dat
een aantal van mijn foto's werden gebruikt bij de diashow. Na
de lezing was het tijd voor de BBQ. Eerst de honden uitlaten
en verzorgen en toen aanschuiven aan tafel. Wederom was het
eten goed en gezellig aan tafel. Na het eten gingen een behoor
lijk aantal huiswaarts en de logeés werden aan het werk
gezet. We werden ingedeeld in 3 groepen en gingen darten,
schieten op wild met een simulator en pijltjes blazen. Na ieder
spelletje kregen we een drankje aangeboden door de
NGMV. Na afloop werd er weer gezellig samen gezeten en
wéér werd het een late avond.

 
De volgende dag na een verfrissende douche en de honden
verzorgt te hebben, kregen we weer een heerlijk ontbijt aan
geboden. Na het ontbijt deed Jarina een toelichting wat er die
dag zou volgen. De jachtproefjes. We werden ingedeeld in
groepjes van 4, met honden van verschillende ervaringsni
veau's. De proeven waren zo gemaakt dat we steeds alle
honden moesten inzetten, maar op verschillend niveau. Samen
moesten we tackiek bespreken om de meeste punten binnen
te harken. De eerste proef was 'apport uit water' met dummy,
'apport over water' met eend, en een 'lang apport over water'
met een gans. Abby heeft wat moeite met dummy's  apporte
ren dus ik moest voor de eend. Koos ging voor de gans en
Tiny en Bart (geloof ik) voor de dummy's.

Abby moest ik 1 keer opnieuw inzetten, toen zwom ze naar
het eiland en kwam terug met de eend. Helemaal happy.
Daarna volgde  'verloren zoek'. Iedere hond kreeg 1,5 minuut
om verschillende apporten binnen te halen. Er lag van alles
verstopt. Abby bracht mooi 2 stuks wild binnen. Anton kneep
een oogje dicht bij te tijdsoverschrijding omdat Abby al met
konijn op de terugweg was. Mooi gedaan!  In totaal haalden
we gezamelijk 6 stuks binnen en we hadden van te voren de
joker ingezet voor een dubbel aantal punten. Daarna volgen
de een apporteerproefje met schoen, ei, borstel en emmer.
Appeltje eitje dacht ik. Abby heeft wel vaker op cursus een ei
geapporteerd en schoen en borstel worden met enige regel
maat meegesleept. Vandaag dus niet!  Met gevolg dat ik uit
eindelijk de emmer moest apporteren met  een lepel.  Hilariteit
natuurlijk, maar het lukte me. Daarna kregen we een proef
waarbij steadyniss getest werd, gecombineerd met een appor
teerproef.  De oudste hond van Koos en Tiny werd aan een
tafelje gebonden met 4 glaasjes Jägermeister. Het was aan haar
of we onze drankje kregen of niet. Het schot werd gelost en er
vlogen 3 dummy's door de lucht. Abby vond een kwikstaart
die langs vloog interessanter dan de dummy en ging in de
achtervolging. Gelukkig kon ik haar terug fluiten. De andere
2 deden precies wat ze moesten doen, de dummy's binnen
halen. De Jägermeister was niet verspild en we mochten het
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glas legen. Dat was de laatste proef van de ochtend. Het was
lunchtijd. Iedereen was goed en wel binnen toen de hemel
kraan goed werd opengedraait. Het kwam met bakken uit de
lucht en er werd besloten de lunch met een half uur te verlen
gen. 
 
Na de lunch gingen we weer aan de bak. We kwamen bij de
proef met de beschermde blinde vink (worst). Die lag op een
tafeltje. Er werd een dummy gegooit en dan werd de hond
uitgestuurd. Na tactisch overleg besloten we Abby als laatste
in te zetten want ik wist zeker dat zij meteen voor de worst
zou gaan. De andere 3 honden deden keurig wat ze moesten
doen. Abby probeerde eerst nog een slaatje te slaan om uit de
doos naast Johan een stuk worst te bietsen, maar het lukte me
toch om haar richting dummy te sturen die pal voor het tafel
tje gevallen was....tja, dat noem ik:"de kat op het spek binden",
en Abby greep haar kans. De worst was al op voordat ze bij
me was. Toen volgde de markeer/apport/sleep/ verlorenzoek
proef.
Na onderling overleg werd besloten dat ik voor de 'markeer'
zou gaan, het apport was met een dummy en de sleep met gans.
Zoveel ervaring heeft Abby niet. De markeer met eend deed
ze keurig en bracht de eend netjes terug. Tiny haalde met haar
hond de dummy binnen.
Koos zorgde dat de haas binnen kwam en de hond van Bart
werd met succes op de gans gezet. Mooi en snel werd de proef
afgewerkt. De volgende proef was voor de mens.
Met een verrekijker moesten we een stuk of 10 dieren herken
nen die op een papier aan wat bomen waren gehangen. Ge
lukkig hadden we Tim bij ons (het zoontje van Bart), die we
stiekem op pad stuurden om op de kaarten te kijken en die
aan ons te verklappen. Zo hadden we een heel aantal toch
herkend. Daarna kregen we een aantal vragen over de kennis
van de vereniging.
Als laatste was hoog apport met dummy. Ik zag de bui al
hangen. Dit worden nul punten voor mij.

Anton zei dat we creatief moesten denken en ik vroeg of ik
een andere hond mocht inzetten.
Dat mocht en ik zette de hond van Bart in, die het vreemd
vond om voor mij iets te doen. Hij wilde in eerste instantie de
dummy naar zijn baas brengen, maar daar was ik op voorbe
reid en blokte hem de weg. Stuurde hem uit voor de tweede
dummy en die bracht hij keurig voor.
Abby moest toezien hoe haar baasje met een andere hond aan
het werk was. Met een verbaasde blik keek ze toe. Omdat er
geen groep achter ons stond, vroeg ik aan Anton of ik het eens
met Abby mocht proberen. En warempel ze pakte de dummy
en kwam naar me toe. Toch nog gelukt vandaag. Daarna
gingen we naar de silo. Onder het genot van een drankje,
wachten we op de rest. De prijsuitreiking volgende en tot onze
verbazing werden we met onze groep toch nog derde.

De prijs: een DUMMY!!  Haha, die had niet beter terecht
kunnen komen.
 
Na iedereen gedag te hebben gezegd, gingen we moe maar heel
voldaan naar huis. Ik heb genoten. Het was voor mij een zeer
geslaagd weekend.
Mijn complimenten aan de organisatie, ik hoop dat jullie niet
40 jaar wachten om weer zoiets te organiseren.
 
Gitte Hoefman en Abby
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Beste Jeugdhond
Nicoliene Oosterhof met haar hond Aiko vom Tieben See

Jubileumverslag secretariaat door Ina te Boome
Het is alweer even geleden maar het jubileumweekend ligt ons
allemaal nog vers in het geheugen. Wat was het een mooi
feest…!
Op de zaterdag stond de Clubmatch gepland en doordat we
dit jaar 2 keurmeesters, Dhr. Arxhoek en Dhr. Wellens, en 2
ringen hadden werd dit onderdeel vlot afgewerkt en konden
we rond 13.00 uur al de beste reu en BOB feliciteren te weten
Kalle van de Stommeerpolder van Hennie IJpelaar en de beste
teef was Lady van de Lobberry van Eddy van den Berg.
Nogmaals gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
 
De presentatie van Wout Arxhoek, over de lichaamsbouw van
de grote Münsterlander, werd druk bezocht en gewaardeerd.
Het fokdieren défilé van zowel reuen als teven die op de
fokdierenlijst staan werd vakkundig van commentaar voor
zien door Johan Wilmink.
 
Zoals gebruikelijk worden op de dag van de Clubmatch ook
de jubilarissen in het zonnetje gezet en dit jaar waren er maar
liefst 6 leden die al 25 jaar onafgebroken lid zijn van de
NGMV.
Dhr. Poort, Dhr. van Dam, Dhr. J. Franssen en Mevr. E.
Bartnig waren aanwezig om de felicitaties, bloemen, oorkon
de en zilveren speld in ontvangst te nemen vergezeld met een
persoonlijk woord van Johan Wilmink, de voorzitter. Helaas
waren Dhr. Thomaes en  Dhr. C. Konings niet aanwezig maar
deze hebben de `versierselen`  later alsnog gekregen.
 
Bijzonder was dat we dit jaar, in ons 40-jarig bestaan, ook 3
leden hebben die vanaf het begin jaar al lid zijn en/of mede –
oprichter van de NGMV.
Mevr. Peters en Dhr. G. van Straaten hadden beiden gehoor
gegeven aan onze uitnodiging om het jubileum mee te vieren
op zaterdag 20 juni en waren bijna de gehele dag van de
partij om mee te genieten van de honden en hun eigenaren.
Dhr. Heida kon niet aanwezig zijn vanwege  verblijf in het
buitenland.
 
Het was een speciaal moment toen Mevr. Peters en Dhr. van
Straaten gehuldigd werden voor hun 40-jarig lidmaatschap
onder applaus van de aanwezigen en de speciale dankwoorden
van Johan Wilmink.

Martien Peters Wissel bokaal "Beste hond"
uitgereikt aan Peggy IJpelaar door Mw Peters en bijgestaan
door onze voorzitter.

 
Bij de prijsuitreiking van de Clubmatch kon dit jaar de wis
selbokaal, de Martien Petersbokaal,  voor de 'Beste hond'
persoonlijk door Mevr. Peters worden overhandigd aan Peggy
IJpelaar.
Dhr. van Straaten mocht wederom, de door hem en zijn vrouw
Mia van Straaten beschikbaar gestelde wisselbokaal voor de
'Beste jeugdhond', uitreiken en dit maal viel de eer te beurt
aan Nicoliene Oosterhof.
 
Op uitnodiging van de NGMV was een grote Belgische (be
stuurs-)delegatie van de GMVB aanwezig om het jubileum
mee te vieren maar ook deel  te nemen aan de Clubmatch.
Tevens was er een afvaardiging vanuit Duitsland de VGM,
Verband Grosse Münsterlander en Landesgruppe Westfalen-
West. Het was voor hen ook interessant om te zien hoe de GM
populatie in Nederland zich ontwikkeld heeft. We willen hen
nogmaals danken voor hun komst en aanwezigheid.
 
Vast onderdeel op de Clubmatch is ook het hindernisparcours
van Arien Karman mede ondersteund door Johan. Veelal
wordt hier dankbaar door de honden en eigenaren gebruik
van gemaakt. Helaas viel de deelname dit jaar wat tegen,
wellicht door het volle programma en terrein-indeling, maar
niettemin danken wij hun wederom hartelijk voor hun komst
en werkzaamheden.
Traditiegetrouw sluiten we elk jaar af met een BBQ en die viel
dit jaar ook weer `Onwies` in de smaak.
 
Een feest vier je niet in je eentje en kan je niet maken in je
eentje….
Er waren vele vrijwilligers nodig om alles in goede banen te
leiden en de werkzaamheden te verdelen. Graag wil ik dan
ook de `vrijdagavond` organisatie, de `ontbijtservice`, de
Clubmatch organisatie, de BBQ grillmasters, de`zaterdag
avond` organisatie en de organisatie van het jachthondenfes
tijn op de zondag hartelijk danken voor hun werkzaamheden.
Zonder iemand tekort te doen wil ik toch Marcel Veldhuis
noemen en danken voor al zijn inspanningen om het gehele
jubileumfeest in goede banen te leiden door de ̀ over-all` regie
op zich te nemen.
 
Dank jullie wel voor dit mooie feestweekend en wie weet tot
over 10 jaar……..
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Clubmatchwinnaars 2015 
 
Kalle van de Stommeerpolder, 1ste U CAC, beste reu, BOB
en CW 2015
 
Lady van de Lobberry, 1ste U CAC en beste teef. 
 
Keurmeesters: Dhr. Wellens en Dhr. Arxhoek

Financiële bijdrage: 
Ter ere van het 40-jarig bestaan van de NGMV mochten
wij van George en Mia van Straaten als ook van de VGM
en Landesgruppe Westfalen-West een ̀ envelop met inhou
d` ontvangen.
Dit stellen we zeer op prijs en wij willen hen dan ook har
telijk danken voor dit gulle gebaar.
 
Namens Bestuur en leden NGMV.

Een waardig afscheid....
 
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer ingeschreven voor
de clubmatch van de NGMV.
Ook al hoor ik wel eens anders, ik ben van mening dat alle
Grote Münsterlanders zich tijdens de clubmatch moeten laten
zien.
De titel Clubwinnaar is wat mij betreft geen gift maar een
serieuze vaststelling van hoe de Grote Münsterlander zich
ontwikkeld wat betreft exterieur.
Een vergelijking met zo veel als mogelijk soortgenoten is
hierbij van groot belang.
 
Al vroeg vertrokken we naar 'de Waltakke' iets verder voor
ons dan we gewend zijn. We moesten nog meehelpen met
opbouwen van de ringen maar vanwege mijn gezondheid heb
ik dit jaar veel minder kunnen doen dan voorgaande jaren.
Dat gold ook voor de voorbereiding van de honden. We
hadden geen hoge verwachting met betrekking tot de resulta
ten. Kalle als Veteraan en Uhry was verschrikkelijk in de rui,
dat zijn geen goede uitgangspunten.
 
Er waren vandaag 2 ringen gemaakt omdat er een uitgebreid
programma was voor de hele dag. De keuring nam op deze
manier veel minder tijd in beslag.
Na de stokmaat meting begon de keuring. Beide keurmeesters
zijn zeer ervaren en kennen het ras door en door. Toch zijn er
altijd wel verschillen in keuren en beoordelen te zien.
Ik zat aan de ring van de reuen en wat me opviel dat er streng
gekeurd werd en relatief weinig U (Uitmuntend) resultaten
werden toegekend.
Ik was het ook niet altijd eens met de beoordeling maar dat
zal iedereen wel herkennen.
 
