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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
Hilda Wanders, Madelon Bolderman, Nicoliene Oosterhof en
Nico Engels.
E-mail: redactiegrotemunsterlander@gmail.com
 
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.

Op de voorpagina
Naam          : Flo van 't Doelhof
Eigenaar      : Madelon Bolderman
Op de achterpagina:
Naam          : Lora vom Flörbach
Eigenaar      : Herwin Roze
 
Het volgende nummer zal medio juni 2016 verschijnen.
 
 

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto van minimaal 2 mb
naar redactiegrotemunsterlander@gmail.com  en wellicht
staat uw hond de volgende keer te pronken op de voorpa
gina.
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Van de voorzitter
Ik heb het nog één keer geprobeerd dit jaar maar eigenlijk ging
het niet meer met Tjarda. Ze wilde eigenlijk nog heel graag
mee op jacht en de fut was er nog wel maar haar lijf wilde niet
meer. Voorheen als ik de sleutels van de wapenkast pakte
sprong ze een gat in de lucht en nu is dat nog maar een hup
peltje. Thuis gaat het nog prima maar door de klei, hier in
zuid-west Brabant,  is dat toch echt teveel gevraagd.
En zo gaat het in het echte leven. Lente staat voor de geboor
te en het opgroeien. In de zomer van het leven presteren ze op
en top en is het elke keer weer genieten van de band die je met
je hond hebt en ook als de missie die je samen had, geslaagd
was. Hij is in de kracht van zijn leven. Als de jaren verstrijken
komt zachtjes aan de herfst. Het wordt allemaal wat bedacht
zamer. Hij gaat teren op zijn ervaring. Hij gaat niet meer als
een woesteling achter die haas aan maar hij schat in of hij hem
kan hebben. Zijn ervaring vertelt hem of het kans van slagen
heeft of niet. In één keer hazenrein.
 Ik heb niet zo veel geluk gehad met mijn Grote Münsterlan
ders. De eerste heette ook Tjarda en was een hele fijne hond.
Heel schrander, snel met een uitstekend geheugen. Ze kwam
onder een paard terecht en dat overleefde ze uiteraard niet.
Met de tweede Tjarda wilde ik heel graag fokken. Ze werd nog
eens een keer kampioene van de clubmatch, voldeed verder
aan alle eisen maar de foto’s van de heupen waren niet goed.
Opnieuw een grote teleurstelling. Teleurstellingen zijn er ge
noeg in ieders leven maar waar je niet aan dood gaat, daar
wordt je sterker van!!
En nu ben ik  toe aan mijn derde Grote Münsterlander. Alle
goede dingen bestaan uit drieën! Ik hoop dat ik nu wat meer
geluk heb met een zwart-witte. Ik kijk in ieder geval uit naar
de ‘lente’ met een nieuw hondje in de wetenschap dat er
hoogtepunten zullen zijn en dat ik rekening moet houden met
opnieuw tegenslagen en teleurstellingen. Het mooie van het
leven is dat je toch vaak de goede dingen onthoudt. Het wordt
zachtjes aan winter voor Tjarda. Maar ze is er nog en ik
koester de mooie dingen die we hebben meegemaakt. Rond
om huis functioneert ze nog prima. Ze kruipt ’s avonds in de
bank naast de houtkachel, draait op haar rug en giechelt en
kirt als een klein kind. Ook van de winter kun je genieten. En
na de winter wordt het altijd weer lente en niet alleen in de
ogen van de tandartsassistente.
 
Johan Wilmink
 
 

Van de redactie
Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe redactie. Voor
ons is dit ons allereerste clubblad. Werd het blad hier thuis
nog wel eens snel doorgelezen (lees verslonden), nooit heb ik
me gerealiseerd wat een werk erin gaat zitten. We zijn op
cursus geweest, hebben bij zoveel mogelijk mensen gevraagd
om foto's, verhalen, verslagen, nieuwtjes, colums, advertenties
en uitslagen. Het mooiste is.. we hoeven het niet alleen te doen.
 
We hebben veel, enthousiaste hulp gekregen en zo hoort het
ook in een vereniging. Het is ons ras, onze vereniging en we
hebben het samen draaiende te houden. Ik wil jullie dan ook
vragen ons, als kersverse redactie, te blijven helpen door foto's
en verhalen in te sturen naar redactiegrotemunsterlander@g
mail.com. Meestal is het een kleine harde kern die instuurt
waardoor soms vaak dezelfde honden langskomen. Wij willen
het blad graag vullen met zoveel mogelijke verschillende
honden en mensen. Ons doel is een blad maken waar ieder van
ons zich in herkent. Daar gaan we voor en hierbij onze eerste
aftrap. Veel leesplezier!
 
Madelon Bolderman, namens de redactie.

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

Aspirant bestuurslid Redactie Madelon Bolderman 06-16860561 madelonbolderman@hotmail.com

 

 

Foto rechts: de redactie in het hart van Editoo; hier gebeurt
het allemaal!
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LEDEN

Nieuwe leden

Mevr.M.P.MA. van  Berkel Grathem

Dhr. J.A. Brinksma Oosthem

Mevr.J.  Dekkers Den Helder

Mevr.H.M.H.  Hermans Reuver

Mevr.C.  Maan van Toor Schiedam

Dhr. F.W. Maan  Schiedam

Dhr. L.H. van Poecke Brecht (België)

Dhr. J.C. Wormmeester Amersfoort

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

Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich met hun
hond(en) snel thuis 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.

Ereleden NGMV 2016

Mevr. A. Peters-Klabbers  

Dhr.   G. van Straaten  

Dhr.   H.G. Klokman  

Mevr. Otto-van de Hamme †  

 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereni
ging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door
de algemene vergadering, op voordracht door het bestuur of
op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, zijn be
noemd. 

 
 Advertentietarieven 2016
Leden N.G.M.V. :                           Niet-leden:
 
Formaat hele pagina (A4)          Formaat hele pagina (A4)
4x per jaar: € 125,00                    4x per jaar: € 150,00
2x per jaar: €   75,00                    2x per jaar: €   85,00
1x per jaar: €   40,00                    1x per jaar: €   45,00
 
Formaat halve pagina                 Formaat halve pagina
(A5-liggend)                                  (A5-liggend)
4x per jaar: €   75,00                    4x per jaar: € 100,00
2x per jaar: €   45,00                    2x per jaar: €   55,00
1x per jaar: €   25,00                    1x per jaar: €   30,00
 
Formaat halve pagina (½ A5)    Formaat halve pagina (½ A5)
4x per jaar: €   50,00                    4x per jaar: €   60,00
2x per jaar: €   30,00                    2x per jaar: €   35,00
1x per jaar: €   17,50                    1x per jaar: €   20,00
 
Voor advertenties op de omslag of in kleur op de overige
pagina's gelden speciale tarieven op aanvraag.

Adreswijziging
Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour
omdat de geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend. Dit
is voor deze leden vervelend, omdat ze geen clubblad e.d. meer
kunnen ontvangen en voor ons als vereniging, omdat wij deze
leden niet meer kunnen bereiken. Dus:
Gaat u verhuizen of bent u pas verhuisd?
Geef dit dan door aan de ledenadministratie!

Ledenadministratie N.G.M.V.
Wim ten Hoopen
Lankhorsterstraat 29, 7255 LC  Hengelo
wim.tenhoopen@hetnet.nl

Contributie
 
Veel leden hebben de vereniging gemachtigd voor automati
sche incasso van de contributie.
Deze incasso vindt jaarlijks plaats omstreeks 15 maart.
Vanaf 1 februari 2015 is het alleen nog mogelijk om te incas
seren met de SEPA-incasso.
Dit houdt in dat wij alleen kunnen incasseren middels incas
sobatches die aangemaakt worden door ons boekhoudpro
gamma. Het boekhoudprogramma is ingericht om contributie
te kunnen incasseren en biedt in dat opzicht geen mogelijkheid
voor andere bedragen zoals b.v. inschrijfgeld. Aanpassing van
het programma behoort helaas niet tot de mogelijkheden.
Hebt u een machtiging afgegeven, dan verandert er niets ten
aanzien van de contributie incasso.
Kosten voor deelname aan de activiteiten, georganiseerd door
de N.G.M.V., dient u voortaan zelf over te maken.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, dienen hun
contributie vóór 15 maart a.s. over te maken op rekening nr.
NL41ABNA0469260505 ten name van de N.G.M.V. onder
vermelding van: contributie 2016.
 

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.

 

Zet in uw agenda! 
Kampioensclubmatch NGMV 2016

 
 26 juni 2016
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Agenda

Tentoonstellingsagenda t/m zomervakantie 2016 

Datum /  rasgroep Plaats / locatie   
categorie

Secretariaat /  postadres       Telefoon / fax    
e-mail / website 

9 april 1-4-6-7-8-10
10 april 2-3-5-9

Utrecht
Beursfabriek Nieuwegein
CAC-CACIB
 

Secretariaat: C. TIlburgs
Mierikswortelstraat 11
3544 CM Utrecht

Tel.: 030-8785720 (17.30-19.00
uur)
Mobiel: 06-51545818
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

22 mei
groep 4-6-7-8

Rasgroep Jachthonden
Sportcentrum Papendal
Arnhem
CAC

Monique Kok
Krumselaarseweg 16
3771 PG Barneveld

Tel.: +31 6 21865185
secretariaat@jachthondenshow.
nl
www.jachthondenshow.nl

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

KC de Baronie (openlucht)
CAC-CACIB
Manege Thielen, Tilburg

I.A.G. Lodders
Nieuwstraat 128
5126 CH Gilze

Tel.: 06-46510425
info@show-kcdebaronie.nl
www.show-kcdebaronie.nl

18 juni alle groepen
 

Uden (indoor)
Brabanthallen
‘s Hertogenbosch
CAC-CACIB

J.P.H. van der Cruijsen
Havikstraat 39
5451 XG Mill

Tel.: 06-57575535 bgg 06-22522654
secretariaat@outdoor-uden.nl
www.outdoor-uden.nl

19 juni alle groepen Uden (indoor)
Brabanthallen
’s Hertogenbosch
CAC-CACIB

J.P.H. van der Cruijsen
Havikstraat 39
5451 XG Mill

Tel.: 06-57575535 bgg 06-22522654
secretariaat@outdoor-uden.nl
www.outdoor-uden.nl

Het gehele overzicht is terug te vinden op de site van de Raad van Beheer en op de site van de NGMV (onder het menu
'tentoonstellingen') De Grote Münsterlander valt onder rasgroep 7.
 