Het eindresultaat was, ook al had ik anders verwacht, prima.
Naar huis gaan met de Clubwinnaar 2015 is een heel mooi
resultaat.

GEZOCHT
JOUW VERHAAL
 
De redactie is op zoek naar verhalen van u en uw Grote
Münsterlander. Bent u of kent u iemand waar een verhaal
aan vastzit? Stuur dat verhaal dan in maximaal 525 woor
den naar redactiegrotemunsterlander@gmail.com
 

 
VERSLAGEN
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Juni kan voor mij niet meer stuk!
De afgelopen maand juni kan voor mij niet meer stuk. Ga maar na; eerst op 6 juni in Oss waar Lady Nederland Kampioen
werd en dan vervolgens het jubileumweekend van de 40 jarige NGMV waar Lady op zaterdag 20 juni als de beste teef werd
gekozen! Ja, voor mij een heel mooi weekend én een hele belevenis! Voor mij kon dit weekend niet meer stuk. Maar ook
een weekend dat voor herhaling vatbaar is.
 
Groeten van Eddy en Lady

Voor de 9e keer hebben we Kalle ingeschreven en voor de 3e
keer Uhry. Met beide honden hebben we bij alle clubmatches
goede resultaten behaald.
De 1e keer behaalde Kalle de titel beste baby, later diverse
malen beste reu en nu beste veteraan, de cirkel is rond.
Voor Kalle is dit vermoedelijk de laatste clubmatch geweest.
De titel van dit artikel: “Een waardig afscheid” slaat natuur
lijk op hem.
 
Toch wil ik daar aan toe voegen dat het voor mij ook zo voelt.
In 2006 heb ik kennis gemaakt met het ras en de vereniging.
De eerste jaren voelde ik me daar erg goed bij. Ik wilde meer
dan alleen lid zijn en probeerde hier en daar wat veranderin
gen, die ik zag en zie als verbeteringen, door te voeren.

Helaas is dat niet gelukt zo als ik dat wilde. De energie die me
dat gekost heeft en mijn mindere gezondheid zijn de belang
rijkste reden geweest om mijn activiteiten voor de vereniging
af te bouwen.
 
Ik wil dit artikel toch positief afsluiten met het feit dat vele
mensen erg begaan zijn met het ras en de vereniging.
Het feit dat mevrouw Peters en de heer Verstraten met hun
familie aanwezig waren is erg belangrijk en waardevol voor
de vereniging.
Mevrouw Peters wil ik speciaal nog danken voor het uitrijken
van de prijzen voor de beste hond van 2015.
....Een waardig afscheid.
 
Hennie IJpelaar
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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 

 

Clubagenda 2015

Datum Activiteit
10 oktober 2015 MAP Rha

23 oktober 2015 Fokkersoverleg

 

 
AGENDA   &  UITSLAGEN

Uitnodiging fokkersoverleg 23-10-2015 te Ermelo
Aan fokdiereigenaren en alle overige leden van de NGMV,
 
Op vrijdagavond 23 oktober houdt de FBC een fokkersover
leg zoals afgesproken op de laatste ALV.
 
Op deze avond zullen 2 onderwerpen worden besproken:
 
1. Moet het VRF op punt 7.1.1 worden aangepast?
En zo ja? Welke mogelijke optie geniet de voorkeur.
Lida Reeskamp-Blok zal een powerpoint presentatie houden
over diverse mogelijke opties tot wijziging met betrekking tot
de exterieureisen in het VFR.
 
Agendapunt vanuit de GHC:

2. Waarom zo weinig pups/nesten? Wat blijft er over van de
NGMV met de pup aantallen van de afgelopen tijd?
GHC maakt zich zorgen over voortbestaan aanlegproef/
wedstrijddeelname.
 
Om het een zinvolle avond te laten worden rekenen we op een
opkomst van minimaal 15 leden, buiten bestuursleden om.
Hiervoor kunt u zich aanmelden, tot 18 oktober bij Tiny
Poort. Email: k.poort@hetnet.nl.
 
Mocht het overleg onverhoopt niet doorgaan, hoort u dit
tijdig  per mail.
 
locatie:
De Blokkamp te Ermelo
Aanvang 20.00 uur
 
namens FBC
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FOTOCOLLAGE VRIJDAGAVOND JUBI
LEUMWEEKEND 2015
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FOTOCOLLAGE ZATERDAG JUBILEUM
WEEKEND 2015
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FOTOCOLLAGE ZONDAG JUBILEUM
WEEKEND 2015
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1. Dolf von Bätjers-Braake, 1e VB
7 maanden, licht gestrekte reu. Voor leeftijd al goed ontwik
keld, krachtig reuen hoofd, mooi donker oog, goed hoog
aangezet behang, toont nog wat veel onderlip, volledig scha
rend gebit, goede hals en voorborst, wat sterk hellend bekken,
stevig bot, goede vachtstructuur en kleur, vriendelijk in ge
drag.

2. Aiko vom Tieben See, 1e U beste jeugd reu +
beste Jeugdhond
14 maanden, goed ontwikkelde reu, licht gestrekt, mannelijk
rastypisch hoofd, goed behang, donker oog, volledig schaar
gebit, wat ruim in lippen, goede hals, mooie voorborst, goede
ribwelving, correcte hoekingen, rastypische beharing en beve
dering, gaat heel behoorlijk, prima staartactie, aangenaam
ringgedrag.

3. NJK Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld, 3e ZG
15 maanden, stevige reu, licht gestrekt, wat zwaar hoofd,
passend bij het lichaam, erg ruime lippen, donkere ogen,
volledig scharend gebit, goed behang, ruim lichaam, prima
voorhand hoeking, prima voorborst, achter voldoende ge
hoekt, goed beenwerk, rastypische beharing, gaat voor leeftijd
heel behoorlijk, prima ringgedrag.

5. Lora Vom Flörbach, 3e ZG
10 maanden, nog zeer jeugdige teef, volop in ontwikkeling,
rastypisch gestrekt tevenhoofd, mooi donker oog, breed
aangezet behang, volledig schaargebit, moet in lichaam nog
uitzwaren, wat spaarzaam gehoekt, rastypische vachtstruc
tuur, goede kleur, nog zeer jeugdig in gangen, draagt haar
staart daarbij te hoog, correct ringgedrag

Verslagen Kampioenclubmatch 2015

4. Renso van het Meekenesch, 2e ZG
15 maanden, rastypische reu met fraai hoofd, rastypische
expressie, fraai behang, volledig scharend gebit, correcte
hoekingen, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, rastypische
beharing en bevedering, kan het gangwerk vandaag niet be
oordelen, vanwege het type nog een ZG
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6. Kira vom Flörbach, 1e U beste jeugd teef
15 maanden, fraaie teef, rastypisch tevenhoofd van goede
lengte en correcte verhoudingen, mooi donker oog, zachte
expressie, prima schaargebit, fraaie hals, goed gewelfde rib
ben, correcte hoekingen, mooi sterk bot, ietwat sterk hellend
bekken, goed vachtstructuur maar nog wat kort in beharing,
correct gangwerk, prima ringgedrag.

7. Chyll Brook Uut 't Vossebeltseveld, 2e ZG
15 maanden, rastypische teef, volop in ontwikkeling, toont
nog erg smal, aanleg fraai hoofd, mooie zachte uitdrukking,
volledig schaargebit, hoekingen zouden markanter mogen,
met name in de voorhand, wat sterk hellend bekken, moet in
ribben nog uitzwaren, rastypische vachtstructuur en kleur, in
de gangen nog zeer jeugdig en onvast.

8. Dohosan of Coopers Border, 1e U
20 maanden, stevige reu, licht gestrekt, krachtig reuen hoofd,
zou iets meer lengte in het hoofd mogen tonen en iets vlakker
in schedel, zachte expressie, volledig schaargebit, voor leeftijd
voldoende ontwikkelde ribben, mag in rugbelijning nog iets
vaster worden, correcte hoekingen, sterk bot, rastypische
beharing en bevedering gaat met een wat al te vrolijke staart,
zeer vriendelijk gedrag. 61,5 cm

9. Nestor van de Stommeerpolder, G
2.5 jaar, erg grote Münsterlander, zeer fraai hoofd, goed ge
strekt en veel adel, vriendelijke expressie, prima schaargebit,
voor en achter wat spaarzaam gehoekt, sterk hellend bekken,
iets te sterk oplopende onderbelijning, nog wat vlak in ribben,
fraai behang en bevedering, in gangen voor nog los in ellebo
gen, vriendelijk ringgedrag. 69 cm
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10. Borr van de Stommeerpolder, ZG
2.5 jaar, licht gestrekt rastypische reu, goede maat en verhou
dingen, gestrekt hoofd, mooie zachte expressie, volledig
schaargebit, goed ribben, correcte hoekingen, rastypische
vachtstructuur bevedering en kleur, gaat achter zeer nauw,
prima ringgedrag.  65 cm

11. Cesar van Dorka`s Plek, 3e ZG
2.5 jaar, stevige reu, passend hoofd, donker oog, goed breed
aangezet behang, volledig schaargebit, goed ribwelving en
diepte, correcte hoekingen, wat sterk hellend bekken, fraaie
beharing bevedering en kleur, gangwerk oké, prima ringge
drag, totaalbeeld zou eleganter en meer adel mogen hebben.
62 cm

12. Mick van `t Exelseveld, G
Ruim 2,5 jaar, nog zeer hoog op de benen en jeugdig uitzien
de reu, mist in hoofd de lengte en in lichaam de substantie,
breed aangezet behang, schuin geplaatste ogen, volledig
schaargebit, wat spaarzaam gehoekt, vandaag totaal uit
vacht, gaat van achteren gezien bijna met de hakken tegen
elkaar, zeer onstuimig ringgedrag. 63 cm

13. Harley uut `t Vossebeltseveld, 4e ZG
2.5 jaar, flinke reu, aan de maat, voldoende gestrekt hoofd
wat iets droger mocht, iets minder lip, nog wat rond in schedel,
prima scharend gebit, moet in lichaam nog uitzwaren, toont
nog wat smal, onderbelijning gaat wat snel omhoog, wat sterk
hellend bekken, fraaie beharing en bevedering, laat niet zijn
beste gangwerk zien, draagt de staart hierbij wat hoog. 65 cm

14. Lukas van `t Exelseveld (Duke), 2e ZG
3 jaar, donkere licht gestrekte reu, nog net voldoende wit to
nend, rastypisch reuenhoofd, gestrekt en droog, zachte ex
pressie, prima schaargebit, correcte hoekingen, goede ribwel
ving maar onderin de ribbenpartij erg vlak, toont tijdens het
gaan meer opwaartse dan voorwaartse stuwing, fraaie beha
ring en bevedering, zeer aangenaam gedrag. 62 cm

20



15. Lex van `t Exelseveld, ZG
3 jaar, rastypische reu, gestrekt rastypisch hoofd, donker oog,
fraai behang, volledig schaargebit, moet in lichaam nog uit
zwaren, zag graag de voorborst wat duidelijker en het bekken
wat minder hellend, fraai behang en bevedering, toont voor
ellebogen en gaat achter wat breed, weinig stuwend, prima
gedrag. 65 cm
 

16. Clay van `t Gina Florashof, ZG
3 jaar, middelgrote reu, iets schuin geplaatste ogen, hoofd net
voldoende mannelijk, fraai behang, volledig schaargebit,
prima ribben, goed doorgewelfd, correcte voorhand hoeking,
achter te weinig hoeking, en sterk hellend bekken, rastypische
beharing en bevedering, wat donker van kleur, gaat met
weinig stuwing, staart te hoog, prima ringgedrag. 

18. Jerko van de Mesurekreek, ZG
5 jaar, stevige reu, lichtgestrekt, gestrekt mannelijk hoofd,
vriendelijke expressie, compleet schaargebit, prima ribben,
opperarm mag wat schuiner, bekken minder hellend, toont
voor ellebogen, gaat achter wat nauw met een zeer vrolijke
staart. 63 cm

17. Bjorn van `t Vriezebosch, 1e U
Bijna 4 jaar, sterke reu, krachtig hoofd, toont wat veel bakken,
vriendelijke expressie, compleet schaargebit, goede ribben,
goede ribwelving en diepte, prima voorborst, correcte achter
hand hoeking, fraaie beharing en bevedering, goed stuwend
gangwerk, voor nog wat los, vriendelijk ringgedrag. 

19. Boreas Bram of Coopers Border, ZG
3 jaar, jonge reu met een fraai hoofd, goed gestrekt droog,
mooie vriendelijke expressie, volledig schaargebit, moet in
lichaam nog uitzwaren, correcte hoekingen, wat sterk hellend
bekken, rastypische beharing en bevedering, gaat voldoende
stuwend, voor nog wat los, prima ringgedrag. 65 cm

21



20. Nico von Hoxfeld, 1e U
3 jaar, middelgrote rastypische reu, gestrekt mannelijk hoofd
goed droog, compleet schaargebit, mooi behang, vriendelijke
expressie, goede hals, mooie voorborst en ribwelving, goede
voorhandhoeking, achter iets minder, rastypische beharing en
bevedering, zou achter iets meer mogen stuwen, prima ring
gedrag. 

21. Cay van `t Woudse Veldt 4e ZG
Nog zeer jeugdig ogende reu, gestrekt hoofd, vriendelijke
expressie, scharend gebit, goede hals lengte, moet in lichaam
nog uitzwaren, onderbelijning gaat te snel omhoog, ellebogen
missen de aansluiting, bekken ligt te hellend, kniehoeking kon
nadrukkelijker, goede vachtstructuur, mist bevedering van
daag, prima ringgedrag.
 

23. Ned. en Int. Kamp. Max van de Stommeerpol
der, 3e ZG
8 jaar, gezien de leeftijd nog een zeer fraaie reu, veel substan
tie maar zou wat mij betreft nog iets hoger op de benen mogen.
Rastypisch reuenhoofd met een vriendelijke expressie, mooi
breed aangezet behang, compleet scharend gebit, correcte
voorhand, sterk hellend bekken, rastypische beharing en be
vedering, gaat voor breed achter nauw, zeer vriendelijk gedrag

24. Bel. Kamp. Athos van `t Reuseldal. 1e U
RCAC
4 jaar, rastypische reu, mooie maat, goede verhouding in
hoofd en in lichaam, fraai hoofd, mooie vriendelijke expressie,
scharend gebit compleet, goed gewelfde ribben, correcte
voorhandhoeking, iets sterk hellend bekken, fraaie beharing
en bevedering, gaat achter wat rommelig, vriendelijk gedrag.

22. NJK Boreas Big Boss of Coopers Border, 2e
ZG
3 jaar, elegante reu met fraai hoofd, zeer vriendelijke expressie,
compleet schaargebit, voldoende gehoekt, moet in lichaam
nog uitzwaren, onderbelijning gaat wat snel omhoog, rasty
pische beharing en bevedering, stijlvol gangwerk, draag staart
teveel omhoog. 65 cm
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25. NJK en Ned. Kamp. Uhry Junior od Nezdic
keho Potoka, 2e ZG
2 jaar, elegante reu, vandaag niet in optimale vachtconditie,
vriendelijke expressie, gestrekt mannelijk hoofd, compleet
schaargebit, moet in lichaam nog verder uitzwaren, onderbe
lijning gaat wat rap omhoog. Sterk hellend bekken, mist voor
de aansluiting met de ellebogen zowel in stand als tijdens het
gaan, vriendelijk ringgedrag.

26. Ned. en Int. Kamp. Kalle van de Stommeerpol
der.  1e U CAC+beste reu+BOB+CW 2015
8 jaar, fraaie reu, veel adel, rastypische verhouding in hoofd
en lichaam. Prima conditie, zeer fraaie beharing, rastypische
bevedering. Goede balans.

27. Spencer von das Ginsterwald, 2e U
11,5 jaar, fraaie reu, voor zijn leeftijd nog in prima conditie.
Zeer fraaie rastypische verhouding in hoofd en lichaam.
Vriendelijke expressie, goede boven- en onderbelijning, cor
recte hoekingen, goede vacht en bevedering

28. Roos van het Meekenesch, ZG
15 mnd., passend in het rasbeeld, zeer fraai hoofd, voor leeftijd
goed ontwikkeld lichaam, voorhand wat ver naar voren gele
gen en matig gehoekt, achterhand net voldoende gehoekt,
vacht nog onvoldoende ontwikkeld, hond heeft beslist meer
kwaliteiten dan nu getoond wordt. advies ringtraining
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30. Kropa van het Kreijl (Jillz), ZG
2 jaar, goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, met ridge op neusrug
die de elegantie licht verstoord, mooi donker oog, iets korte
hals, goede romp. Bekken iets te sterk hellend met lage
staartaanzet, voldoende hoeking in voor en achterhand, goede
vachtstructuur en bevedering, gaat vlot, iets korte pas. 56 cm

29. Dakota of Coopers Border, 1e U
18 mnd, toont prima rasbeeld, prima vrouwelijk hoofd, goed
ontwikkeld lichaam, voldoende lang borstbeen, functionele
hoeking voor- en achterhand, prima vacht en franje, gaat met
ruime en vlotte pas, heeft beslist kwaliteit, advies ringtraining,
60 cm

33. Ashley van het Luuks, 3e U
2 jr., krachtige volle teef, zeer fraai vrouwelijk hoofd met
prima oog, oor en gebit, prima borstpartij, mooie functionele
hoekingen, prima vacht en bevedering, gaat ruim en vlot, wat
los in de ellebogen, fraai werklustig totaalbeeld. 61 cm

31. Evita van `t Woudse Veldt, 2e U
2 jr, mooi krachtig rasbeeld, goed vrouwelijk hoofd, oog moet
nog wat bijkleuren. Fraai oor aanzet en dracht, bekken iets
sterk hellend met tikje lage staartaanzet, prima functionele
hoekingen voor en achter, gaat met ruime en vlotte pas, prima
karakter en vachtstructuur, correcte bevedering. 58 cm

32. Amy van het Luuks. 4e U 
2 jr., krachtige teef, prima van type, vrouwelijk hoofd met
goed oog en oor, goede hals/rug belijning, goede borstpartij,
prima functionele hoekingen voor en achter, gaat ruim en vlot,
goede vachtstructuur en bevedering. 62 cm
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34. Beau van Beekvliet, ZG
2 jr., werklustig totaalbeeld, fraai vrouwelijk hoofd , goed oog,
oor en gebit, royale borstpartij, voorhand correct gehoekt,
achterhand royale hoeking in knie en sprong maar maakt in
gangwerk de pas niet af, (sikkelhoeking), goede vachtstruc
tuur maar wat open. 57 cm

37. Bayla van `t Reuseldal, ZG
3 jr., passend in het rasbeeld, vrouwelijk hoofd, vang moet
beslist rechter wat het rasbeeld ten goede zou komen, tikje
korte hals, voorhand wat ver naar voren geplaatst, net vol
doende hoeking, achterhand met lage staartaanzet en sterk
hellend bekken, maakt in gangwerk pas niet af, en werkt
voornamelijk met de voorhand. 59 cm

36. Uriella Junior od Nezdickeho Potoka, ZG
2 jr., goed rasbeeld, prima oog, oor en gebit, sterke iets kort
hals, iets lang in lichaam, voorhand wat ver naar voren ge
plaatst, functioneel gehoekt voor en achter, staart goed aan
gezet en gedragen, goede vachtstructuur, gaat ruim, stuwt
voornamelijk voor en maakt achter de pas niet af. 60 cm 

38. Brockchime Burlesque (Ruby), U
3 jr., goed type, zeer fraai vrouwelijk hoofd, iets kort hals, (ligt
aan de voorhand), sterke rug, prima bekken en staartaanzet,
mooie functionele hoeking voor en achter, gaat met ruime
vlotte pas, goede vachtstructuur, mooi werklustig totaalbeeld.
 

35. Lady van de Lobberry, 1e U CAC + beste teef
2,5 jr. zeer fraai rasbeeld, fraai vrouwelijk hoofd, goed belijnd
lichaam met goede borstpartij, mooie functionele hoekingen
voor en achter, prima gangwerk met balans, iets los in de el
lebogen, prima vachtstructuur en bevedering, droog bespier
de hond die prima haar kwaliteiten toont. 60 cm
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40. Lizzy van de Stommeerpolder, U
4.5 jr., fraai werklustig totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, vol
doende doorgeribd, voorhand net voldoende gehoekt, achter
royaal gehoekt, sterk hellend bekken, iets lage staartaanzet,
gangwerk loopt erg op de voorhand met wat los front, goede
vachtstructuur en bevedering

39. Barones Abbygail von Cayer Blanck, U
4.5 jr., goed rasbeeld, mooi vrouwelijk hoofd met een wat licht
oog, wat bruine brand op de voorsnuit, sterke hals, wat sterk
hellend bekken met een lage staartaanzet, goed gehoekte
voorhand, prima borstpartij, mist in achterhand wat knie en
sprong, gaat en staat graag ondergeschoven, loopt erg op de
voorhand met veel polsbeweging. 63 cm.

42. Birka van `t Woudse Veldt, 1e U
7 jr., vrouwelijk totaalbeeld, goed v. type, goed belijnd li
chaam, pezig bone, functionele hoekingen, prima borstpartij,
gaat ruim en vlot, goede vachtstructuur.

43. Do van `t Woudse Veldt, 3e ZG
Werklustig totaalbeeld, goed vrouwelijk hoofd, goede hals-
rug belijning, net voldoende hoeking in voor en achterhand,
bekken iets sterk hellend met fractie lage staartaanzet, goede
vachtstructuur, gangwerk in draf met korte pas, prima karak
ter. 61 cm

41. Mila van `t Exelseveld, 2e ZG
2.5 jr., werklustig totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met goede
expressie, prima borstpartij, sterke en royaal gehoekte achter
hand, voorhand wat ver naar voren geplaatst, gaat en staat
uit de ellebogen en naar binnen gedraaid met polsen en voeten,
gaat ruim en vlot maar erg los in front, primavachtstructuur.
58 cm
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45. Jaika van `t Proostmeer, 1e U RCAC
Bijna 7 jr., toont prima werklustig totaalbeeld, goed vrouwe
lijk hoofd, tikje licht oog, prima lichaam en functionele hoe
kingen, mooi vlot stuwend gangwerk, goede vacht, prima
karakter.

44. Jitske van de Mesurekreek, 2e U
5 jr., krachtige werklustige hond, mooi v. type, goed vrouwe
lijk hoofd, royale borstpartij, goed doorgeribd, functioneel
gehoekt voor en achter, prima vacht en bevedering, gaat met
ruime krachtige pas. 61 cm

48. Ned. Kamp. Amber van Walborgh, 1e U
7 jr., fraai werklustig totaalbeeld, correct oog en gebit, prima
hals en rugbelijning, correcte staartaanzet en dracht, goede
borstpartij, functioneel gehoekt, gaat met ruime vlotte pas,
wikkelt goed af, prima karakter.
 

47. Ned. Kamp. Artemis Jade of Coopers Border,
4e ZG
5.5 jr., werklustig totaalbeeld, voldoende vrouwelijk hoofd,
met wat veel stop en bolle schedel en veel keelhuid, royale
borstpartij, voldoende gehoekt voor, achter ruim, gaat en
staat graag ondergeschoven (bekken).
 

46. NJK en Ned. Kamp. Britomartis Bibi of Coop
ers Border, 3e ZG
3 jr., krachtig werklustig totaalbeeld, flink aan de maat, iets
hoog gesteld,
Goed gevormd lichaam, krachtige benen en voeten, functio
neel gehoekt, borstpartij wat kort opgeribd, mist daardoor
wat verhouding in hoogte-lengte, gaat met ruime pas maar is
nog erg los. 65 cm
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49. Ned. en Int. Show Kamp. Mika van het Meeke
nesch, 2e U
7 jr., voor leeftijd een volle teef, prima type, royale borstpar
tij, onderbelijning mag wat strakker, functionele hoekingen
voor en achter, conform de leeftijd vlot stuwend gangwerk,
prima vacht

51. Frigg van de Zuidlede, 3e U
Ruim 9 jr., toont nog prima rasbeeld met excellent vrouwelijk
hoofd, correct oog, oor en gebit, borstkorf en romp conform
de leeftijd, prima vacht, gaat met ruime vlotte gang.

52. Inca van `t Proostmeer, 1e U beste veteraan
teef
Bijna 10 jr. , ondanks de hoge leeftijd in prima conditie, prima
uitstraling en lichaam, benen, voeten, mooi stuwend gang
werk v.d. leeftijd, prima karakter.

50. Anouk van `t Woudse Veldt, 2e U
9 jr., Toont ondanks deze leeftijd nog een uitmuntend ras
beeld, prima functioneel lichaam, heerlijk vrij karakter, vlot
stuwend gangwerk
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Historie NGMV
Digitaal verwerkt door George A. van Straaten
 
Jachthondenproeven N.G.M.V. op zaterdag 27 september
1980 te Stevensbeek:
 
In Stevensbeek heeft een achttal honden hun jachtprestaties
kunnen laten zien. Ik heb met genoegen naar de hardwerken
de honden gekeken. Daarbij viel het me op dat sommige
voorjagers nog wel meer met hun hond kunnen bereiken,
vooral op het punt dirigeren. Dat kan voor mijn gevoel best
in het opleidingsprogramma worden verwerkt, zonder dat de
hond slaafse neigingen krijgt.
In een mum van tijd beschikken we dan over enige goede A-
honden. De kwaliteit is er, dat hebben we duidelijk kunnen
zien.
 
Het is jammer dat zowel op de clubmatch als op de C, B en
A-proeven niet meer publiek aanwezig was. Ik had me wel een
groter enthousiasme kunnen voorstellen, ook wat het aantal
deelnemers betreft. Bovendien was het zeer leerzaam, ook al
had u niet een hond die mee kon doen.
 
C-diploma:
Goya van Diepenbosch en eigenaar/voorjager John Hesen uit
Someren 43 pnt.; Cora van de Abeelzoom en eigenaar/voor
jager Ben van de Ven uit Zeeland 41 pnt.

VERZAMELEN........
Helaas is er geen archief opgesteld en bijgehouden van 40 jaar
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging. De informatie
in de volgende 16 pagina's is het laatste jaar verzameld door
diverse leden. Vooral de heer George Van Straaten is de grote
aanbrenger van informatie over de laatste 40 jaar.
Er wordt langzaam aan gewerkt aan het opzetten van een
archief, in de kolom hiernaast vinden jullie een opzetje van
een artikel wat in het archief opgeslagen moet gaan worden.
Laten we hopen dat met het 50-jarig jubileum van de vereni
ging het archief is opgebouwd zodat we kunnen terugzien en
lezen hoe de Grote Münsterlander en de vereniging zich
ontwikkeld hebben.
De volgende 17 pagina's geven een terugblik op de clubshows
vanaf 1976. In het jaar van oprichting is er geen clubshow
gehouden maar een clubdag.