 

Clubagenda 2016
Datum Activiteit

12 maart Aanlegproef/Jongehondendag

1 april Algemene ledenvergadering (ALV)

8 april Veldwedstrijd Jeugd/Noviceklasse, Hulst

14 april Veldwedstrijd Openklasse, Sint Annaland

26 juni Kampioensclubmatch

20 augustus SJP Haaften (voormalige KNJV-proef)

14 oktober MAP Rha
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Afscheid van Bianca
Het stokje overdragen…..
Na veel wikken, wegen en uitstellen heb ik besloten om het
stokje over te dragen.
De definitieve beslissing maakte ik toen Anita Jansen mij
persoonlijk mededeelde om  te stoppen als redactie-lid. Een
goed moment om met een fris nieuw team 2016 in te gaan.
Na onze gezamenlijke beslissing heeft Ina gezorgd voor een
geweldig nieuw team (een TOP team), wat een grote gerust
stelling is.
Want als je je ‘kindje’ moet afgeven waarin je hart, ziel en
zaligheid hebt gestopt, valt het niet mee …..
Spijtig genoeg kreeg ik het niet meer gecombineerd met onze
eigen zaak en vooral met onze opgroeiende jeugd, die op dit
moment veel aandacht vragen.
Uit oog maar NIET uit het hart, want ik blijf de Grote
Münsterlander trouw.
Mijn viervoeter Amber is inmiddels 8 jaar, dus langzamerhand
tijd voor een opvolger, wil ik mijn passie voor de jacht blijven
uitoefenen.
Ik hoop dat Amber komende jaren nog veel met mij op pad
kan, de tijd zal het leren.
Daar waar strakjes ‘de opvolger’ me naar toe zal brengen
zullen wij elkaar zeker nog tegenkomen …….maar dit duurt
nog wel een tijdje want deze ‘opvolger’ is nog niet in de maak
:-)).
Nu vooral genieten van Amber!!
Ik wens het nieuwe team Nico, Nicoliene, Madelon, Hilda
héél veel plezier bij alle werkzaamheden binnen de redactie.
En ehhh….. laat jullie vooral niet gek maken, volg jullie gevoel
en hart.
 
Bianca Nuijts-Consten
en….. Amber

Afscheid van Anita
Van de redactie kreeg ik het verzoek mijn ervaring in de re
dactie op papier te zetten. Dat zet mij gelijk aan het denken
hoe is het allemaal is  begonnen. 5 Jaar geleden zijn wij ge
vraagd voor de redactie voor ons clubblad ‘De Grote Mün
sterlander’.
Tja, hoe begint het virus van onze wit zwarte Münster? In 2007
hebben wij Mika van het Meekensch, gekocht van André en
Maria Nieuwenhuizen.
De witte Münster met zwarte vlekjes; die was voor ons! Van
het één komt het ander.
We werden  gevraagd om eens met Mika mee te doen aan een
clubmatch, niet wetende waar we aan begonnen. Naar wat
instructies van de mensen en fokkers langs de lijn werd ons
Mika ‘Beste Jeugd Teef’ die dag. Dhr Mensink vond ons witte
Münster Mika het mooiste jeugd hondje van de teven van die
dag. Toen kregen we de smaak te pakken. Hierdoor gingen
wel eens naar een show. Op de shows kwamen we elke keer
de zelfde mensen tegen met hun GM's. Hun honden waren
ook allemaal van de zelfde leeftijd en zij hadden ook een
passie met hun honden. Ook op veldwedstrijden of KNJV-
proeven kwamen we elkaar weer tegen. Bianca met Amber,
Nico met Django, Hennie met Kalle en ik met Mika.
Toen niet wetende dat we in de toekomst een geweldige redac
tie zouden vormen!
Wat hebben we wat af vergaderd. Altijd bij Nico thuis, want
hij woonde in het midden van het land. Altijd druk in de weer
met de foto van de dag. Artikelen zoeken welke geschikt zou
kunnen zijn. Mensen aanspreken om een stukje te schrijven
in het clubblad. Alle activiteiten en vergaderingen volgen t.b.
v. het blad. Ik heb 5 jaar lang dit met plezier en passie voor
ons ras gedaan. Maar soms wordt het tijd dat je het stokje
over moet gaan dragen zodat je dingen niet zwart-wit gaat
zien. Nieuw bloed is altijd gezond zeggen ze.
Met nieuwe mensen weer een nieuwe kijk op onze prachtige
clubblad voor onze zwart-witte Münsters. Want uiteindelijk
moeten we met elkaar zorgen en zorg dragen dat dit ras over
100 jaar nog steeds authentiek energiek gezond jagend ras is.
Het blijft in mijn beleving een geweldig ras! Ik wil dan het
nieuwe team ontzettend veel succes wensen.
Bianca, Nico, Hennie en Ronald, ontzettend bedankt voor
jullie bijdrage!
We zullen het op de voet blijven volgen met onze Münsters.
Tot ziens, Anita
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Social media....... facebook!
Ook de NGMV heeft een pagina op facebook.
 
Vele weten ons al te vinden en krijgen al berichten zoals
'Foto van de week' en 'agendapunten'  via het digitale net
werk binnen. Het is de bedoeling dat onze pagina op fa
cebook gaat leven. 
 
Dus DOEN!! Plaats je eigen bericht op Grote Münsterlan
der NGMV, door naar de pagina te gaan en je verhaal te
plaatsen. 
 
Degene die nog geen 'vriend' is, stuur ons een vriendenuit
nodiging. Je kunt ons vinden door te zoeken naar 'Grote
Münsterlander NGMV'. 
 
Ook kun je eigen "liggende" foto's uploaden op de site van
de NGMV. Zorg dat het van een goede kwalitiet is dan
maak je kans op het FOTOMOMENT op de webpagina
van onze vereniging. De foto's die van minder kwaliteit zijn
worden dan gebruikt om deze te plaatsen en te promoten
op facebook. 

Tie wraps
Door een bevriende jager werd ik gebeld met de vraag of ik
een vos voor training kon gebruiken.
Nou graag. De vos de volgende dag opgehaald, honden in de
auto en naar een plek gegaan waar ik zelden iemand tegen
kom.
Spoor getrokken voor Meiske, die weliswaar niet vaak meer
mee op jacht gaat maar nog geniet als ik ze zo nu en dan op
drachten laat uitvoeren.
Meiske had de vos snel gevonden dus voor Vrommes een
nieuw spoor getrokken. Ook bij Vrommes verliep het oppik
ken van het spoor vlot en de vos werd netjes bij me gebracht.
Becses moest toen ook nog aan de bak dus nog een spoor
getrokken.
Becses pikte het spoor ook vlot op maar dan “oh, sh………” 
er kwam een hondje, merk poedelachtig, op Becses aflopen.
Achter het poedeltje liep een mevrouw die haar hondje bij zich
riep. Poedeltje luisterde niet en liep achter Becses aan.
Die ging echter onverstoorbaar verder op het spoor met
poedeltje in haar kielzog. Ik ongerust over wat er zou gebeu
ren tussen Becses en poedeltje als de vos werd gevonden.  Nu
Becses pakte gewoon de vos op en kwam hem brengen, met
het poedeltje nog steeds in haar kielzog.
De mevrouw was zo gefixeerd op haar hondje dat ze mij pas
in de gaten had toen Becses en het poedeltje al bij mij waren.
Tja, en wat er toen volgde….……!
“Oh mevrouw, wat heeft uw hond nu toch gepakt?”
“Tja, dat weet ik ook niet zeker hoor maar het lijkt me een
vos.”
“Oh, wat verschrikkelijk, uw hond heeft een vosje vermoord,
wat verschrikkelijk, zo’n lief diertje.”
“Nou mevrou…….”
"Verschrikkelijk, uw hond is een moordenaar.”
“Nou, me……”
“Een moordenaar, uw hond moet worden afgemaakt.”
“Nou m…….”
“Verschrikkelijk, verschrikkelijk, vers…..”
“Mevrouw!!!!!!  Ik denk dat die vos al dood was of ernstig ziek
anders pakt een hond zo’n beest vast niet. Maar u heeft na
tuurlijk helemaal gelijk; verschrikkelijk dat zo’n lief diertje
dood is.”
“Weet u echt zeker dat dat vosje al dood was, want het zou
toch vreselijk zijn als uw hond hem dood heeft gemaakt.”
“Nou mevrouw…………”
“Hij zal toch niet zijn doodgeschoten door jagers, die
moordenaars?”
“Nou mevro………”
“Verschrikkelijk dat jagersvolk, schieten maar alles dood wat
ze zien, verschrikkelijk.”
“Nou mev…..”
“Hee, er zit een 'tie wrap' rond zijn achterpoten. Ik heb weleens
gezien dat ze dat bij vermoorde hazen ook doen. Ooh….. hij
is vast doodgeschoten door die verschrikkelijke moordenaars,
we moeten de politie bellen.”
“Ja, u heeft gelijk mevrouw, weet u wat: neemt u de vos mee
naar huis om hem netjes te begraven, dan bel ik de politie wel.”
“Uh…..ik durf dat diertje niet op te pakken hoor, wilt u het
niet doen?”
“Tuurlijk mevrouw, ik neem hem wel mee en zal de politie wel
bellen hoor. Verschrikkelijk toch he, zo’n lief diertje.”
 