 
B-diploma:
Ester van Diepenbosch  (FOTO)  en eigenaar/voorjager Henk
Heida uit Sprang Capelle 77 pnt.; Kamp. Erra von Arenholz
en eigenaar/voorjager John Hesen uit Someren 75 pnt.; Fenny
van Diepenbosch en eigenaar/voorjager Stef Velings uit So
meren 67 pnt.; Pacha van 't Koningsbosch en eigenaar/voor
jager Jan Neggers uit Zaltbommel 65 pnt.; Myrthe van Hoge
zand en eigenaar/voorjaagster mevr. J. de Jong uit Laren 60
pnt..
 
Foxbrae Quirl (Fulda) en eigenaar/voorjager Jan de Jongh uit
Sassenheim behaalden helaas geen diploma.

 
Ook voor de volgende artikelen geldt dat helaas niet alle foto's
beschikbaar of gevonden waren, maar wel is er een duidelijk
overzicht aanwezig van de beste reu en beste teef en de locatie
van de clubshow.
Op de overige pagina's is een overzicht gegeven van het bestuur
door de jaren heen.
Daarnaast is er een overzicht van de winnaars van de vereni
gingsbokalen en van de belangrijkste jachtwedstrijden voor
de Grote Münsterlander.
Wij hebben onze uiterste best gedaan om zo volledig mogelijk
te zijn maar mocht er toch een foutje ingeslopen zijn laat dit
gerust weten. Dit zal bijdragen tot een beter archief.
 
Veel plezier met de terugblik op 40 jaar N.G.M.V.
 

  GESCHIEDENIS 
 

  NEDERLANDSE GROTE MUNSTERLANDER VERENIGING 
    

VANAF   1975 

bij de foto boven
Eerste clubdag NGMV
30 augustus 1975
Alphen a/d Rijn.
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Dagelijks bestuur 
  Voorzitter Secretaris   Penningmeester

1975 P. Smits M. Peters   P. van de Werven- Harthoorn

1976 P. Smits M. Peters   P. van de Werven- Harthoorn

1977 J. van de Werven M. Peters   P. Smits

    E. Thijssen, 2e secretaris    

1978 J. van de Werven M. Peters   P. Smits

    E. Thijssen, 2e secretaris    

1979 J. van de Werven M. Peters   P. Smits

1980 M. Westra M. Slont   J. de Jongh

1981 J. de Jongh M. Slont   E. Thijssen

1982 J. de Jongh A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1983 J. de Jongh A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1984 J. de Jongh A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1985 J. de Jongh A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1986 J. de Jongh A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1987 J. Wevers A. Laurijsen-Kooy   E. Thijssen

1988 J. Wevers C. van `t Klooster   E. Thijssen

1989 T. Zuidema C. van `t Klooster   E. Thijssen

1990 T. Zuidema C. van `t Klooster   E. Thijssen

1991 T. Zuidema H. vd Kamp-Rechterschot   E. Thijssen

1992 T. Zuidema H. vd Kamp-Rechterschot   A. van de Wouden

1993 T. Zuidema C. Kroon   A. van de Wouden

1994 T. Zuidema C. Kroon   A. van de Wouden

1995 T. Zuidema W. Mein   A. van de Wouden

1996 S. Pennings W. Mein   T. Zuidema

  (S. Mulder, vice voorzitter)      

1997 S. Mulder W. Mein   T. Zuidema

1998 S. Mulder W. Mein   J. Hellenthal-Haeke

1999 S. Mulder W. Mein   J. Hellenthal-Haeke

2000 C. Merkes   (interim) R. van de Meulen   A. Hilferink

2000 W. Wellens R. van de Meulen   A. Hilferink

2001 W. Wellens vacature   A. Hilferink

2002 W. Wellens F. Steggink   A. Hilferink

2003 W. Wellens F. Steggink   A. Hilferink

2004 W. Wellens F. Steggink   A. Hilferink

2005 W. Wellens I. te Boome   L. Spaargaren

2006 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2007 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2008 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2009 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2010 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2011 J. Wilmink I. te Boome   L. Spaargaren

2012 J. Wilmink I. te Boome   W. ten Hoopen

2013 J. Wilmink I. te Boome   W. ten Hoopen

2014 J. Wilmink I. te Boome   W. ten Hoopen

2015 J. Wilmink I. te Boome   W. ten Hoopen

BESTUUR N.G.M.V. 
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Overige bestuursleden vanaf 1975
  Bestuurslid

Jachtzaken
 GHC

Bestuurslid
 
 FBC

Bestuurslid
 
 afd. Veldwerk

Redactie/PR Bestuurslid Pup
 bemiddeling

1975 J. de Goey         H. Heida  

1976 J. de Goey         H. Heida  

1977 T. van de Hoorn    H. Heida   A. Hannen -Jansen

1978       T. van de Hoorn  A. Hannen -Jansen

1979 H. Bueters     T. van de Hoorn  L. van Rossum   A. Hannen -Jansen

1980       T. van de Hoorn  L. van Rossum

        G. van Straaten   

1981 J. Neggers          

1982 J. Neggers     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1983 J. Neggers     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1984 J. Neggers     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1985 J. Neggers     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1986 J. Neggers     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1987 S. de Ruiter     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1988 S. de Ruiter     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1989 S. de Ruiter     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1990 S. de Ruiter     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1991 S. de Ruiter     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1992 E. Bekkering     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1993 E. Bekkering     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1994 E. Bekkering     G. van Straaten  M. van Straaten-Stokman

1995 E. Bekkering     G. van Straaten  S. Mulder M. van Straaten-Stokman

1996 E. Bekkering         M. van Straaten-Stokman

1997 E. Bekkering     G. Hagesteijn   T. van Delft M. van Straaten-Stokman

1998 C. Merkes     G. Hagesteijn   T. van Delft E. Bekkering-Reitsma

1999 C. Merkes     G. Hagesteijn   T. van Delft E. Bekkering-Reitsma

2000 C. Merkes         J. Morits  

2001 C. Merkes          

2002 G.  Klokman Y. Straatman Hovingh  R. Bakker    

2003 G.  Klokman Y. Straatman Hovingh  R. Bakker    

2004 G.  Klokman Y. Straatman Hovingh  R. Bakker    

2005 G.  Klokman H. van Dam   R. Bakker    

2006 G.  Klokman H. van Dam   J. Meesters    

2007 G.  Klokman G. Klokman W. Rodenburg  J. Meesters   H. van Dam  

2008 G.  Klokman G. Klokman W. Rodenburg J. Meesters    

2009 G.  Klokman G. Klokman W. Rodenburg J. Meesters    

2010 G.  Klokman G. Klokman W. Rodenburg J. Meesters    

2011 G.  Klokman T. Poort W. Rodenburg H. IJpelaar    

2012 G.  Klokman T. Poort W. Rodenburg H. IJpelaar    

  B. Waltmans          

2013 M. Veldhuis T. Poort   H. IJpelaar    

2014 M. Veldhuis T. Poort        

2015 M. Veldhuis T. Poort        

BESTUUR N.G.M.V. 
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 Clubmatch 27 augustus 1977 te Alphen a/d Rijn

Arjen van de IJsselmeerpolders   Clair

Beste reu   Beste teef BOB

NHSB 870831   NHSB 759243

Geb. 30-03-1976   Geb. 14-09-1974

Fok. G. Verschoor   Fok. Bynen-Koolwijk

Eig. H. v.d. Kroon   Eig. F. Fick

 

Clubmatch 28 augustus 1976 te Alphen a/d Rijn:

Ikor van Diepenbosch  Natasja van ‘t Koningsbosch

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB

NHSB  788856   NHSB  602248

Geb. 01-02-1975   Geb. 10-05-1972

Fok. J. Hesen   Fok.. M.L. Peters

Eig. L. v.d. Elzen   Eig. M.L. Peters

 

Clubmatch 19 augustus 1978 te Alphen a/d Rijn

Arjen v.d. IJsselmeerpolders  Mara van ‘t Koningsbosch

Beste reu   Beste teef  BOB

NHSB 870831   NHSB 906558

Geb. 3-03-1976   Geb. 02-08-1976

Fok. G. Verschoor   Fok. M.L. Peters

Eig. H. v.d. Kroon   Eig. T. v. Stassen

 

   

CLUBMATCHWINNAARS    N.G.M.V.  
    

VANAF   1976  

Clubmatch 16 juni 1979 te Alphen a/d Rijn

Iwan van ‘t Koningsbosch   Fenny van Diepenbosch

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB G-1 949803   NHSB 995953

Geb.12-03-1977   Geb. 05-03-1978

Fok. M.L. Peters   Fok. J. Hesen

Eig. M.L. Peters   Eig. J. Hesen
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Clubmatch 11 juni 1983 te Voorthuizen

Shadow van ’t Munsterbos  Jordana van ’t Munsterbos

Beste reu   Beste teef BOB

NHSB 1225823   NHSB 1107727

Geb. 09-07-1982   Geb. 09-03-1980

Fok. T. v.d. Hoorn   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. T. v.d. Hoorn   Eig. G.A. v. Straaten

 

Clubmatch 12 juni 1982 te Someren

Timor van ‘t Koningsbosch  Sandy van ’t Munsterbos

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1016857   NHSB 1165470

Geb. 18-04-1978   Geb. 21-02-1981

Fok. M.L. Peters   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. A.B. v. Aken   Eig. T. v.d. Hoorn

 

 

Clubmatch 29 augustus 1981 te Someren

Ceasar A. v.d. IJsselmeerpolders  Cora van ‘t Munsterbos

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB 844064   NHSB G-2 1033282

Geb. 11-11-1975   Geb. 09-09-1978

Fok. G. Verschoor   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. G.A. v. Straaten   Eig. T. v.d. Hoorn

(foto links)    (foto boven)

 

 

Clubmatch 30 augustus 1980 te Voorthuizen

Axel v. Karpendonk  Cora v. ‘t Munsterbos

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 974108   NHSB G-2 1033282

Geb. 03-08-1977   Geb. 09-09-1978    

Fok. H. Eding   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. G. Bijsterbosch  Eig. T. v.d. Hoorn

 (geen foto)    (foto rechts)
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 Clubmatch 16 juni 1984 te Voorthuizen

Björn   Dora vom Birkengrund

Beste reu   Beste teef BOB

NHSB 1024073   NHSB 1125746

Geb. 22-07-1978   Geb. 13-07-1980

Fok. J. Munnik   Fok. V. Krumme

Eig. V.H. Grootenboer   Eig. A. Putter

 

Clubmatch 14 juni 1986 te Voorthuizen

Amphion van de Apfellinde  Asta von Tränkephol

Beste reu   Beste teef  BOB

NHSB 1305245   NHSB 1230387

Geb. 12-12-1983   Geb. 27-12-1982

Fok. G.A. v. Straaten   Fok. E. Hausterman

Eig. W. Grothuis   Eig. N. Murk-v. Hoorn

 

Clubmatch 14 juni 1987 te Voorthuizen

Gino van de Heygrave  Nadia van ’t Munsterbos

Beste reu   Beste teef  BOB

NHSB 1391733   NHSB 1239497

Geb. 23-03-1985   Geb. 07-09-1982

Fok. E. Thijssen   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. B. v.d. Broek   Eig. F.M. Verhaar

 

Clubmatch 22 juni 1985 te Voorhuizen

Amphiaraus v.d. Apfellinde  Marit van ’t Munsterbos

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB

NHSB 1305242   NHSB 1299625

Geb. 12-12-1983   Geb. 07-08-1983

Fok. G.A. v. Straaten   Fok. T. v.d. Hoorn

Eig. P. Oude Geerdink   Eig. K. Esselink
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Clubmatch 11 juni 1988 te Heesch

Boreas van de Apfellinde  Braxsia van de Apfellinde

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1466601   NHSB 1466603

Geb. 27-04-1986   27-04-1986

Fok. G.A. v. Straaten   Fok. G.A. v. Straaten

Eig. Th. Zuidema   Eig. G.A. v. Straaten

 

Clubmatch 16 juni 1990 te Heesch

Jack van ’t Munsterbos   Braxsia van de Apfellinde

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB

NHSB 1413371   NHSB 1466603

Geb. 10-05-1985   Geb. 27-04-1986

Fok. T. v.d. Hoorn   Fok. G.A. v. Straaten

Eig. E. Bekkering   Eig. G.A. v. Straaten

 

Clubmatch 15 juni 1991 te Elim

Jack v.h. Munsterbos  Briseïs-Heike v.d. Apfellinde

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1413371   NHSB 1466604

Geb. 10-05-1985   Geb. 27-04-1986

Fok. T. v.d. Hoorn  Fok. G.A. v. Straaten

Eig. E. Bekkering   Eig. B. Verbeek

 

 

Clubmatch 17 juni 1989 te Heesch

Jack van ’t Munsterbos   Manda

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1413371   NHSB 1607440

Geb. 10-05-1985   Geb. 02-09-1988

Fok. T. v.d. Hoorn   Fok. G. Groote Punt

Eig. E. Bekkering   Eig. J. Nievergeld
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Clubmatch 11 juni 1994 te Rhenoy

Casper   Jikke van `t Jaanshof

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1778902   NHSB 1718387

Geb. 25-05-1991   Geb. 06-06-1990

Fok. A.J. Burggraaf   Fok. G.J. Groote Punt

Eig. T. Zuidema   Eig. E. Bartnig-Wildeman

 

Clubmatch 19 juni 1993 te Rhenoy

Balki v.h. Nadia’s Hof   Bonny v.h. Nadia`s Hof

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB     

NHSB 1686057          NHSB 1686063

Geb. 25-01-1990   Geb. 25-01-1990

Fok. F.M. Verhaar   Fok. F.M. Verhaar

Eig. P. Moritz   Eig. C. Konings

 

Clubmatch 17 juni 1995 te Rhenoy

Casper   Nanka vom Busshof

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1778902   NHSB 1950293

Geb. 25-05-1991   Geb. 17-02-1994

Fok. A.J. Burggraaf   Fok. O. Buss

Eig. T. Zuidema   Eig. M. Nieuwenhuis-Wolters

 

Clubmatch 20 juni 1992 te Ewijk

Pluto van de Heygrave   Cilla von Raesveld

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1712824   NHSB 1700721

Geb. 22-06-1991   Geb. 28-01-1990

Fok. E. Thijssen   Fok. H. Hüging

Eig. P.G. Demming   Eig. S. Pennings
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Clubmatch 12 juni 1999 te Waalwijk

Falco van ’t Exelseveld   Jikke van ’t  Jaanshof

Beste reu CAC   Beste teef  CAC BOB

NHSB 2151368   NHSB 1718387

Geb. 16-08-1997   Geb. 06-06-1990

Fok. H.G. Klokman   Fok. G. Groote Punt

Eig. R. v.d. Meulen   Eig. E. Bartnig-Wildeman

 

Clubmatch 6 juni 1998 te Waalwijk

Clinton v.d. Polderpionier  Jikke van ’t  Jaanshof

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 1964372   NHSB 1718387

Geb. 13-10-1994   Geb. 06-06-1990

Fok. F. Aarnink   Fok. G. Groote Punt

Eig. Th. Smit   Eig. E. Bartnig-Wildeman

 

Clubmatch 1 juni 1996 te Waalwijk

Palco vom Busshof   Danaë van de Apfellinde

Beste reu CAC BOB  Beste teef CAC

NHSB 1999520   NHSB 1986964

Geb. 13-04-1995   Geb. 29-01-1995

Fok. O. Buss   Fok. G.A. v. Straaten

Eig. A. Verschuren   Eig. G.A. v. Straaten

 

Clubmatch 7 juni 1997 te Waalwijk

Brando   Bernadien v.d. Meastershoeve

Beste reu   Beste teef BOB

NHSB 1913846   NHSB 1961713

Geb. 29-09-1994   Geb. 25-07-1994

Fok. T. Vruwink   Fok. F. Steggink

Eig. L. Louwman  Eig. A. Rabbers
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Clubmatch 14 oktober 2001 te Kapel-Avezaath

Arex van ’t Bruggenbosch   Anieck van ’t Meekenesch

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 2065277   NHSB 2136451

Geb. 23-05-1996   Geb. 25-05-1997

Fok. E. Bekkering   Fok. A. Nieuwenhuis

Eig. M. Scholten & A.
Hilferink

  Eig. W. Rodenburg

 

Clubmatch 14 juni 2003 te Barchem: 

Lex   Asja van ’t Seijzenbrook

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB 2321658        NHSB 1917320

Geb. 10-11-2000   Geb. 2-11-1993

Fok. H.G. v. Arkel   Fok. P. Reivers

Eig. H.G. v. Arkel   Eig. H. v.d. Rijt

 

Clubmatch 8 juni 2002 te Barchem

Seppo van ’t Exelseveld   Lessy van ’t Exelseveld

Beste reu BOB   Beste teef

NHSB 2281697   NHSB 2281703

Geb. 13-01-2000   Geb. 13-01-2000

Fok. H.G. Klokman   Fok. H.G. Klokman

Eig. A.J.M. te Boome   Eig. H.G. Klokman

 

Clubmatch 3 juni 2000 te Waalwijk

Fred van ’t Exelseveld   Jikke van ’t Jaanshof

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB

NHSB 2209260   NHSB 1718387

Geb. 14-08-1998   Geb. 06-06-1990

Fok. H.G. Klokman   Fok. G. Groote Punt

Eig. R. Bakker   Eig. E. Bartnig-Wildeman
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Clubmatch 19 juni 2004 te Barchem

Gino van ’t Patriez’n Laand   Eijke van ’t Proostmeer

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB 2248744   NHSB 2233510

Geb. 23-06-1999   Geb. 28-01-1999

Fok. S. de Ruiter   Fok. K. Poort

Eig. C. Brüll-Prinsen   Eig. K. Poort & T. Poort-
Braam

 

Clubmatch 24 juni 2007 te Wekerom

Seppo van ’t Exelseveld   Tjarda van ’t Exelseveld

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB 2281697   NHSB 2526480

Geb. 13-01-2000   Geb. 23-09-2004

Fok. H.G. Klokman   Fok. H.G. Klokman

Eig. A.J.M. te Boome   Eig. J. Wilmink

 

Clubmatch 26 juni 2005 te Wekerom:

Tygo   Firsty van ’t Proostmeer

Beste reu CAC
BOB

  Beste teef CAC

NHSB 2443198   NHSB 2314486

Geb. 16-02-2003   Geb. 14-08-2000

Fok. G.P. Schouren  Fok. K. Poort

Eig. A. Verschuren  Eig. K.Poort & T. Poort-Braam

 

Clubmatch 25 juni 2006 te Wekerom

Aspar   Heidi van ’t Proostmeer

Beste reu CAC
BOB

  Beste teef CAC

NHSB 2301390   NHSB 2488167

Geb. 16-06-2000   Geb. 01-01-2004

Fok. J. Voortman   Fok. K. Poort

Eig. J. Meesters   Eig. B. te Paske
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Clubmatch 14 juni 2008 te Wekerom

Django vom Sülztal Nova v.d. Stommeerpolder (Kylie)

Beste reu CAC BOB Beste teef  CAC

NHSB 2452485 NHSB 2639621

Geb. 23-07-2002 Geb.07-01-2007

Fok. R. Jansen Fok. L. Spaargaren-Braam

Eig. T. v.d. Broek Eig. L. Spaargaren-Braam

 

Clubmatch 19 juni 2010 te Hoenderloo

Kalle van de Stommeerpolder Meiske van ’t Exelseveld

Beste reu CAC BOB Beste teef CAC

NHSB 2639614 NHSB 2526482

Geb. 07-01-2007 Geb. 23-09-2004

Fok. L. Spaargaren-Braam Fok. H.G. Klokman

Eig. H. IJpelaar Eig. M. de Putter

 

Clubmatch 25 juni 2011 te Hoenderloo

Kalle van de Stommeerpolder  Ghyllbeck Angelique

Beste reu CAC Beste teef CAC BOB

NHSB 2639614 AH 3993307

Geb. 07-01-2007 Geb. 03-09-2009

Fok. L. Spaargaren-Braam Fok. Mr. & Mrs. Hargreaves

Eig. H. IJpelaar Eig. Mr. & Mrs. Hargreaves

 

 

Clubmatch 28 juni 2009 te Hoenderloo

Kalle van de Stommeerpolder Heidi van ’t Proostmeer

Beste reu CAC Beste teef CAC BOB

NHSB 2639614 NHSB 2488167

Geb. 07-01-2007 Geb. 01-01-2004

Fok. L. Spaargaren-Braam Fok. K. Poort

Eig. H. IJpelaar Eig. B. te Paske
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Clubmatch 15 juni 2013 te Heeteren

Baron Brutus von Cayer Blanck Amber van Walborgh

Beste reu CAC  BOB Beste teef CAC 

NHSB 2825063 NHSB 2685997

Geb. 26-01-2011 Geb. 01-01-2008

Fok. B. Nuijts-Consten Fok. L. van Montfort

Eig. D. Nuijts Eig. B. Nuijts-Consten

 

Clubmatch 17 juni 2012 te Hoenderloo

Filu vom Flörbach (Tobor) Frieda van `t Exelseveld:

Beste reu CAC BOB Beste teef CAC

NHSB 2802455 NHSB 2696906

Geb. 05-04-2010 Geb. 24-03-2008

Fok. F.J. Frenker-Hackfort Fok. H.G. Klokman

Eig. J. Kisjes Eig. J.W. ten Hoopen

 

 

Clubmatch 22 juni 2014 te Hoenderloo

Kalle van de Stommeerpolder  Lena van `t Exelseveld

Beste reu CAC   Beste teef CAC BOB

NHSB 2639614   NHSB 2886066

Geb. 7-1-2007   Geb. 8-5-2012

Fok. L. Spaargaren   Fok. H.G. Klokman

Eig. H. IJpelaar,   Eig. R.  Bakker

 

Clubmatch 21 juni 2015 te Lochem  (40 jaar
NGMV)

Kalle van de Stommeerpolder  Lady van de Lobberry

Beste reu CAC BOB   Beste teef CAC

NHSB 2639614   NHSB 2914803

Geb. 07-01-2007   Geb. 28-2-2013

Fok. L. Spaargaren-Braam   Fok. E. van den Berg

Eig. H. IJpelaar   Eig. E. van den Berg
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N.G.M.V. 
 CLUB BOKALEN 

Doelstelling  'verenigingsbokalen'
De Martien Petersbokaal is een speciale wisselprijs voor de Grote Münsterlander, die in één kalenderjaar een goede ge
zondheid, de grootst mogelijke schoonheid en dresseerbaarheid heeft gepaard aan de hoogst mogelijke jachteigenschappen
en werkprestaties. Deze wisselprijs is bedoeld ter onderscheiding van de beste en meest veelzijdige Grote Münsterlander
van de vereniging in enig kalenderjaar.
De jeugdbokaal is een speciale wisselprijs, die is bedoeld om N.G.M.V. leden te stimuleren actief met hun Grote Münster
lander bezig te zijn. Uitgangspunt bij de toekenning van de punten is dat deelname aan N.G.M.V. activiteiten het hoogst
wordt gewaardeerd, gevolgd door deelname aan verenigingsactiviteiten buiten de N.G.M.V. Daarnaast worden punten
toegekend voor deelname aan activiteiten die gericht zijn op bevordering van de gezondheid en op verbetering van de
kwaliteit van de gehele populatie Grote Münsterlanders.
De Veldwerkjaartrofee is een speciale wisselprijs bedoeld om de N.G.M.V. leden te stimuleren deel te nemen aan veldwed
strijden voor Continentale Staande Honden en apporteerwedstrijden, zoals omschreven in het A.V.R. De prijs is eveneens
bedoeld om de bruikbaarheid van de Grote Münsterlander als staande hond te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
De trofee is ter onderscheiding van de Grote Münsterlander die in één kalenderjaar op voorjaars- en/of najaarsveldwed
strijden in z’n totaliteit de hoogste prestaties heeft geleverd.
                                                             Het volledig reglement is te leen op de website onder het kopje Vereniging/Reglementen.

Winnaars van de Martien Petersbokaal
jaartal  hond eigenaar
1984   Jasmijn van Diepenbosch J. Wevers

1985   Jasmijn van Diepenbosch J. Wevers

1986   Gino van de Heygrave B. van de Broek

1987   Braxsia van de Apfellinde G. van Straaten

1988   Harrie van de Heygrave C. Merkes

1989   Boreas van de Apfellinde T. Zuidema

1990   Kamiel van de Heygrave R. Speklé & A. van de Wouden

1991   Panja von Eichenhof A. Nieuwenhuis

1992   Panja von Eichenhof A. Nieuwenhuis

1993   Lord von Bußhof A. Nieuwenhuis

1994   Akim van de Meastershoeve E. Bekkering

1995   Nanka von Bußhof A. Nieuwenhuis

1996   Delf van `t Patriez`n Laand S. de Ruiter

1997   Ammer von das Ginsterwald R. Jansen & W. Mein

1998   Ammer von das Ginsterwald R. Jansen & W. Mein

1999   Stella van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2000   Anieck van het Meekenesch W. Rodenburg

2001   Anieck van het Meekenesch W. Rodenburg

2002   Birka van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2003   Cita van het Meekenesch B. te Paske

2004   Seppo van `t Exeldseveld T. te Boome

2005   Lessy van `t Exelseveld G. Klokman

2006   Seppo van `t Exeldseveld T. te Boome

2007   Meiske van `t Exelseveld M. de Putter

2008   Lessy van `t Exelseveld G. Klokman

2009   Eska van `t Exelseveld G. Klokman

2010   Athos van de Schaarsheide T. te Boome

2011   Freya van `t Exelseveld R. Bakker

2012   Olette  van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2013   Aspe Doris van `t Reuseldal J. Meesters & B. Waltmans

2014   Niko vom Varesfeldt André en Maria Nieuwenhuis
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Winnaars Beste GM jeugdhond
jaartal  hond eigenaar
1990   Blaschka von Entenschnabel E. Thijssen

1991   Korry von der Vechte J. Neggers

1992   Bo van `t Patriez`n Laand S. de Ruiter

1993   Abba van de Polderpionier E. Thijssen

1994   Akim van de Meastershoeve E. Bekkering

1995   Anouk van `t Proostmeer K. Poort

1996   Bowy van de Heidepolder T. van Delft

1997   Ammer von das Ginsterwald W. Mein

1998   Danaë Jordana van de Apfellinde G. van Straaten

1999   Anka van `t Bruggenbosch E. Bekkering

2000   Anieck van het Meekenesch W. Rodenburg

2001   Birka van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2001   Eijke van `t Proostmeer K. Poort

2002   Lessy van `t Exelseveld G. Klokman

2003   Douschka van de Heidepolder G. Hagesteijn

2004   Anoeska van`t Gina Florashof R. Lukens

2005   geen  

2006   Heidi van`t Proostmeer B. te Paske

2007   Inca van `t Proostmeer K. Poort

2008   Vaida Valesca van `t Exelseveld B. van de Burgt

2009   Kalle van de Stommeerpolder H. IJpelaar

2010   Athos van de Schaarsheide T. te Boome

2011   Aristaios Onyx of Coopers Border B. van de Burgt

2012   Onanka van het Meekenesch M. Nieuwenhuis

2013   Aspe Doris van `t Reuseldal J. Meesters & B. Waltmans

2014   Clay van `t Gina Florashof B. Wesselink

Winnaars Veldwerkjaartrofee
Jaartal Hond Eigenaar
1996 Boska van `t Patriez`n Laand K. Poort