Matty de Putter

Galeshka v ‘t Proostmeer  * 12 december 2002 - †
12 augustus 2015
Onze bijzondere en allerliefste meisje Galeshka is niet meer.
Vanaf de 1e dag dat we haar als puppy mee mochten nemen
naar huis, waren we aan elkaar verknocht.
Wat hebbende wij de 12,5 jaar, dat ze bij ons mocht zijn, ge
noten van haar fijne karakter, haar jachtspel in het water en
op het land. Zo ging ze mee op lange reizen met de camper en
wist ze precies wanneer er weer een reisje gepland stond. Tot
ons grote verdriet werd ons meisje ziek, het ging niet meer...
Op 12 augustus 2015 hebben we de moeilijke beslissing
moeten nemen om onze grote schat in te laten slapen.
Voor altijd in ons hart Galeshka van ‘t Proostmeer!
Bart en Rommy Boonstra

Vacatures
De NGMV heeft een 1 vacature, die openstaat voor onze
leden:
 
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.
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Erstling Führerin
Al 15 jaar gek met honden, het begon voor mij met Bo, Delf
en Delfi v. ’t Patriez´n Laand. Mijn grootste vriendjes, ik
gebruikte ze als kussen om op te slapen en bij een nestje stond
ik zo vroeg mogelijk op om met de pups op de bank te kruipen.
Naast het knuffelen vond ik het ook erg leuk om 'het werk' te
zien. Ik ging met veel plezier mee naar de trainingen en
proeven, toen zei ik al dat ik later ook een Münsterlander
wilde om mee te werken. 3 jaar geleden hebben wij onze eerste
Grote Münsterlander (GM) mogen ophalen bij Piet Veldt,
direct was Do onderdeel van ons.
 
Na al mooie resultaten met Do te hebben behaald toch beslo
ten te gaan trainen voor de VGP, ik had me voorgenomen dat
wanneer het er niet inzat we niet oneindig zouden trainen.
Tijdens de trainingen al mooie stappen gemaakt en geweldige
momenten mogen beleven. Begin oktober waren we erover
uit, we gaan meedoen! Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015
was het zover. De VGP stond voor de deur! Een droom waar
ik eigenlijk nooit over had durven dromen.
 
Dag 1
Onderweg naar Potshausen, goed geslapen maar niet kunnen
eten wat ervoor zorgde dat ik onderweg al misselijk werd.
Ontvangst in Potshausen bij één van de keurmeesters in de
jachthut, een warm welkom waar benadrukt werd dat de VGP
niet niks is en zijn respect uitsprak, we hebben te maken met
honden en geen machines. De VGP staat voor gehoorzaam
heid, ein voll Gebrauchshund. Voor mij toch even een beves
tiging dat we te maken hebben met gevorderde honden en de
druk nam bij mij direct toe. Dag 1 stond in het teken van de
onderdelen feldarbeit en wasserarbeit.
 
De honden even laten lopen, spanning uit de benen. Do liet
direct zien hoe ruim ze jaagt waardoor ik er bovenop moest
zitten, de keurmeester merkte op dat het een temperament
volle dame is. We begonnen met het afjagen van een rietkraag
aan rivier de Leda. We waren als laatste van de drie aan de
beurt, Do haalde keurig zo’n 100 meter wind op en maakt een
mooi punt. Steady bij het opgaan en schot van de fazanthaan,
dit moet volle bak aan punten zijn! Heerlijk om zo te beginnen.
Aansluitend de zoekwijze laten zien, mooie slagen en goed in
de hand dus ik was dik tevreden.
 
Vervolgens verloren zoeken van een koude eend in een ruig
stukje, KJV achtig dus dit moet goed te doen zijn. Do ging
voorafgaand aan de proef al liggen slapen, niet echt haar ding
waardoor ik besloot kort oefeningetjes te doen om even weer
één te worden (een voorjager van een reu vroeg mij al of Do
loops kon zijn, de reu reageerde sterk op haar en klappertand
de). Al snel nadat ik haar inzette ging ze kort de maïs in.
Fluiten, voor komen, een tweede keer inzetten en de eend is
binnen.
 
Wasserarbeit een onderdeel waar ik absoluut niet tegenop zag.
Do zwemt graag, gaat vaak te water met een sprong en toont
veel passie. Stöbern ohne ente ging dan ook voorspoedig, zoals
verwacht ging ze met een grote sprong te water, lekker vrij en
mooi zoekwerk laten zien. Een koude eend uit het water ap
porteren, wederom met een sprong te water en ook deze eend
was binnen. Als laatste nog verloren zoeken van een koude
eend, waarschijnlijk heeft Do zich flink bezeerd met één van
haar voorgaande sprongen. Ik zag haar twijfel en haar enorme

passie was even ingekakt, ik wist haar te motiveren en daar
ging ze om ook de laatste eend binnen te brengen. Terug bij
de auto wou ze ook niet meer in de auto springen, we zijn er
zeker van, ze heeft zich bezeerd. Even rust nemen om weder
om afgezonderd van de anderen weer Do onder appel brengen
en één te worden.
 
Nog twee proeven en de dag zit erop, een sleep van een eend
en afliggen aan de bosrand met schot. Beide proeven keurig
uitgevoerd. We zijn de eerste dag door, naar huis en op bed.
Helemaal op!
 
Dag 2
Wederom vroeg opgestaan om richting Aurich te vertrekken.
Zweetwerk, übernachtferte. Het ree was de dag ervoor om
17.41uur 'geschoten'. Wat was ik gespannen, wederom geen
hap door mijn keel kunnen krijgen. Rustig blijven en zo
normaal mogelijk omgaan met Do vertelde ik mijzelf. Sonja!!
Oeh ik ben aan de beurt, even twijfel ik of ik wel op mijn benen
kon blijven staan maar de zweetlijn, halsband en beloning
lagen al klaar dus met Do het bos in. Ik neem alle tijd om de
zweetlijn nogmaals uit te leggen, ik ben de tijd gewoon nodig
om goed te beginnen. We beginnen zoals ik van Do gewend
ben, sterk en zelfverzekerd. Na de eerste haak leg ik haar
opnieuw op het zweet en bouw rust in, ik bedenk me dat het
niet om de tijd gaat dus we gaan erg rustig aan doen. Do komt
zelf weer in de benen en pakt het zweet weer op totdat ik zie
dat haar lichaamshouding veranderd. Haar kop gaat omhoog
en blijft stil staan, staat ze nu voor? Ik loop naar haar toe en
druk er een fazant uit. Ik baal en vraag me af hoe ik haar ooit
weer op het zweet krijg. De keurmeesters hadden begrip voor
de situatie maar goed ze moet weer op het zweet. Ik kijk om
mij heen en zie een wondbed, daar moet een hoek zijn! Nog
zo’n 75 meter en we zijn bij het ree, ik beloon Do en moet haar
vervolgens afleggen naast het ree. Ik ga uit zicht, ze blijft
keurig liggen waardoor ik al snel weer naar haar toe mocht.
Ik zit gehurkt bij haar als de jachthoornblazers beginnen, pff
even slikken en direct zijn mijn gedachten bij de volgende
onderdelen: slepen vos en konijn, vos over de hindernis, stö
bern in het bos, houden van de aangewezen plaats en jagen
voor de voet onder het geweer op een ruige akker.
 
Sleep van de vos, Do vliegt over de sleep en is heel snel bij de
vos. Dapper komt ze terug, een dominant plasje met de vos
in de bek waarna ze hem keurig afgeeft. Zowel de keurmeester
van de vossensleep en konijnensleep vertelden dat Do even is
komen kijken wat de sleper aan het doen was.
 
Het stöbern, de vos over de hindernis en de sleepjes zijn ook
achter de rug. Halten am stand waar een jacht werd nage
bootst, het bos waar de honden voor lagen werd uitgejaagd,
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geschreeuw, klappen met takken op bomen en schoten van
alle kanten, wat een gekte. Heel indrukwekkend voor de
honden. Nog één onderdeel, jagen voor de voet onder het
geweer in de ruigte. Moeilijk onderdeel voor ons want Do
neemt veel ruimte, ik ga haar kort houden en wil geen risico’s
meer nemen. Voor ik het wist ging de toeter! Zo blij als wat
want dit betekende dat de VGP is binnen!
 
De VGP heb ik als geweldig ervaren, de dagen zelf waren vol
spanning. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn man,
vader, moeder en iedereen die ons gesteund heeft. De laatste
twee maanden stonden volledig in het teken van Do en de
VGP. De ruimte die ik heb gekregen om samen met mijn vader
Do te trainen is geweldig. Ik ben de mensen om mij heen hier
ontzettend dankbaar voor. Tevens ben ik mijn dank verschul
digd aan de familie Tjaden, wat deze mensen voor de GM´s
doen is met geen pen te beschrijven. Altijd gastvrij, behulp
zaam en het is nooit te veel!
 
Sonja en Do

Een pittig NGMV jaar… en dát was het!
 

Met heel veel mensen en hun medewerking hebben we het
afgelopen jaar het 40-jarig jubileum van onze club mogen
vieren. Een prachtige mijlpaal voor al die leden die genieten
van hun hobby en graag actief bezig zijn met hun Grote
Münsterlander(s) en/of met de NGMV club. De saamhorig
heid was groot en de sfeer uitstekend en dat staat altijd borg
voor succes en een goed gevoel.

Echter ook teleurstellingen en discussies kwamen voor, men
is het niet altijd met elkaar eens.

We zijn een club GM-liefhebbers waarvan er gelukkig velen
heel veel vrije tijd besteden om de mede-leden (en daarmee
zichzelf) te plezieren. Zij doen dit als ‘niet-professioneel be
stuurder’/ ‘keurmeester’/ ‘redactielid’/ ‘organisator’, etc. én
voor nop. Het ‘loon’ van de zgn. vrijwilliger is louter voldoe
ning iedere keer als het volgens plan verloopt en m.n. als er
positief wordt gereageerd. Opbouwende feed back wordt
natuurlijk ook hartelijk ontvangen, maar alleen misnoegen
uitspreken of zelfs helemaal geen reactie is niet inspirerend
voor al diegenen die proberen de vereniging actief draaiende
te houden.

Gelukkig hebben vele vrijwilligers afgelopen jaar ook vele
enthousiaste reacties mogen ontvangen. Dat geeft de energie
die nodig is om de vele klussen te moeten klaren die nodig zijn
om als hechte vereniging te functioneren ten dienste van ons
mooie ras.

Ik wens dan ook alle NGMV vrijwilligers 2016 een supergoed
jaar! En alle overige natuurlijk ook.. maar mogen we het dan,
met respect, wél samen goed hebben?

Marcel Veldhuis (Voorzitter GHC)

Marcel aan het woord tijdens de afscheidceremonie op het
jubileumweekend 2015

Foto links: Sonja geeft Bo nog de laatste tactische tips...
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Showuitslagen
 

26 juli 2015 Stichting hondententoonstelling Rotterdam keurmeester Norman Deschuymere (B)
Jeugdklasse reuen Aiko von Tieben See 1e  U CAC

Gebruikshondenklasse teven Uriella Junior od Nezdickeho Potoka 1e CAC+CACIB+BOB Beste gebruikshond

8 november 2015 Dogshow Bleiswijk keurmeester Dhr. Z. Silva
Gebruikshondenklasse reuen Boreas Big Boss Of Coopers Border 1e CAC+CACIB

Kampioensklasse teven Britomartis Bibi Of Coopers Border 1e CAC+CACIB+ BOB

13 december 2015 Amsterdam Winner Show keurmeester Tino Pehar (HR)
Tussenklasse reuen  Aiko von Tieben See  1e Res. CAC

Veteranenklasse reuen Kalle van de Stommeerpolder 1e CAC+CACIB+BOB Beste reu+veteraan

    Winner en Veteranen Winner

Open klasse teven Senta van het Meekenesch ZG 

Gebruikshonden klasse teven Uriella Junior od Nezdickeho Potoka 1e CAC+CACIB Beste teef+gebruikshond

    Winster

Kampioensklasse teven Lady van de Lobberry ZG 

18 december 2015 De Kerstshow Wijchen keurmeesters. Mevr. G. Halff-van Boven
Tussenklasse reuen  Aiko von Tieben  See 1e ZG

Open klasse reuen Cesar van Dorka's Plek 1e U CAC+CACIB+BOB Beste reu

Open klasse teven Uriella Junior od Nezdickeho Potoka 1e ZG

Open klasse teven Amy van het Luuks 2e ZG

 
Uitslagen

Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Tiny Poort Marcel Veldhuis Madelon Bolderman

0596-541780 06-10828672 06-16860561

k.poort@hetnet.nl veldhuismhm@gmail.com madelonbolderman@hotmail.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) Nicoliene Oosterhof

0341-561571 06-12306396 06-12701799

grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl   Nicolien.oosterhof@home.nl

  Jan Heijmer Hilda Wanders

Clubwinkel 06-21221704 06-15119910

Vacature Jan.Heijmer@planet.nl hilda.ws@home.nl

  René Bakker (veldwerk)  

  0575-517583 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  exelseveld@hotmail.com  
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Mette op de Artemisproef v.d. NOJG
Moest maar weer eens ff wat op blafferen van het vrouwtje
over wat we laatst weer beleefd hebben. Vrijdagavond (13
nov.) werd er weer met van alles gesleept en in tassen gepakt
en klaar gezet. JACHT?????   Nou…..wist het niet zeker…
stoeltje ging ook mee…beetje raar voor de jacht.
De volgende morgen 05:00 uur stond ze bij ons aan de mand.
Pffff, sliep nog half. We kregen wat eten en werden mee ge
sleurd in het donker voor een plasje en een poepje. Daarna
ging ze zelf wat eten en drinken en niet te vergeten …een si
garetje roken. 06:00 Uur en nog steeds donker toen ik in de
auto werd gezet. Ging maar weer verder pitten en eindelijk
toen het wat licht werd, stopte de auto. Ik mocht er uit en zag
veel honden en mensen. Spannend!!! O ja, die mensen waar ik
geboren ben, waren er ook. Zo gaaf!!!! Er werd wat uitgelegd
en er werd ook nog op van die toeters geblazen. Daarna ver
trokken we in groepjes. Moest wachten, maar hoorde her en
der al een schot vallen. Begon van narigheid maar wat te
piepen.   Ja…en dat mocht dus niet. Eindelijk, ik was aan de
beurt. Moest 2 beesten op schot op zoeken. Jammer, kreeg er
maar 1 binnen. Toen naar de volgende proef.
Kraaienjacht!!!  Moest op post…schot…kraai geworpen en
ik mocht die op halen. Moest door een slootje met bramen en
daarna een heel eind een weiland in. Ik ging als een speer,
totdat……jonge jonge, stonden er van die zwarte dingen in
het veld en ook nog een groen hutje met mensen. Snapte er
geen snars van en vond het WEL heel vreemd. Dat werd dus
sluipend verkennen, maar toen rook ik de kraai en ging met
dat beest als een speer naar het vrouwtje. Moest er nog 1
opzoeken, die vond ik ook.
Daarna waren er nog 3 proeven waar ik ook van alles moest

op zoeken. In totaal waren er dus 5 proeven met 11 stuk wild.
Voor elk stuk wild wat je binnenbracht kreeg je punten…..
ook het vrouwtje kreeg punten. Je kunt wel raden wie er ge
wonnen heeft van ons 2….IK!!!!!!
Ik heb niet alles kunnen vinden, maar volgens het vrouwtje
heb ik super gewerkt. Ben ook nog maar 20 maanden, maar
ik heb heel veel ervaring opgedaan met deze proef. Kreeg ook
nog een mooi papiertje mee met mijn punten. Half 8 ’s avonds
waren we thuis, allebei moe maar we hebben ontzettend ge
noten van deze dag.
En waar zijn we geweest??? Bij een Artemisproef v.d. NOJG
waarbij Mischa v. Hoxfeld van Hilda Wanders 2e werd. Ik
hoorde dat we in februari ook weer ergens met zo’n proef mee
doen. Heb er nu al zin in maar…eerst nog wat jachtdagen te
gaan.
Zo dit was het weer, de groetjes van mij….Mette en natuurlijk
van mijn vrouwtje Elly Bartnig

Brenna v. ’t Exelse Veld 
* 25-02-2002 - † 22-12-2015
We hebben onze Bren geheel onverwachts moeten laten insla
pen. Ze had een bloeding in haar koppie gehad waardoor ze
alle kanten op wankelde en bijna niet meer kon lopen. Haar
vader was Bowy v/d Heidepolder (eig. Theo v. Delft), een pup
uit ons eerst gefokte nestje. Ze heeft altijd een streepje voor
gehad, zeker bij Theo. Rini heeft er wedstrijden mee gelopen
en er verschillende A diploma’s mee gehaald. Ze mocht mee
gaan jagen, in België op landgoed Heks, wat altijd hele mooie
dagen waren en waar we van genoten. Ze heeft een nestje gehad
wat weer heel gezellig was. Het overlijden van Brenna kwam
wel heel onverwachts. Ze was nog heel vitaal, liep nog iedere
dag haar rondje mee en als ze de kans kreeg ging ze nog even
zwemmen, weer of geen weer. We dachten altijd: “Brenna gaat
de 14 jaar halen of nog langer”. Ze zag er nog zo goed uit. Het
heeft niet zo mogen zijn, maar ze heeft een mooi en goed leven
gehad. Al hebben we nog 2 Grote Münsterlanders, het is toch
een groot gemis.
 
Rini en Marian v Kuijk
 
Noeska & Darco
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een keer ingezet en deze keer vlak voor het draadje het com
mando 'hop' gegeven (stom commando, ik weet het, maar het
werkt). Ze snapte het en sprong over het draadje en het bosje
in. Even niks en toen een enorm geblaf en gegrom. Ik schrok
me een hoedje en was bang dat ze misschien net als mijn
voorganger wild had opgedaan en door het bosje de sloot over
en de weg was opgerend. Keurmeester checkte even met de
helper via de walkie talkie en begon te lachen. Mevrouw, uw
hond is erg fel op de vossendummy. Haha. Gekke hond. Hup
daar was ze, weer over het draadje met de grote vossendummy
in haar bek. Mijn dag was nu al geslaagd.
Bij proef 4 lag links op het veld een dummy in de rietkraag en
voor ons werd een dummy gegooid en weggetrokken als een
soort sleep. Eerst moest de sleep binnen, die ze bloedfanatiek
opspoorde en een keer een beetje onhandig liet vallen onder
weg. Mooi om te zien hoe leuk ze het vindt om een sleep te
lopen. Daarna gaf ik Flo een lijn naar de rietkraag en warem
pel... dat ging goed. Ze had de dummy snel gevonden en zat
superstrak voor me. Kreeg er nog een compliment over van
de keurmeester. Inmiddels zat mijn grijns vastgebakken op
mijn gezicht, zo trots was ik op mijn hondje.
 
Laatste proef waren 3 apporten, waarvan 2 in hetzelfde
stukje bos, achter een hekje. Dat laatste bleek lastig, veel
honden wilden na 1 keer niet meer op dezelfde plek zoeken.
Flo vooruit en 'hop' gestuurd en ze had de eerste dummy snel
gevonden. Nou, nog maar ene keer en vooral loslaten wat er
bij de anderen niet goed ging. Vertrouwen! Geen probleem,
mevrouw ging gewoon weer en had ook de tweede dummy
snel binnen. Oooo, nog 1 en dan hebben we alles binnen...
ineens werd ik zenuwachtig. Dit apport was een verre vooruit.
Naast me gezet, even rust gepakt en vooooooooruit! Boem
bovenop de dummy en terug netjes voor me. Ik heb echt staan
springen en haar helemaal plat geknuffeld. Welke plaats we
hebben maakt niet uit, maar een eerste keer alle apporten
binnen... Ik was zo trots! Uiteindelijk (na correctie ivm een
foutje) bleek dat we 470 van de 500 punten binnen hadden en
eerste waren van onze groep.
 