1997 Delfi van `t Patriez`n Laand S. de Ruiter

1998 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

  Stella vom Busshof A. Nieuwenhuis

1999 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

  Buurman van het Bruggenbosch E. Bekkering

2000 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

2001 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

2002 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

2003 Anieck van het Meekeensch W. Rodenburg

2004 Falco van `t Patriez`n Laand M. Blok

2005 Falco van `t Patriez`n Laand M. Blok

2006 Blizzy van de Haenpoel W. Rodenburg

2007 Blizzy van de Haenpoel W. Rodenburg

2008 Nova (Kylie) van de Stommeerpolder L. Spaargaren

2009 Maja (Bo) vom BImolterfeld K. Lukens

2010 Caya van de Berkelse Akkers B. Waltmans

2011 Freya van `t Exelseveld R. Bakker

2012 Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2013 Olette van het Meekenesch A. Nieuwenhuis

2014 Jamie van de Stommeerpolder L. Spaargaren
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Beste Grote Münsterlander 

    Naam van de Hond Voorjager  

1981   Pascha v.'t Koningsbos J. Neggers  

1982   Gordon v/d Abeelzoom J. Waltmans  

1983   Jasmijn v. Diepenbosch J. Wevers  

1984   Jasmijn v. Diepenbosch J.Wevers  

1985   Jasmijn v. Diepenbosch J.Wevers  

1986   Wanda A. Nieuwenhuis  

1987   Harrie v/d Heygrave C.A. Merkes  

1988   Jack v.'t Munsterbos E. Bekkering  

1989   Jack v.'t Munsterbos E. Bekkering  

1990   Jack v.'t Munsterbos E. Bekkering  

1991   Panja v. Eichenhof A. Nieuwenhuis  

1992   Panja v. Eichenhof A. Nieuwenhuis  

1993   Pasja v/d Heygrave J. v. Dommelen  

1994   Pasja v/d Heygrave J.v Dommelen  

1995   Akim v/d Measterhoeve E. Bekkering  

1996   Akim v/d Measterhoeve E. Bekkering  

1997   Bowy v/d Heidepolder Th. v. Delft  

1998   Ammer von das Ginsterwald W. Mein  

1999   Arno v/h Bruggenbos M. Schimmel  

2000   Arno v/h Bruggenbos M. Schimmel  

2001   Clemy v/h Meekenesch A. Nieuwenhuis  

2002   Birka v/d Heidepolder R. v. Kuijk  

2003   Lessy v.'t Exelse Veld H.G. Klokman  

2004   Seppo v.'t Exelse Veld A.J.M. te Boome  

2005   Joya v.'t Bruggenbosch G. v/d Heuvel  

2006   Lessy v.'t Exelse Veld H.G. Klokman  

2007   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2008   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2009   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2010   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2011   Nova v/d Stommeerpolder L. Spaargaren  

2012   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2013   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2014   Bente v/d Berkelse Akkers C.A.M. Vromans  

2015   Bayla van ’t Reuseldal L. Smits  

 

 

KNJV  PROEF       N.G.M.V. 
 VANAF   1981  (Haaften)  
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Beste Grote Münsterlander MAP Rha

    Naam hond Voorjager  

2005   Django von Sülztal Theo v/d Broek  

2006   Seppo v. 't Exelse Veld Tonnie te Boome  

2007   Meiske v. 't Exelse Veld Matty de Putter  

2008   Yamie v. 't Meekenesch Jan van Dommelen  

2009   Luna v. 't Exelse Veld Renette Drost  

2010   Esbanjer v/d Heidepolder Gert Rijsdijk  

2011   Bodana v/d Haenenpoel Wilma Rodenburg  

2012   Odin v. 't Meekenesch Ries van Wanrooij  

2013   geen    

2014   Mona van Hoxfeld Hilda Wanders  

 groepsfoto   deelnemers   2012

MAP  PROEF       N.G.M.V. 
 VANAF   2005  (Rha)  

NIMROD behaald (AA status)

    Naam hond Voorjager  

1981   Pacha v.'t Koningsbosch Jan Neggers  

1992   Panja vom Eichenhof André Nieuwenhuis  

1998   Pablo vom Busshof Jan Overdijk  

1998   Bowy v.d. Heidepolder Theo van Delft  

1999   Cand v.d. Measterhoeve Linda Louwman  

2002   Birka v.d. Heidepolder Rini van Kuijk  

 

 

 Leden       N.G.M.V. 
 NIMROD   behaald 
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Winnaars ' Staande Hond' veldwedstrijden vanaf 1986
Jaar Hond   Klasse/Seizoen   Voorjager
1986 Jasper van ’t Munsterbos   Novice/Najaar   F.M. Verheijen

1987 Nora v/d Abeelzoom   Jeugd/ Najaar   H.J. Veltrop

1988 Nora v/d Abeelzoom   Novice/Najaar   H.J. Veltrop

1988 Blaschka v. Entenschnabel   Jeugd/ Najaar   E. Thijssen

1990 Levka v.d.Heygrave   Jeugd/Voorjaar   B.v.d. Broek

1990 Baron v.'t Patriez'n laand   Jeugd/ Najaar   S. de Ruiter

1991 Korry von der Vechte   Jeugd/Voorjaar   J. Neggers

1993 Kora v.d. Eichenallee   Jeugd/Voorjaar   W. van de Kamp

1995 Delfi v.’t Patriez’nlaand   Jeugd/ Najaar   S. de Ruiter

1996 Boska van `t Patriez`n Laand   Novice/Najaar 5/10   K. Poort

1996 Boska van `t Patriez`n Laand   Novice/Najaar   K. Poort

1997 Anka v 't Bruggenbosch   Jeugd/Voorjaar   E. Bekkering

1997 Anka v 't Bruggenbosch   Jeugd/ Najaar   E. Bekkering

1997 Delfi v.’t Patrieze’n laand   Open/Najaar   S. de Ruiter

1998 Anieck v.h. Meekenesch   Jeugd/ Najaar   W. v.d. Luit

1998 V.W. Stella vom Busshof   Jeugd/ Najaar   A. Nieuwenhuis

1999 Buurman v.’t Bruggenbos   Jeugd/ Najaar   W. Mein

2000 Anieck v.h. Meekenesch   Open/Voorjaar   W. v.d. Luit

2001 Anieck v.h. Meekenesch   Open/Najaar   W. v.d. Luit

2003 Max v. ’t Burchtbos   Jeugd/Voorjaar   D. Willems

2003 Delfi v. ’t Patriez’n Laand   Open/Najaar   S. de Ruiter

2003 Anieck v.h. Meekenesch   Open/Najaar   W. v.d. Luit

2003 Anoeska v. ’t Gina Florashof   Jeugd/ Najaar   R. Lukens

2004 Hadja v.h. Meekenesch   Jeugd/Voorjaar   W. v.d. Luit

2004 Falco v.’t Patriez’n Laand   Open/Najaar   M. Blok

2004 Hadja v.h. Meekenesch   Jeugd/ Najaar   W. v.d. Luit

2005 Biko v.d. Ginsterwald   Jeugd/ Najaar   H. van Dam

2005 Heidi v.’t Proostmeer   Jeugd/ Najaar   B. te Paske

2006 Boy Dito v.d. Berkelse Akkers   Jeugd/ Najaar   V. Habraken

2006 Falco v.’t Patriez’n Laand   Open/Najaar   M. Blok

2007 Blizzy v.d. Haenenpoel   Jeugd/Voorjaar   W. v.d. Luit

2007 Inca v. ’t Proostmeer   Jeugd/ Najaar   K. Poort

2007 Falco v.’t Patriez’n Laand   Open/Najaar   M. Blok

2008 Max v.d. Stommeerpolder   Jeugd/Voorjaar   N. Engels

2008 Max v.d. Stommeerpolder   Jeugd/ Najaar   N. Engels

2009 Maja vom Bimolterfeld   Jeugd/Voorjaar   K. Lukens

2009 Alia vom Glookenwasser   Jeugd/ Najaar   J. Meesters

2010 Caja v.d. Berkelse Akkers   Novice/Voorjaar   J. Meesters

2010 Olette v.h. Meekenesch      Jeugd/ Najaar   A. Nieuwenhuis

2010 Jaika v.’t Proostmeer   Jeugd/ Najaar   K. Poort

2011 Freya van ’t Exelseveld   Novice/Voorjaar   R. Bakker

2011 Olette v.h. Meekenesch   Jeugd/ Najaar   A. Nieuwenhuis

2012 Aspe Doris van ’t Reuseldal   Jeugd/Voorjaar   J. Meesters

2012 Aspe Doris van ’t Reuseldal   Jeugd/ Najaar   J. Meesters

2014 Lord Miquel Uut ’t Vossebeltseveld   Novice/Najaar   M. Iliohan

2015 Jamie v. d. Stommeerpolder   Novice/Voorjaar   L. Spaargaren

 WINNAARS STAANDE HOND 
   Dagwisselprijs   veldwerkwedstrijden   N.G.M.V. 

46



Een TWEEDE hond?!?
Toevallig kwam ik een mooi artikel tegen in het Belgische blad
‘WOEF’. Omdat ik vaak hoor dat er veel vragen en ook
problemen zijn bij de aanschaf van een tweede hond, leek het
mij leuk om hier wat over te schrijven. Het artikel heb ik deels
gekopieerd, deels aangepast en herschreven met eigen bevin
dingen en ervaringen.
Eén Grote Münsterlander is al leuk, twee zal dus dubbel zo
leuk zijn. Is dat ook zo? Vaak hebben we een erg romantisch
beeld van een tweede hond. In onze gedachten zien we onze
hond al heerlijk door de velden sjeezen met zijn nieuwe boe
zemvriendje. Hij zal o zo gelukkig zijn en zich nooit meer
eenzaam voelen. Immers, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Of toch niet?
 
Niet elke hond is blij met gezelschap.
Als één hond in huis al leuk is, dan zijn twee honden een feest,
nietwaar? Ze zullen elkaar gezelschap houden en worden
vrienden voor het leven. Met dit ietwat verheerlijkte beeld
zetten vele hondenfans onbezonnen de stap naar een tweede
hond. Toch is niet elke hond blij met een nieuw maatje erbij.
Misschien is jouw hond wel heel sociaal en doet hij niets liever
dan ravotten met soortgenoten, de hondenweide delen met
zijn viervoetige makkers is één ding maar zijn huis en zijn
baasje delen met een  concurrent is een heel ander verhaal. En
sociale honden zijn misschien wel blij wanneer een soortge
nootje bij hen thuis op visite komt, maar de meeste honden
zijn even opgelucht wanneer dat soortgenootje aan het eind
van de dag weer de deur uitgaat. Maar… wat als dat soortge
nootje nooit meer weggaat? Vele honden beschouwen een
tweede hond in het begin als een indringer. Een tweede hond
in huis halen omdat je denkt dat je nummer één daarmee een
groot plezier doet, kan in veel gevallen dus wel eens tegenval
len. Permanent alles delen met de ander. Sta dus zelf helemaal
achter jouw beslissing om een tweede hond te nemen en doe
het niet om je huidige exemplaar te plezieren, want dat draait
vaak ander uit. Er is helemaal niets mis met het hebben van
meerdere honden, maar laat je ook nooit het tegendeel wijs
maken. Sommige hondenliefhebbers beweren immers dat het
tegen de natuur ingaat om slechts één hond te hebben. Ze
argumenteren dat honden roedeldieren zijn die niet gemaakt
zijn om moederziel alleen tussen een hoop mensen te leven.
Toegegeven, er zijn bepaalde rassen die beter functioneren in
een roedel met meerder honden en die zo zouden tekenen voor
een leven bij een ‘groothondbezitter’, maar de meeste huis
honden doen het ook prima als enige hond.
 
Welke honden passen bij elkaar?
Sommige gedragsdeskundigen beweren dat wanneer je een
tweede hond in huis neemt, je ervoor moet zorgen dat zijn
karakter zo veel mogelijk verschilt met dat van jouw hond.
Elk type hond vindt andere dingen belangrijk, waardoor er
minder kans is op onderlinge concurrentie over dezelfde
zaken. Heb je al een hyperactieve, ballengekke hond? Haal
dan geen tweede energieke ballenjunk in huis, maar ga eerder
voor een rustiger type. Dat verkleint de kans dat beide honden
elkaar een kopje kleiner willen maken omwille van een balle
tje. Anderzijds zullen twee honden van ongeveer dezelfde
grootte en met gelijkwaardig energiebehoeften leuker en vei
liger met elkaar kunnen spelen. Is jouw hond een angsthaas?
Kies dan een kalm en zelfverzekerd maatje. Twee angstige of
dominante honden samen zetten; dat is om problemen vragen!
Als je al een pittig karakter in huis hebt kan je dit best com

bineren met een mee gedweeë hond. De gemakkelijkste
combinatie is een reu met een teefje. Doorgaans is de kans op
conflicten het kleinste bij twee honden van een verschillend
geslacht, maar de combinatie reu-reu of teef-teef kan ook.
Als je voor een volwassen tweede hond kiest dan kan je rede
lijk snel vaststellen wat het karakter is van de tweede hond of
anders kan de vorige eigenaar daar iets over vertellen. Met
een pup is het anders. Het karaktertje is nog niet helemaal
ontwikkeld. Vraag dan de fokker naar een pup met een be
paald karakter en leg uit waarom. Helemaal goed is wanneer
er een puppytest wordt afgenomen bij de pups. Hieruit kan al
goed naar voren komen wat het karakter van de pups is.
 