Alles lukte op deze dag en wat hebben we genoten. Terug naar
huis wist ik het zeker: Dit is een hobby... en wat voor één!
 
Groetjes Madelon en Flo
 

Verslag van onze eerste workingtest
Soms heb je zo'n ochtend waarvan je denkt als je weer om 5
uur opstaat: "Is dit een hobby?" Zelfs Flo lag nog onderste
boven te slapen en op een kleine staartbeweging na bleef
mevrouw liggen. Totdat.. ze zag dat ik in groene kleren met
haar riem en andere spullen aan het sjouwen was. Mevrouw
verplaatste zich naar de deuropening en ging daar vreselijk in
de weg liggen. Zo... kun je mooi niet zonder mij weg.
Onderweg naar de 'zwarte' workingtest van Erik Verzijl vroeg
een verbaasde mevrouw aan het tolpoortje wat er toch was
met al die honden. Tja.. voor niet hondenmensen is het ook
vast heel gek, zo'n optocht in alle vroegte. We vervolgden onze
weg en voor ons zag ik een GM, leuk er doet er nog een mee!
Bleek Jamie te zijn van Linda en we waren nog niet uitgestapt
of ook Nicoliene kwam aanlopen met Quinty. Altijd leuk als
er meer mensen meedoen met onze zwart-witte. Ik had me
ingeschreven in de C-klasse, omdat we nog weinig ervaring
hebben met dit soort werk.
 
Eerste proef was een walk-up in een enorm veld vol spruiten.
Super, maar ook spannend of er nog hazen zouden zitten. Ik
duimde maar van niet en ging ervoor. Zonder moeite haalde
Flo de wat vreemde runderleren dummies op en bracht ze
netjes bij me. Lekker begin. Proef 2 was een 'dubbele markeer'
in een groot open veld, waar vanuit twee jachthutjes werd
geschoten en gegooid. De ene na de andere hond in onze groep
sjeesde het hele veld over, dook gezellig in een jachthutje (met
name de golden retrievers waren hierin heel sociaal) en met
heel wat doorzettingsvermogen van de voorjager kwam er wat
binnen. Oei en nu wij.... Flo los voorgejaagd en ze was netjes
steady. Beide dummies zag ze goed vallen en op Flo apport
was het een streep richting de eerste dummy. Een met verse
vleugels erom deze keer. Ik zag dat ze een pootje op de dummy
zette en gaf een brul. Goed getimed blijkbaar, want ze pakte
direct op en zat binnen 'no time' netjes voor me. Weer aan de
voet gezet en de tweede ging super. Een streep, pakken en
direct terug en netjes recht voor me zitten.

 
Dan proef 3, waarbij links vanaf een hoogzit een dummy werd
gegooid met schot en recht voor ons lag, achter een draadje,
in een bosje een nagemaakte vossenburcht met een grote
vossendummy. Nog nooit gedaan, dus we gaan zien was ze
kan. Volgorde mochten we zelf bepalen en dus gekozen het
apport was hetgeen ze zag vallen om als eerste op te halen.
Dat ging moeiteloos. Vervolgens die vossendummy. Naast me
gezet en vooruit gestuurd. Deed ze goed, tot het draadje en
kwam toen terug. Ik had haar daar moeten helpen. Rustig nog

Als winnaar van de groep ga je niet met lege handen naar
huis terug...

En nu weer snel naar het baasje!!
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Grote Münsterlanders en kinderen
Gabi (9 jaar) en Jark (7 jaar) zijn de dochter en zoon van Herwin Roze en vinden het vaak geweldig mee te gaan op lange
wandelingen in het nabij gelegen bos (losloopgebied) met de GM Lora vom Flörbach. Vooral als er getraind wordt is het
extra leuk en spannend om mee te helpen.
Dummy’s verstoppen is het leukste spel in de training en vaak zijn de beide kinderen verbaasd over de snelheid waarmee Lora
de goed verstopte dummy’s terug komt brengen. Ook de heel moeilijk verstopte dummy’s worden met de geweldige neus
meestal snel gevonden.
Natuurlijk zijn de beide rakkers ook reuze handig in het opgooien van verre markeerapporten.
De dummy met een mooie grote boog ver tegen de wind in gooien, valt alleen niet altijd mee.
Wel spannend, loopt Lora goed naar de dummy of gaat ze verkeerd en gaat ze zoeken?
Sinds kort hebben wij een nieuw spelletje toegevoegd aan de training. Zweetwerk; wij maken een spoor van druppels bloed.
Ik (Jark) mag dan het spoor aangeven met wasknijpers aan de struiken en takken, zodat wij het spoor terug kunnen vinden.
Uren later gaan wij dan met Lora naar het spoor en laten wij haar aan een lange lijn het spoor zoeken. Al zien wij zelf geen
bloed meer, wij volgen gewoon de wasknijpers. Lora kan met haar neus het spoor heel goed ruiken en brengt ons dan naar
het reevel wat aan het eind van het spoor ligt.
Er wordt natuurlijk niet alleen met dummy’s getraind, ook wild wordt gebruikt bij het africhten van Lora. Het is de eerste
keren best wel spannend een stuk wild vast houden. Maar als stoere meid en kerel draai je je handen natuurlijk niet om voor
het slepen of weg brengen van een stuk echt wild!
Helemaal mooi is het natuurlijk als je mee mag op jacht bij papa in het veld. Lora moet dan alles wat wij geoefend hebben,
in het écht doen. Als er wild geschoten wordt moet Lora het ophalen en netjes komen brengen. Lora mag niet achter alle wild
aanrennen, als een haas niet geschoten is mag ze er niet achter aan rennen.
Ook gaat Lora dan wel eens voorstaan, ze blijft dan helemaal stijf staan en wijst zo aan waar het wild verstopt zit.
Jark en Gabi
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GEZONDHEID

Gezondheidsuitslagen
N.H.S.B.   Naam hond   Onderzoek/Uitslag   Datum o

nderzoek
  Arts   Geboort

edatum

2925962   ASHLEY V.H. LUUKS   HD A Norbergwaarde 40   20/04/15   DRS. J.H. MEIJER  24/05/13

2974657   AIKO VOM TIEBEN
SEE

  HD A Norbergwaarde 33   29/04/15   DRS. S.A.J.M. VAN
DONGEN

  13/04/14

2812807   JAZZ V.D. STOMMEE
RPOLDER

  OOG Voorlopig vrij   10/04/15   C. GÖRIG   10/10/10

2799984   GLORY VOM KEM
PER'S HOOK

  OOG Voorlopig vrij   31/03/15   C. GÖRIG   15/04/09

2880501   BEN VOM VOßBRINK   OOG Voorlopig vrij   01/05/15   DR. A.M. VERB
RUGGEN

  01/03/11

2956809   GHYLL RIBBLE UUT'T
VOSSEBELTSEVELD

  OOG Voorlopig vrij   07/04/15   DR. J. GUTTELING  09/03/14

2974657   AIKO VOM TIEBEN
SEE

  OOG Voorlopig vrij   04/04/15   DR. J. GUTTELING  13/04/14

2967786   SENTA V.H. MEEKEN
ESCH

  OOG Voorlopig vrij   26/05/15   C. GÔRIG   25/05/14

2956814   GHYLL BROOK UUT'T
VOSSEBELTSEVELD

  HD A Norbergwaarde 36   10/06/15   DRS. S.A.J.M. VAN
DONGEN

  09/03/14

2812807   JAZZ V.D. STOMMEE
RPOLDER

  HD A Norbergwaarde 40   10/04/15   DRS. M.A. VAN
ZUYLEN

  10/10/10

3002576   LORA VOM FLÖRBACH  HD A Norbergwaarde 40   10/08/15   DRS. H. TEN KATE  02/04/14

3002576   LORA VOM FLÖRBACH  OOG Voorlopig vrij   08/03/15   C. GÔRIG   02/04/14

2703564   BIRKA V. 'T WOUDSE
VELDT

  OOG Voorlopig vrij   23/07/15   DR. A.M. VERB
RUGGEN

  02/05/08

2956809   GHYLL RIBBLE UUT'T
VOSSEBELTSEVELD

  HD A Norbergwaarde 40   23/09/15   H.B.A. SCHOLTEN  9-3-2014

2976080   KIRA VOM FLÖRBACH  HD A Norbergwaarde 40   14/09/15   DRS. H. TEN KATE  31-3-2014

2888853   BAYLA V. 'T REUSELDAL  OOG Voorlopig vrij   01/09/15   DR. A. HEIJN   27-6-2012

2956814   GHYLL BROOK UUT'T
VOSSEBELTSEVELD

  OOG Voorlopig vrij   20/05/15   C. GÔRIG   9-3-2014

2891331   BRITOMARTIS BIBI OF
COOPERS BORDER

  OOG Voorlopig vrij   26/11/15   DR. F.C. STADES  20-7-2012

2891328   BOREAS BRAM OF
COOPERS BORDER

  OOG Voorlopig vrij   26/11/15   DR. F.C. STADES  20-7-2012

2852029   DÜRAK V.D. BER
KELSE AKKERS

  OOG Voorlopig vrij   22/09/15   DR. A.M. VERB
RUGGEN

  26-8-2011

2826691   MONA VON HOXFELD  OOG Voorlopig vrij   01/10/15   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

  9-6-2010

2846778   NIKO VOM VARESFELDT  OOG Niet vrij Distichiasis/
Ectopische cilie

  01/12/15   C. GÔRIG   16-6-2010

2868984   PANJA V.H. MEEKEN
ESCH

  OOG Voorlopig vrij   01/12/15   C. GÔRIG   25-1-2012

2810633   LADY JILLZ UUT'T
VOSSEBELTSEVELD

  OOG Voorlopig vrij   26/11/15   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

  24-9-2010

2870803   CIMBERLY V.'T GINA
FLORASHOF

  OOG Voorlopig vrij   19/11/15   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

  13-2-2012
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www.grotemunsterlander.nl  

Secretariaat NGMV : 
Ina te Boome 
Veldkampsweg 2 
7156 RE Beltrum 
tel nr: 0544-481319 
mobiel: 06-37170887 
email: secretaris@grotemunsterlander.nl  
                                    
 
Betreft:   Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  vrijdag 1 april 2016 
 
Beste Leden, 
 
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de  
Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op  
 

vrijdag 1 april 2016                   Locatie `De Blokkamp`, 
aanvang 20.00 uur                        Horloseweg  69, 3853 MJ Ermelo 

 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom  
                       
Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing 
                          Johan Wilmink (voorzitter) en Marcel Veldhuis ( bestuurslid GHC) zijn volgens rooster 

          aftredend en stellen zich herkiesbaar 
           Het bestuur stelt Madelon Bolderman kandidaat voor de functie bestuurslid  `Redactie en PR` 

 
 Artikel 8 lid 2    Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering 
                            schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. 
 
    
Artikel 8 lid 4   Is geen voordracht opgemaakt (…) dan is de algemene vergadering vrij in de keus met 
                          inachtneming van de procedures beschreven in artikel 16 (Besluitvorming). 
 

 
Bij agenda punt 9.  zie bijlage 
 
Bij agendapunt 10. Uitreiking jaarprijzen: 
 

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de vereniging,  
te weten de Veldwerk jaar trofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.  
Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Ina te Boome.  
De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen. 
 
 

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV.  
Deze dient dan wel vóór 1 maart bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda op deze dag gepubliceerd 
wordt op de website. (Dit is 1 maand vóór de ALV). 
Voor wijzigingen van Statuten, HR of VFR dient u de artikelen, zowel `oud` als `nieuw` aan te leveren en een korte motivatie 
met de reden tot wijziging. 
 
 
Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 1 April 2016 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ina te Boome,  
secretaris N.G.M.V 
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Concept-Agenda 

Algemene Ledenvergadering 

vrijdag 1 april 2016 

Aanvang:  20.00 uur 
 
 

Locatie `De Blokkamp` 

Horloseweg  69,   

3853 MJ Ermelo 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3.  Verslag ALV d.d. 24 april 2015 

 

4       Jaarverslag secretariaat 2015 
 

5       Jaarrekening 2015 + begroting 2016 
 

6       Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 

7       Commissieverslagen  
                       *  Fokbegeleidingscommissie  
                           *  Gebruikshondencommissie 
                           *  Redactiecommissie 
                          

8. Bestuursverkiezing:  
Aftredend en herkiesbaar: Johan Wilmink als voorzitter en  
Marcel Veldhuis als bestuurslid GHC 
Kandidaat bestuurslid voor Redactie en PR: Madelon Bolderman 
 

9. Voorstel tot wijziging VFR artikel 7.1 door Gerrit Klokman (zie bijlage) 
 

             
            10         Uitreiking verenigingswisselprijzen 
                        *  Veldwerkjaartrofee 
                      *  Jeugdbokaal 
                        *  Martien Petersbokaal 

 
 

11         Rondvraag 
 
             12         Sluiting  
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Bijlage ALV 1-4-2016; door Gerrit Klokman
Bijlage behorend bij agenda punt 9:
Voorstel tot wijziging VFR artikel 7.1
 
Aan het bestuur van de NGMV
 
Ik heb met verwondering gelezen dat het bestuur vast houd aan de tekst in 7.1 van ons fokreglement. Waarin kwalificaties
behaald op een door de raad van beheer erkende show waar een niet Nederlandse keurmeester keurt niet erkend word voor
opname als fokdier.
Ik stuur hierbij de uitkomst van de Fokkers vergaderingen van 2013. Dit heeft tot het moment dat het bestuur tegen de
problemen aan liep op de site heeft gestaan. En is toen snel verwijdert.
Op deze vergadering waar een flink aantal leden aanwezig waren heeft de FBC geprobeerd om de regel van de verplichte
keuring door een Nederlandse keurmeester in te voeren.
Dit gaf toen ook al veel verzet vanuit de leden.
Er werd toen door de leden er op gewezen dat we een internationaal ras hebben, en een Fokreglement als doel heeft om
fokdieren te selecteren die aan redelijke eisen voldoen wat betreft gezondheid jachtaanleg en exterieur.
Men was van mening dat een fokreglement er niet voor is om de door de FCI en Raad van beheer goedgekeurde keurmeesters
te selecteren op grond van nationaliteit. Dit hoorde niet in het fokreglement voor honden.
Op voorstel van de voorzitter heeft het bestuur toen een compromis aan de leden voorgelegd en dat is unaniem aangenomen
(ook de FBC stemde hier mee in) Zie bijgaand verslag van deze fokkers vergadering.
Later is door het bestuur dit weer in het voorstel van het reglementvoorstel gewijzigd en het afgestemde onderdeel er opnieuw
er ingezet. Dit is op de ALV van 05-04-2013  zonder nader uitleg doorgeslipt.
Ik heb bijgaand voorstel al meerdere malen voorgesteld dit op de ALV met de leden te bespreken, maar dit is voor het bestuur
niet bespreekbaar Daarom deze weg via de ALV.
 
Huidig artikel:
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/
of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG (Zeer Goed) op elke expositie te hebben behaald.
 
7.1.1     Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van minimaal 15 maanden. Tevens moet op de leeftijd van
minimaal 15 maanden een schofthoogtemeting plaatsvinden door een voor het ras bevoegde exterieurkeurmeester.
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee verschillende exterieurkeurmeesters, tijdens een door de Neder
landse Grote Münsterlander Vereniging georganiseerde (kampioenschaps)clubmatch of tijdens een in Nederland georgani
seerde door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een Nederlandse exterieurkeurmeester,
of tijdens een officiële Duitse Zuchtschau.
(Bij laatst genoemde geldt een minimale kwalificatie van SG/SG)
 
 
Mijn voorstel is dit te vervangen door:
 
7.1 Exterieur regels.
7.1 Kwalificatie: De kwalificaties moeten behaald zijn op een leeftijd van minimaal 15 maanden
Beide ouders moeten tweemaal aan een door de Raad van Beheer erkende FCI gereglementeerde expositie hebben deelgeno
men en daarbij een kwalificatie van  minimaal één maal een U en één maal een ZG hebben behaald.
Deze kwalificatie moet behaald zijn onder twee verschillende FCI erkende keurmeesters.
Voor kwalificaties behaald op de door de clubmatch van de Nederlandse Grote Munsterlander Vereniging is tweemaal een
ZG voldoende. Ook hier geld dat deze is behaald moet zijn onder twee verschillende FCI erkende keurmeesters.
Eén kwalificatie behaald op een officiële Duitse zuchtshow met SG/SG kan ter vervanging dienen van één Nederlandse CAC
uitslag.
Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maand een schofthoogte meting plaats vinden door een voor het ras bevoegde
keurmeester.
 
 
Ik zal de verslagen van de fokkers bijeenkomst van 20-01-2013 met toelichting op de ALV beschikbaar hebben voor de leden.
Op de ALV zal ik zo nodig de gang van zaken verder toelichten. 
 
Groet,  Gerrit Klokman
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Dekberichten
Gedekt op 5 januari 2016:
Mona (Mischa) von Hoxfeld X Durak (Swieber) van de
Berkelse Akkers
Eigenaar : H. Wanders

Contactgegevens :
Kennelnaam: van het Rundediep
Kazerneweg 21, 7891 BM Klazienaveen
Tel: 06 15119910

Gedekt op 6 januari 2016
Kamp. en Int. Kamp. Lady Jillz uut ‘t Vossebeltseveld X 
Adam von den Eisheiligen
Eigenaars: Ronald en Anita Mentink

Contactgegevens:
Kennelnaam: Uut ’t Vossebeltseveld
Kanaaldijk zuid zijde 5, 7847 TG ‘t Haantje
Tel. 06-41312469 E-mail: vossebeltseveldjes@gmail.com

Gedekt op 19 februari 2016
Bayla van ‘t Reuseldal X  Borr van de Stommeerpolder
Borr staat op de Belgische dekreuenlijst, zie site:  http://www.
grotemunsterlander.be/
Eigenaar : L.J. Smits
Contactgegevens:

 
Merodelaan 6, 5688 KL Oirschot
Tel.: 0499-573596 mob.: 06-10594634
E-mail : l.smits44@upcmail.nl

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

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

 

 
VERSLAGEN

Verslag fokkersoverleg, d.d. 23 oktober 2015
Op 23 oktober werd het fokkersoverleg gehouden, hoewel de
opkomst niet groot was, was het toch een zeer zinvolle avond
met een open en heldere discussie. Het bestuur, de FBC en
enkele leden waaronder fokkers, waren op deze avond bij
elkaar gekomen om over allerlei zaken met elkaar van gedach
ten te wisselen.
 
Mede naar aanleiding van het voorstel van Gerrit Klokman
op de laatste ALV, had Lida Reeskamp-Blok  een Powerpoint
presentatie gemaakt met de verschillende mogelijkheden om,
indien gewenst, de exterieur eisen volgens ons VFR op punt
7.1 aan te passen. Na alle argumenten te hebben gehoord en
besproken kwam er deze avond uiteindelijk naar voren dat,
indien men de regels voor de exterieur eisen zou willen aan
passen, de voorkeur uitgaat naar een ̀ upgrading` van dit punt,
in plaats van de regels nog laagdrempeliger te maken. Het gaat
om een fokdier waarbij voorop dient te staan, het streven om
de kwaliteit te behouden of zo mogelijk te verbeteren. Maar
gezien het feit dat het huidige VFR nog maar 2 jaar in werking
is, gaat de voorkeur ernaar uit om het voorlopig zo te laten
en bijv. pas na een langere periode opnieuw te bekijken of er
aanpassingen gedaan moeten worden. De vraag vanuit de
GHC, waarin het aantal geboren pups van het afgelopen jaar
zorgen oproept, is duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat er in de
aantallen geboren tussen 2003 en 2015, een op en neerwaart
se spiraal zit.
 