Dubbel denken
Wanneer je een tweede hond in huis haalt, moet je helemaal
in tweevoud denken. De vloer wordt dubbel zo vuil, er wordt
twee keer zo veel geblaft (Ze steken elkaar ook nog eens aan),
Rekeningen voor voeding en medische kosten verdubbelen en
je moet dubbel zoveel tijd in je honden steken. Elk harig ge
zinslid heeft immers individuele aandacht nodig. Als je
nummer twee onvoldoende individueel gaat trainen, liggen
gedragsproblemen op de loer. Verwaarloos je nummer één,
idem dito! Je kan gerust wel eens met beide honden tegelijker
tijd wandelen, maar toch is het ook belangrijk om regelmatig
met elke hond apart te gaan wandelen of te trainen. Tijdens
de wandelingen en trainingen bouw je immers een band op.
Als je twee honden samen zet, gaan ze misschien dingen doen
die ze daarvoor nooit hebben gedaan omdat een soort van
roedelgevoel ontstaat. Zo kunnen ze samen achter een dier
gaan jagen of met z’n tweetjes op de hondenweide een
slachtoffer uitpikken die ze samen gaan pesten. Samen staan
ze immers sterker. Enkel maar negatieve zaken… Je moet al
deze zaken in overweging nemen, maar als je hiermee kan
leven, kan een tweede hond ook een mooie gezinsuitbreiding
zijn. En als je niets liever doet dan met je hond bezig zijn, dan
is een tweede hond een zegen. Nog meer hondenfun!
 
Neem geen tweede hond om de problemen van de eerste op te
lossen
‘Onze hond is echt een schatje, maar wanneer hij eens alleen
thuis moet blijven, begint hij oorverdovend te janken en te
huilen. Ondertussen vinden de buren dit niet meer zo leuk.
Wat als we er nu eens een tweede hond zouden bijnemen? Dan
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zit hij niet meer alleen en hoeft hij nergens meer om te hui
len…Dit is een overweging die maar al te vaak wordt gemaakt.
Helaas werkt het zo niet. Haal nooit een tweede hond in huis
om de problemen van de eerste op te lossen. Een hond met
verlatingsangst of sociale problemen? Een tweede hond erbij
zal daar niets aan veranderen. Integendeel zelfs, vaak neemt
de tweede hond het ongewenste gedrag van nummer één over.
En daar zit je dan, met twee huilende honden die nog meer
kabaal maken, met twee angsthazen die elkaar bang maken
of met twee asociale honden die naar elkaars keel vliegen. Zorg
dus eerst dat nummer één goed gesocialiseerd is, geen gedrags
problemen heeft en is uitgegroeid tot een stabiele hond. Voor
onervaren baasjes geldt: "Laat voldoende leeftijd tussen beide
honden in". Neem rustig de tijd om eerst jouw eigen hond goed
op te voeden. Als je hond ongeveer twee jaar oud is en goed
opgevoed is, dan kan je een tweede hond overwegen.
 
Pup of volwassen hond?
Als voorgaande nog niet afschrikt en de kogel door de kerk
is voor een tweede hond, moet je gaan nadenken of je voor
een pup of een volwassen hond gaat. Pups zijn over het alge
meen wel iets gemakkelijker om te combineren met een eerste
hond, omdat hun karakter nog deels moet worden gevormd.
Toch moet je er niet vanuit gaan dat jouw hond de pup zomaar
zal aanvaarden enkel alleen omdat hij een pup is. Bij ons heeft
het eens 5 dagen geduurd voordat de nieuwe pup eens een blik
van goedkeuring kreeg van nummer één! We maakten ons al
zorgen of het nog goed zou gaan komen. Het was gewoon een
vorm van laten weten aan de pup wie er de baas is.
Een indringer is en blijft een indringer, of ie nu groot of klein
is. Bovendien vindt niet elke volwassen hond een pup leuk.
Sommige honden ergeren zich dood aan het drukke gedrag
van zo’n kleine stuiterbal. Het is dan aan jou om dit goed te
begeleidden of om te opteren voor een oudere versie. Als je
voor een oudere hond gaat, een asieldier of een herplaatser,
houd er dan rekening mee dat dit dier al zijn eigen gewoontes
heeft die soms moeilijk te veranderen zijn. Zorg dan je de
mogelijkheid krijgt om uitvoerig te testen of het karakter van
de honden wel matcht. Probeer zoveel mogelijk achtergrond
informatie over de hond te verzamelen en laat ze enkele keren
kennismaken.

beide honden territoriumagressie zou vertonen. Laat beide
honden los van de lijn zodat ze ongehinderd kennis kunnen
maken. Zo’n eerste ontmoeting is een beetje zoals een 'blind
date'; je weet nooit echt wat het zal geven. Dit kan wel eens
gepaard gaan met strubbelingen of zelfs een gevecht. Meestal
ziet het er erger uit dan het in werkelijkheid is en doorgaans
is dit na enkele tellen alweer voorbij. De rangorde wordt dan
vastgelegd. Zodra beide honden weten wat hun plek op de
sociale ladder is, keert de rust weer terug. Als dat niet het geval
is, dan is het misschien toch echt geen goed idee om deze twee
dieren te dwingen een leven lang samen te wonen. Zodra de
hiërarchie is vastgelegd kunnen jullie met z’n allen naar huis
om een nieuw hoofdstuk in jullie leven te beginnen. Het is dan
aan jou om deze nieuwe sociale structuren te respecteren.
 
De sociale rangorde respecteren
Zodra jouw nieuwe hond thuiskomt, is het werk nog niet af
gelopen. De kans op strubbelingen en conflicten is erg reëel.
Volwassen honden bijvoorbeeld, zijn het niet gewoon dat ze
zomaar gestoord worden of dat er iemand aan hun speelgoed
jes zit. Het kan dus zijn dat jouw hond de nieuwe pup afsnauwt
wanneer die aan zijn spullen zit of te opdringerig wordt. Geen
paniek, jouw hond is geen agressieve gek! Volwassen honden
staan altijd hoger op de sociale ladder en het is volkomen
normaal gedrag dat zo’n hond een pup op zijn plek zet.
Meestal zal de pup respect tonen en zal hij nederig afdruipen.
Maar wij baasjes vinden het soms een erg zielig gezicht: zo’n
kleine hulpeloze pup die meedogenloos wordt afgesnauwd
door een grote loebas. En dan zijn we geneigd om de volwas
sen hond te berispen en de pup te vertroetelen. Fout, fout,
fout!!! Want op die manier verstoor je de sociale rangorde die
de honden eigenlijk onderling al hadden vastgelegd. Jij onder
mijnt het gezag van de volwassen hond en u duwt de pup in
een superieure rol. De volwassen hond raakt hierdoor erg
gefrustreerd, want eigenlijk stond hij recht in zijn schoenen
wanneer hij de pup vroeg om zijn rust en ruimte te respecteren.
En de pup kan dan weer overmoedig raken. Hij wordt in zijn
acties gesteund door jou, de roedelleider, en begint te denken
dat hij zich alles kan permitteren. Door jouw goedbedoelde
acties (mopperen op de oudere hond en de pup troosten)
kunnen alleen maar problemen ontstaan; de volwassen hond
gaat steeds meer op zijn strepen staan, terwijl de pup hetzelf
de doet. En zo kunnen toekomstige vechtpartijen ontstaan.
Het is dus belangrijk om er niet tussen te komen in zulke si
tuaties. Wat je eigenlijk wel moet doen, is de positie van de
eerste hond bevestigen. Leg hem in de watten alsof hij een
keizer is. Als hij gromt naar de pup, dan moet je zijn rang
bevestigen door de pup weg te sturen. Of je kan ze gewoon
allebei negeren en je er niet mee bemoeien. Dat klinkt mis
schien wel hard, maar op lange termijn zal deze methode veel
beter werken. Geef je eerste hond af en toe een beloning waar
de pup bijstaat. Gewoon zomaar, omdat hij zichzelf is. En
zorg ook dat nummer één altijd als eerste te eten krijgt. Als jij
je zo weinig mogelijk met de sociale omgang van de honden
bemoeit en de leiderspositie van de oorspronkelijke hond
bevestigt, zal elke hond zijn plaats op de ladder kennen en
wordt het voor beide dieren prettiger om samen te leven. Op
deze manier zullen ze makkers worden. Als je deze basisregels
respecteert, kan een tweede hond een fantastische toevoeging
aan je gezin en je roedel zijn. Belangrijker nog is: één ding mag
je nooit vergeten: JIJ bent de allerhoogste in rang. Als jij vindt
dat het gedrag van jouw honden de spuigaten uitloopt, heb jij
nog altijd het laatste woord… althans, dat hoop ik toch!!!
Jarina Kisjes

Tobor en Henzen (Jarina Kisjes)
 
De eerste kennismaking
Als je er een tweede volwassen hond bijneemt, is het niet
verstandig om de eerste kennismaking bij je thuis te laten
doorgaan. Zijn territorium! Stel de honden voor het eerst aan
elkaar voor op neutraal terrein. Een plek die voor beide
honden onbekend is. Daarmee kan je voorkomen dat een van
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Bayla van 't Reuseldal levert topprestatie in Haaf
ten.
Op 1 juni jongstleden was ik vroeg uit mijn bed gestapt om
Bayla en mezelf in te schrijven voor de proef in Haaften.
Immers, de ervaring leert dat deze wedstrijd zo vol zit. Vorig
jaar had Bayla voor het eerst meegedaan aan de hondenproef
in 't sfeervolle kerkdorp van gemeente Neerrijnen. Toen ein
digde ze op een gedeelte 1ste plaats met Rini van Kuijk. Uit
eindelijk mocht Bayla de trofee in ontvangst nemen, omdat
ze de jongste deelnemer was op deze dag.
 
Maar die trofee moest terug...Dus na maanden van hard en
intensief trainen togen Bayla, een aantal helpers en ikzelf op
15 augustus in alle vroegte naar Haaften. Enigszins gespan
nen, dat wel. We wisten dat de concurrentie groot zou
zijn. Eenmaal gearriveerd viel deze spanning snel weg en
namen we onszelf voor te genieten van het moment.
 
Bayla  moest als derde beginnen met de markeerproef en dat
ging gelijk heel goed. De eerste negen punten waren bin
nen. Ook de proef over water verliep prima en de score van
tien punten, stemde tot tevredenheid en smaakte naar
meer. Het volgen en sturen leverde elk tien punten op, evenals
het afleggen en apport in het bos. Kortom...Bayla en ik waren
lekker op dreef.
 
Bij proef zeven en acht was het een drukte van belang. We
moesten een uur wachten en dat werkte enigszins op onze
zenuwen. Toen het konijn gegooid werd zat Bayla naar rechts
te kijken en zag dus niets.Nadat ik apport had geroepen,
merkte ze het konijn wel meteen op. Resultaat: tien punten.
Bij de laatste proef sprong Bayla in. Ze had klaarblijkelijk niet
het geduld om op de keurmeester te wachten. En zeg nou zelf:
"Acht punten bij proef acht klinkt best leuk".
 
En toen was het moment daar... De prijsuitreiking. 
Natuurlijk waren we blij en opgelucht te horen, dat Bayla
wederom de eerste prijs naar huis mocht. En dat bleek niet de
enigste verrassing. Ook de wisseltrofee, in de vorm van een
wild zwijn, staat het komend jaar op de vensterbank in Huize
Smits te Oirschot. Bayla, de helpers en ikzelf kijken terug op
een geweldige dag.

 
De organisatie van de Grote Münsterlander had hele mooi
proeven uitgezet en alles hartstikke goed geregeld. Waarvoor
onze hartelijke dank. Uiteraard zijn Bayla en ik volgend jaar
weer van de partij. Al is het alleen maar om de wisselbokaal
naar Brabant te krijgen.
 
Vriendelijke groet,
Leo Smits en Bayla
 

 
VERSLAGEN
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VERSLAGEN

Winnaars B-diploma KNJV-proef in Haaften
1 Leo Smits
2 Jolanda v/d Waal
3 Agaat van Velzen 

Winnaars C-diploma KNJV-proef in Haaften
1 Rini van Kuijk
2 Joop in der Hees
3 Rene Bakker

50



Fotocollage KNJV-proef in Haaften 2015
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Athos van 't Reuseldal
Geslacht:  reu

NHSB: 9139780

Geboortedatum: 07-04-2011

Vader: Quax von St. Vit

Moeder: Caya v.d. Berkelde Akkers

Fokker: B.P.M. Waltmans

DNA Profiel: geregistreerd

HD: B1

Erfelijke oogafwijking: Nee

Nesten: nog geen nakomelingen

Eigenaar:  Tim De Ruymaeker

Contactgegevens:  Schoolstraat 21

  3370 Boutersem B
Email: timenkatleen@yahoo.
com

Bijzonderheden: Aanlegpreof GMVB: 112ptn

  VJP GMVB: 73 pnt
Socialisatietest: behaald
 

 

Bayla van 't Reuseldal
Geslacht: Teef

NHBS: 2888853

Geboortedatum: 27-06-2012

Vader: Joda aus der Stockmannsmuhle

Moeder: Caya van de Berkelse Akkers

Fokker: B.P.M. Waltmans

DNA profiel:       Ongeregestreerd

HD: HD A Norbergwaarde 40

Erfelijke oogafwijking: Nee

Nesten: Nog geen nakomelingen

Eigenaar: L.J. Smits

Contactgegevens:                Merodelaan 6

  5688 KL Oirschot

E-Mail: L.Smits44@upcmail.nl

Bijzonderheden:  

  Aanlegproef NGMV: Uitmuntend

  Aanlegproef Belgie Zeer goed

  Jachtproeven: KNJV B Diploma

  MAP B diploma

  Duitse proeven: VJP 70 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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Eigenaar: H.F. Kalshoven
Kennel van de Stommeerpolder
Tel: 0172-409732  Email: jetkalshoven@hotmail.com
 

Brockchime (Ruby) Burlesque   VERSUS   Athos van 't Reuseldal

DEKBERICHTEN

Gedekt op 2 september 2015
Mila van 't Exelse Veld  X  Bjorn van 't Vriezebosch
 
Kennelnaam: Van 't Exelse Veld
Eigenaar: H.G. Klokman
Tel: 0573-421216, Email: gerritklokman@hetnet.nlMila van 't Exelse Veld

Oktober 2015

NIEUW OP DE FOKDIERENLIJST: 

 
FOKKERIJ INFORMATIE

Uriella Junior od Nezdickeho Potoka
Geslacht:                 Teef

NHBS: 2911944

Geboortedatum:              29-11-2012

Vader:               Kalle van de Stommeerpolder

Moeder:              Nina Junior od Nezdickeho
Potoka

Fokker:             Polák Milan Ing.