 
 

Het is inderdaad afgelopen jaar 2014 minimaal geweest, maar
de stand voor dit jaar komt gelukkig weer wat  hoger uit, met
nog 2 nesten in het vooruitzicht, en ook nog enkele verwach
te dekkingen.
 
Piet Veldt had enkele vragen omtrent de dekking en geboorte
van de pups. De FBC heeft geen inzicht in de aantallen pups
die al dan niet voortijdig afsterven of tijdens de geboorte
overlijden. Dit wordt niet altijd doorgegeven aan de FBC voor
registratie ervan. Het is dus moeilijk om hier een passende
verklaring voor te geven. In het algemeen kan men stellen dat
het van belang is dat een teef in een zo goed mogelijke condi
tie is om een nest pups groot te brengen. Dit kan o.a. bepaald
worden door goede voeding en leefomstandigheden.
Het voorstel van de FBC is om aan alle fokkers die een
nestje hebben gefokt een `nestmeldings formulier` in te laten
vullen over allerlei zaken die spelen rond de dekking, geboor
te en het grootbrengen van de pups. Alleen door het inventa
riseren en registreren van deze gegevens kan men op den duur
goed inzicht krijgen. De aanwezigen vinden zo`n nestmel
dingsformulier een goed idee en deze zal dan ook door de FBC
verstuurd worden naar de fokkers.
 
Johan Wilmink sluit deze zinvolle avond af onder dankzeg
ging voor de komst !
 
 
 
 

Verwachte dekking april 2016
 
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty) & Arven von Konigsdamm
Voor meer informatie over deze combiniatie zie onze website www.grotemunsterlander.nl onder fokken en dan verwachte
dekkingen.
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Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar
2703564 Birka van 't Woudse Veldt 02-05-2008 Veldt, P.J.

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.

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

2868984 Panja v.h. Meekenesch 25-01-2012 Nieuwenhuis, A.F.M.

2870803 v.W. Cimberly van 't Gina Florashof 13-02-2012 Luken, K.H.

2888853 Bayla van 't Reuseldal 27-06-2012 Smits, L.J.

2899640 Do van 't Woudse Veldt 08-10-2012 de Ruiter, S.

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

2911944 Uriella (Quinty) Junior od Nezdického Potoka 29-11-2012 Oosterhof, N.

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.

9139780 Athos v. 't Reuseldal 07-04-2011 de Ruymaeker, T.

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.
 

Nieuw op de fokdierenlijst Lex van ‘t Exelse Veld
N.H.S.B. Lex van 't Exelse Veld

Geboren: 08-05-2012

Geslacht: Reu

Vader: Boss von Bätjers-Braake

Moeder: Freya van 't Exelse Veld

Fokker: H.G. Klokman

HD: A Norbergwaarde 36

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA profiel: Geregistreerd

Schofthoogte: 65 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproef: KNJV B

Eigenaar: R. Bakker

Telefoon: 0575-517583

Email: Exelseveld@hotmail.com
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Nieuw op de fokdierenlijst Panja v.h. Meekenesch
N.H.S.B. 2868984

 

Geboren: 25/01/2012
 

Geslacht: Teef

Vader: Boss von Bätjers-Braake

Moeder: Jesca v.h. Meekenesch

Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis

HD: HD A Norbergwaarde 26

Oogonderzoek:     Voorlopig vrij

DNA profiel: ongeregistreerd

Schofthoogte: 60 cm.

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Aanlegproef NGMV: Uitmuntend
Aanlegproef België: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B diploma’s KNJV A 90 pnt

Duitse proeven: VJP (72p), HZP (179p), VGP II (312p).

Kennelnaam: v.h. Meekenesch

Eigenaar: André en Maria Nieuwenhuis

Telefoon: 0544-375257

Email: info@grotemunsterlander.eu

 

 

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 
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Nieuw op de fokdierenlijst Do van 't Woudse Veldt
N.H.S.B. Do van 't Woudse Veldt

Geboren: 08-10-2012

Geslacht: Teef

Vader: Kalle v.d. Stommeerpolder

Moeder: Anouk v.'t Woudse Veldt

Fokker: P.J. Veldt

HD: A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA profiel: Ongeregistreerd

Schofthoogte: 61 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproef: KNJV B

Duitse Proef: VJP (70p), HZP (174p), VGP II (295p)

Kennelnaam: v.'t Patriez'n Laand

Nieuw op de fokdierenlijst v.W. Cimberly van 't
Gina Florashof
N.H.S.B.     v.W. Cimberly van 't Gina Florashof

Geboren: 13-02-2012

Geslacht: Teef

Vader: Joda aus der Stockmannsmuhle

Moeder: Maja vom Bimolterfeld

Fokker: K.H. Lukens

HD: A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA profiel: Ongeregistreerd

Schofthoogte: 58 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Duitse proef VJP (72p), HZP (186p), v.W.HZP (189p.
St.h.E.11 en 8p voor de Vorm Walde)

Kennelnaam: van 't Gina Florashof
 

Eigenaar: S. de Ruiter

Telefoon: 06-23613990

Email: sonjaderuiter87@hotmail.com

Eigenaar: K.H. Lukens

Telefoon: 0597-646770

Email: florashof@hotmail.com

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

in het clubblad? 
Dit geldt voor proeven en shows.

Mail dan een kopie van de uitslag naar:
uitslagen@grotemunsterlander.nl
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Voorbereidingen nestje pups Mischa
Dinsdag 1 september:
Zeker een jaar geleden hebben we bedacht dat het  leuk zou
zijn als Mischa nog een nestje pups zou krijgen. Het eerste
nestje van Mischa was zo’n ontzettend leuke ervaring. Mischa
is nog steeds een erg enthousiaste werkhond en haalt  mooie
resultaten. Er zijn vast liefhebbers voor zo’n prachtig en ge
zond ras. Daarnaast hebben we nu een kennelnaam bedacht.
Het is leuk dat er straks Grote Münsterlanders met onze
kennelnaam rondlopen.
 
Donderdag 10 september:
Ik stuur een mail naar de eigenaar van de reu die ik helemaal
geschikt vind voor Mischa. We hebben elkaar getroffen op de
KNJV-proef in Veendam en het was een leuke, lieve, werklus
tige Grote Münsterlander, die wat betreft DNA prima met
Mischa matcht. Het gaat om Durak van de Berkelse Akker,
oftewel Swieber van Leo Niemantsverdriet. Gelukkig is ook
Leo enthousiast! Onze honden moeten beide nog wel een
oogonderzoek ondergaan, dus dat is nog even afwachten. We
besluiten deze allebei zo spoedig mogelijk te laten verrichten,
zodat we weten of we inderdaad een match hebben.
 
Dinsdag 22 september krijg ik al een telefoontje van Leo dat
de ogen van Swieber goedgekeurd zijn. Super! Mischa heeft
een afspraak voor 1 oktober, als ook haar ogen goed zijn, gaan
we 4 oktober nogmaals kennismaken, om te kijken of het ook
echt klikt tussen Swieber en Mischa.
 
Donderdag 1 oktober:
Ik rijd naar Ommen voor de ‘verplichte’ ogentest. Toch wel
spannend hoor. Wat als Mischa’s ogen nu toch door een of
andere afwijking achteruit gegaan zijn? We worden vlot ge
holpen en zijn zo klaar. Gelukkig, alles goed! Direct een be
richtje naar Leo, onze afspraak voor het weekend kan door
gaan, yes!
 
Zondag 4 oktober:
Van het Noorden van het landen rijden we naar het Zuiden.
In Zeeland, woont Swieber met zijn maatje en Leo en Annelies.
Eerst gaan we zelf maar eens kennismaken, we laten Mischa
nog even in de auto, maar al gauw besluiten we Swieber en
Mischa kennis te laten maken in de grote tuin. Het gaat prima,
ze vinden elkaar direct leuk. Na een heerlijke lunch stappen
we in de auto en rijden we naar de dijk, waar Swieber en
Mischa zich heerlijk  kunnen uitleven. De kennismaking is
geslaagd en aan het eind van de dag rijden we tevreden naar
huis terug. Nu wachten totdat Mischa loops wordt. We gaan
uit van eind november. In de winterperiode is de vrijdagoch
tend onze vaste trainingsochtend. De fanatiekelingen onder
ons willen  in de winter graag doorgaan, omdat we hopen in
de zomer nog een stapje hoger op te komen in de KNJV di
ploma’s. Mischa en ik zijn natuurlijk van de partij, want on
danks dat we graag een nestje willen, wil ik ook deze zomer
nog graag een aantal wedstrijden met haar doen. Proberen
toch nog een A diploma te behalen.
 
Vrijdag 27 november:
Volgens mij zit Mischa al tegen haar loopsheid aan… be
nieuwd hoe het gaat… Tijdens de training valt het mee, nog
geen extreem afgeleide reuen, dus we wachten het weekend af.
In de loop van de week bedenk ik dat ik de periode tussen de
loopsheid van Mischa verkeerd berekend heb, dus het zal

waarschijnlijk niet eerder dan volgend weekend worden…
 
Vrijdag 5 december:
In verband met de sinterklaas-perikelen kan ik niet trainen
met Mischa. Ik heb beloofd  op school te helpen, Pieten
schminken. Wellicht kan ik de komende weken ook niet
trainen… Als Mischa werkelijk loops wordt…Er gebeurt niets
in het weekend… En dan begint het wachten lang te duren.
Ze is de laatste 2 jaar zo mooi op ‘schema’ loops geweest.
Waarom nu dan niet. De natuur laat zich niet dwingen.
 