DNA profiel:              Ongeregistreerd

HD:              HD A Norbergwaarde 40

Exterieur:              Uitmuntend 60cm

Erfelijke 
Oogafwijking:                    

Nee

Nesten:             Nog geen nakomelingen

Eigenaar:              Nicoliene Oosterhof

Contactgegevens:             Kennelnaam: v.d. Polderdiek
Kon. Julianaweg 2
8371WB Scheerwolde
Email: nicolien.oosterhof@home.
nl

Bijzonderheden:             Aanlegproef NGMV: uitmuntend

        G&G: B en C diploma

  KNJV:  B diploma's

  Duitse proeven: VJP en HZP 182
pnt

VERWACHTE DEKKINGEN
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Eigenaar: L.J. Smits
Tel: 0499-573596 mob: 06-10594634
Email: l.smits44@upcmail.nl

Bayla van 't Reuseldal VERSUS   Borr van de Stommeerpolder

Oktober 2015VERWACHTE DEKKINGEN

 
FOKKERIJ INFORMATIE

VERWACHTE DEKKING: December 2015

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

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.
 

Contactgegevens: 
Eigenaar: H. Wanders
Kennelnaam : van het Rundediep
Tel: 06-15119910
E-mail: hilda.ws@home.nl

Mona (Mischa) von Hoxfeld   VERSUS Durak (Swieber) van de Berkelse Akkers
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DR Hunter van het Meekenesch

Hunter van het Meekenesch
 
In memoriam
 
             Geboren             :         28 oktober 2000
             Overleden         :           30 juni 2015
 
Wij wensen Jan ter Haar 
veel sterkte toe met dit verlies

Tayco (Wendy Groen)

Tayko
Mijn vriendje, mijn takkie, mijn drophoofd, mijn kippie, mijn
allerliefste takkemans, mijn takkiewakkie, poepie, mister
Groen, schatje en lievie...
 
Helaas werd je ziek, het ging niet meer... We hebben zo hard
getraind en zo veel gedaan om te zorgen dat jij je beter voelde,
maar het mocht niet baten. Toen ook nog bleek dat je een
nekhernia had was het op, je kreeg al zo veel medicatie en nu
was eigenlijk je lijf gewoon op. Jij was nog zo vrolijk, zo en
thousiast en zo verschrikkelijk lief, maar het was tijd om af
scheid te nemen. Ik mis je vreselijk, wat is het stil zonder jou
in huis, in de auto en eigenlijk overal... Dag mijn lieve Takkie!
Wendy Groen

Hunter van het Meekenesch
Hunter kwam bij ons op 4 jarige leeftijd en is weer een nieuw
en goed leven begonnen.
Hij was altijd aanhankelijk en luisterde zoals uit een boekje.
Soms was de drang naar de jacht erg groot vooral als de baas
van huis was. Hij was vertrouwd met alle gezinsleden en een
tophond in huis. Enig nadeel was dat zogauw de groene jas
en de laarzen werden klaargezet, ging de knop om en was de
aandacht alleen voor de jacht.
Met zijn 15 jaar tot het laatst toe altijd plezierig.
Hij had van mij wel 100 mogen worden.
 
Jan ter Haar
 

Tayko
 
 In memoriam
 
                    geboren              :       8 februari 2008
                    overleden           :        20 juli 2015
 
Wij wensen Wendy Groen 
Veel sterkte toe met dit verlies
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Daisy van 't Exelseveld
 
 
In memoriam
 
               Geboren            :         5 oktober 2005
                Overleden        :         27 juli 2015
 
Wij wensen Rob en Yvonne van Vessem
       veel sterkte toe met dit verlies

Daisy van 't Exelseveld

Hunter en Daisy
Onze oudste reu Hunter van het Exelseveld is op 18 juni 2015
overleden, geboorte datum 21 sept. 2001. Fokker: Lutke
Willink/Gerrit Klokman.
 
Onze jongste teef Daisy van het Exelseveld is op 27 juli 2015
overleden, geboorte datum 5 oktober 2005. Fokker: Gerrit
Klokman.
 
Hunter was onze eerste Grote Münsterlander. Bewust hebben
we voor dit ras gekozen. Wat een kanjer van een hond was
hij. Vol pit en kracht, altijd alles doen voor zijn baasjes.
Spelen en naar het bos was zijn lust en zijn leven. Na een
kleine 4 jaar kwam daar onze Daisy, oh wat was hij chagrijnig,
wel 3 weken lang vond Hunter het maar niets. Maar daarna
weken ze niet meer van elkaars zijde. Beste maatjes waren
het. Wel twee totaal verschillende honden. Hunter een echte
adhad’er (in positieve zin!) en Daisy die in het bos zeer actief
was maar thuis zich vaak terug trok en lekker rustig lag te
slapen. Met beide honden altijd met zeer veel plezier getraind
tot de GG2 gehoorzaamheid toe. We kregen vaak complimen
ten betreft de gehoorzaamheid van onze honden. 
 
Helaas begon Hunter een jaar geleden het wat moeilijk te
krijgen. Hij was op 9 mnd al geopereerd aan ED en kreeg op
latere leeftijd erg veel last van artrose, maar met pijnstillers
hadden we dat onder controle, weer later begon hij veel
spiermassa in te leveren waardoor de rondjes in het bos kleiner
en kleiner werden. Een paar maanden geleden moesten we
toch echt de beslissing gaan maken om dit niet verder te laten
verergeren, ook al was hij in zijn koppie nog die jonge pup. We
wisten dat wij, maar ook Daisy, een enorme klap zouden
krijgen na het verlies van Hunter, maar wat hier uit volgde
had niemand kunnen verwachten. Daisy begon vlak na
Hunters overlijden mank te lopen met zijn rechterachterpoot,
na een week rust en pijnstillers was het nog niet beter gewor
den. Foto’s laten maken, maar de heup, knie, poot etc. was
allemaal goed maar de dierenarts schrok toen ze een klein
stukje van haar ruggenwervel op de foto zag. Daaruit bleek,
nadat de gehele rug op röntgenfoto was gezet dat Daisy al in
een zeer ver stadium Spondylose had. Haar hele ruggenwer
vel/borstkas gedeelte was al helemaal vergroeid. De zware

ontsteking zat nu bij de lendenwervels, daar kwam haar pijn
vandaan. Na een 10 daagse kuur van zware medicijnen in
combinatie met tramadol hebben we ook voor haar de beslis
sing moeten maken dat het niet meer ging.
Er is bij ons niet 1 gat gevallen maar binnen 5,5 wk 2 gaten. Pff
wat een leegte.
 
We hebben heel veel genoten van onze honden, ze waren
super. In liefde zijn ze gekomen, in liefde zijn ze gegaan. Hun
vriendschap, liefde en trouw  zullen nooit worden vergeten.
 
Mvg Yvonne en Rob van Vessem

Hunter van 't Exelseveld

Hunter van 't Exelseveld
 
 
In memoriam
 
              Geboren           :        21 september 2001
              Overleden        :         18 juni 2015
 
Wij wensen Rob en Yvonne van Vessem
       veel sterkte toe met dit verlies
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Geboren: van 't Woudse Veldt
Moeder: Birka van 't Woudse Veldt

Vader: Aristaios Onyx of Coopers Border

Geboortedatum: 6 augustus 2015

Pups: 1 reutje en 5 teefjes

Beschikbaar: er zijn geen pups meer beschikbaar

Email: pj.veldt05@chello.nl

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.

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

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

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.
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Veldwerkwisseltrofee
Linda Spaargaren ontving in het jubileumweekend van
Voorzitter Johan Wilmink, de veldwerkwisseltrofee voor
de resultaten in 2014.
 

Veldwerk: het baasje lacht, de hond kwispeld! 
Wanneer je bij de NGMV iets wint, wordt je tegenwoordig
gevraagd zelf een stukje hierover te schrijven. In dit geval vind
ik dat eigenlijk wel leuk, want ik zou graag wat meer mensen
enthousiast willen maken voor het veldwerk.

 
Dat Jamie de veldwerkbokaal van 2014 heeft gewonnen bete
kent namelijk echt niet dat ze de beste veldwerkhond is van
2014, alleen dat haar baas veel plezier, veel tijd en energie erin
heeft gestoken en dat Jamie met nog meer plezier door de
velden racet op zoek naar fazanten en patrijzen en daarbij een
aantal keren succesvol was, mét het geluk dat er tijdens een
aantal wedstrijden ook wild in haar veld zat. Ik denk dat ie
dere Grote Münsterlander dit met net zoveel plezier en passie
zou doen.
 
Voor de mensen die het veldwerk niet kennen, onze Grote
Münsterlanders zijn ‘voorstaande honden’, wat betekend dat
ze, zodra ze wild in de neus krijgen verstarren, met de neus in
de richting waar ze het wild ruiken. Het wild reageert daar
vaak op door zich te drukken en doodstil te blijven zitten.
Ik weet zeker dat een ieder van jullie dit meerdere malen bij
zijn hondje heeft gezien. Heel handig, want zo weet de jager
dat er iets zit, kan dan met zijn geweer naar de hond toelopen
en samen met de hond het wild omhoog laten vliegen, zodat
het wild kan worden geschoten. Heel vaak staan onze honden
ook voor op hazen, eenden etc. wat voor de jager ook heel
praktisch is. In de veldwedstrijden kun je echter alleen punten
scoren op fazanten en patrijzen, maar op ander wild voorstaan
is volstrekt niet fout.
 
In het kort komt een veldwedstrijd erop neer dat je met je hond
revierend een veld moet doorzoeken, met de wind in de neus
en met een keurmeester die achter je loopt en die de loop- en
zoekwijze beoordeeld.
 
Als er wild zit, moet je hond het wild ‘aanwijzen’ en wachten
tot jij met je alarmpistool bij hem bent om samen met jou het
wild te tonen, waarbij jij als voorjager met je alarmpistool,
moet schieten om het punt te claimen. Als het punt wordt
goedgekeurd, wordt er aan het eind van je beurt een dood stuk
wild met een schot in je veld gegooid en moet je laten zien dat
je hond het wild ook kan apporteren.
 
Vanaf dat je hondje 9 maanden oud is mag je meedoen met
jeugd-veldwedstrijden. Ook al ben je niet van plan om later
door te gaan in het veldwerk, is het ontzettend leuk om met
deze wedstrijden mee te doen. Maar kijk uit, je bent zo besmet

met het virus! Je hondje wordt er slim en zelfstandig van en
tevens is het een goede voorbereiding op de Duitse proeven.
Als je hond het wild weet te vinden, dit even voorstaat en niet
zo geduldig is om op jou te wachten, dan geeft dat in de
jeugdklasse nog helemaal niet. Je moet wel schieten, ook al
ben je nog niet bij je hond. Apporteren hoeft ook nog niet.
Gaat je hondje achter een haas aan in het veld, omdat het nu
eenmaal ontzettend leuk is om een haas proberen te vangen,
wordt dat je hondje ook niet aangerekend, al is het wel fijn als
je hond niet helemaal tot aan de horizon loopt. Door het vaak
te doen leer je zelf ook de handigheidjes en vaak geven de
keurmeesters in de jeugdklasse ook nog tips. In het voor- en
najaar worden er door diverse verenigingen 'veldwerkinstruc
tiedagen' georganiseerd en ik wil jullie wel aanraden om daar
een paar van te bezoeken. Een vaak gehoord argument voor
het niet meedoen aan veldwedstrijden is het 'geen gelegenheid
hebben om te trainen', want de knjv-proeven kun je bij wijze
van spreken in je achtertuin oefenen, maar voor veldwerk
moet je fazanten en patrijzen hebben. Het zal je verbazen waar
je wild kunt vinden, maar je moet er inderdaad wel iets meer
voor doen. Persoonlijk heb ik de meeste schik tijdens het
trainen.
Ook gaan wij ieder voor- en najaar een paar dagen met een
groep Grote Münsterlanders naar Frankrijk, waar door Best
Hunting 'veldwerktraining' wordt gegeven. Erg leerzaam en
gezellig! Als je enthousiast bent geworden en je hebt nog
vragen, bijvoorbeeld over trainingsmogelijkheden, of veld
werkinstructiedagen dan mogen jullie mij altijd een mailtje
sturen: linda.spaargaren@kabelfoon.net. En bijgaande
prachtige foto's van Jamie zijn in Frankrijk gemaakt door
Gitte Hoefman.
 
Linda Spaargaren
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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  

  

 

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad 'winter' uiterlijk vóór 15 januari
2016 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.

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

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

 

 

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

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