Vrijdag 12 december:
Wel tekenen van loopsheid, maar ze vloeit nog steeds niet.
Intussen meldt mijn eerste pupkoper zich. Ze had in oktober
al eens geïnformeerd en is dus erg benieuwd hoever het is.
Helaas nog afwachten. Intussen al heel wat appjes met Leo
uitgewisseld, want zij gaan met de kerst een weekje op vakan
tie. Als Mischa wel loops wordt moet er natuurlijk iets met de
oppas geregeld worden.
 
Vrijdag 19 december:
Ondanks dat de trainer aangeeft dat ik ook met een loopse
Mischa mag komen (goede extra oefening voor de reuen) zie
ik er toch maar van af, het schiet nog steeds niet op, dus dat
is het probleem niet, de decembermaand is gewoon te druk.
En dan is het kerst… en ja hoor: eerste kerstdag is het eindelijk
raak, Mischa is loops! We kunnen gaan aftellen. Gelukkig is
Leo vanaf 28 december ook weer thuis, dus dat is wel wat
ontspannender. Hij kent zijn hondje toch het beste. We bellen
en mailen, om alvast door te praten hoe we het gaan doen…
Komen we een paar dagen? Of alleen Mischa? We laten het
er op aankomen. Een paar dagen blijven lukt niet meer, want
de kerstvakantie is intussen voorbij.
 
Vrijdag 1 januari:
Een rustige nieuwjaarsdag. Alleen Mischa is onrustig. Ze gaat
steeds voor Anand staan.. Staart keurig opzij, 8 dagen loops
en dan al dekrijp? Het is wel vroeg, maar het kan. Ik bel met
Leo, en we besluiten toch maar op 2 januari naar Zeeland te
rijden, dan zijn we in ieder geval op tijd. Ook ten opzichte van
Swieber gedraagt Mischa zich als een dame die maar al te
graag wil. Echter bij één serieuze poging piept de dame be
hoorlijk en Swieber houdt het verder voor gezien. We laten
Mischa bij Leo achter, ervan overtuigd dat ze een goed
kosthuis heeft en zeker genoeg aandacht krijgt.
 
Zondag 3 januari:
Berichtje en foto’s van Leo.. De tortelduifjes blijven om elkaar
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heen draaien, maar tot een paring komt het niet.
 
Maandag 4 januari:
Zelfde verhaal.. Oh, oh, we beginnen iets te twijfelen. Swieber
is onervaren, wat als hij te onzeker is?
 
Dinsdag 5 januari:
Bij het eerste uitlaten is het direct raak.. Niks onzeker of bit
cherig.. Gewoon het goede moment afgewacht. Leo heeft niet
eens de tijd een fototoestel te pakken. Mischa gaat wat lopen
en dat is natuurlijk erg pijnlijk voor Swieber, dus Leo blijft 
bij het stel om de rust te bewaren.
 
Woensdag 6 januari:
Een herhaling van de dinsdag. We besluiten Mischa 's middags
op te  halen. Aangezien ik moet werken en het hele noorden
onder ijzel bedolven is, gaat Jan Auke (mijn man) alleen. Het
is een hele onderneming, met een ritje van 3 uur alleen al naar
Zwolle...
 
Vrijdag 8 januari:
De wintertraining gaat gewoon verder en Mischa en ik zijn
weer van de partij. Ondertussen observeer ik stiekem of ik al
iets aan Mischa merk. Mischa lijkt aanhankelijker, nog gedre
vener om iets te doen, zou het gelukt zijn??? Als Mischa 4
weken drachtig is zullen we een echo laten maken ter bevesti
ging. In de volgende weken lijkt Mischa toch echt anders. Ze
komt regelmatig een knuffel halen, is ongeduriger, gedrevener,
onder het training is het moeilijk de rust te bewaren, ze piept
omdat ze zo graag wil, maar als ze eindelijk mag, luistert ze

helemaal niet naar de opdracht en doet wat ze denkt dat ze
moet doen.. Maar het geeft niet, we wijten het gewoon aan de
hormonen.
 
Woensdag 3 februari:
Eind van de middag de echo! En ja hoor, duidelijk te zien. We
tellen in ieder geval 5 pups. De dierenarts doet geen uitspraak
of dat ook echt het aantal is, want regelmatig zitten er nog
wat pups verstopt. Wel laat ze alvast het kloppend hartje zien
van een embryo van 1½ cm groot. Het is een wonder.
 
In het volgende clubblad het vervolg van de dracht, geboorte
en de ontwikkeling van de pups. Als alles goed gaat, want het
blijft een wonder.
 
Hilda Wanders
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Uitslagen wedstrijden
 

Veldwerk Wedstrijd   Datum   Naam hond Eigenaar Uitslag
Hulst Novice I.C  10-04-2015  Lord Miquel uut 't Vossebeltseveld, Mireille Iliohan EV

Walcourt Amateur   22-08-2015  Jamie v.d. Stommeerpolder, Linda Spaargaren Zeer Goed

Walcourt Amateur   22-08-2015  Nestor v.d. Stommeerpolder, Josien van Dijk Zeer Goed

Walcourt Amateur   22-08-2015  Athos van´t Reuseldal, Tim de Ruymake 1e Uitm.

Villers Amateur   23-08-2015  Jamie v.d. Stommeerpolder, Linda Spaargaren 2e Zeer Goed

Termunten Kampioen   29-08-2015  Jamie v.d. Stommeerpolder, Linda Spaargaren 1e Zeer Goed

Retranchemt Jeugd I.C   04-09-2015  Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld, Ronald Mentink 2e G

Abbenes Novice I.
BC

  09-09-2015  Aspe Doris van 't Reuseldal, Michel Weglage EV

KNJV Wedstrijd   Datum   Naam hond Eigenaar Uitslag
Vriezenveen KNJV proef  01-08-2015  Gorbi vom Florbach, Hennie Wegman A 80 pntn

Vriezenveen KNJV proef  01-08-2015  Senta vh Meekenesch, Maria Nieuwenhuis - Wolters C 47 pntn

Veendam KNJV proef  01-08-2015  Cara van 't Gina Florashof, Marius Albracht C 40 pntn

Veendam KNJV proef  01-08-2015  Mona von Hoxfeld, Hilda Wanders A 87 pntn

Veendam KNJV proef  01-08-2015  Durak vd Berkelse Akker, Leo Niemantsverdriet B 73 pntn

Delfzijl KNJV proef  08-08-2015  Mona von Hoxfeld, Hilda Wanders B 76 pntn

Groenlo KNJV proef  08-08-2015  Panja vh Meekenesch, Andre Nieuwenhuis C 48 pntn

Groenlo KNJV proef  08-08-2015  Senta vh Meekenesch, Maria Nieuwenhuis - Wolters C 45 pntn

Groenlo KNJV proef  08-08-2015  Dietske v 't Seijzenbrook, Linda Louwman vd Veen B 78 pntn

Groenlo KNJV proef  08-08-2015  Lena van het Exelseveld, Rene Bakker B 73 pntn

Groenlo KNJV proef  08-08-2015  Jiska, Wim Rhebergen B 67 pntn

Valkenswrd KNJV proef  08-08-2015  Barones Meggie von Cayer Blanck, Jos Franssen B 68 pntn

Valkenswrd KNJV proef  08-08-2015  Nico von Hoxfeld, Rini van Kuijk B 75 pntn

Valkenswrd KNJV proef  08-08-2015  Boreas Bartje of Coopers Border, Rene Machielse B 72 pntn

Riland KNJV proef  10-08-2015  Bruce v. 't Reuseldal, Agaat van Velzen B 67 pntn

Riland KNJV proef  10-08-2015  Durak vd Berkelse Akker, Leo Niemantsverdriet B 72 pntn

Riland KNJV proef  10-08-2015  Boreas Bartje of Coopers Border, Rene Machielse B 76 pntn

Tull 't Waal KNJV proef  15-08-2015  Cara van 't Gina Florashof, Marius Albracht B 69 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Gorbi van Florbach, Hennie Wegman B 72 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Brockchime Burlesque, Jet Kalshoven B 65 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Jamie v.d. Stommeerpolder, Linda Spaargaren C 40 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Jull v.’t Exelseveld, G. Klokman B 69 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Anoeska v/d Schaarsheide, Theo van Delft B 75 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Mila v.’t Exelseveld, G. Klokman C 39 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Dürak van den Berkelse Akkers, Leo Niemantsverdriet B 76 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Bruce v.’t Reuseldal, Agaat van Velzen B 68 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Nico von Hoxfeld, Rini van Kuijk C 48 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Cesar van Dorka’s Plek, N. Engels B 61 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Baruch van het Zonnebeekbos, J.E. van der Waal B 76 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Bayla v.’t. Reuseldal, Leo Smits B 77 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Kalle van ’t Exelseveld, Joop in der Hees C 45 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Lena van het Exelseveld, René Bakker C 45 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Betze v.h. Zonnebeekbos, Inge Timmers C 36 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Kwinsy v’t Proostmeer, Jan Willem Kruissen B 66 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Aspe Doris v.’t Reuseldal, Michel Weglage C 44 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Panja v.h. Meekenesch, André Nieuwenhuis B 67 pntn

Haaften KNJV proef  15-08-2015  Uriella Junior od Nezdického potoka, Nicoliene Oosterhof B 60 pntn

Klundert KNJV proef  17-08-2015  Nico von Hoxfeld, Rini van Kuijk A 92 pntn
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Hardenberg KNJV proef  28-08-2015  Becses van Dorka's Plek, Matty de Putter B 68 pntn

Hardenberg KNJV proef  28-08-2015  Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld, Ronald mentink B 69 pntn

Lewedorp KNJV proef  29-08-2015  Arras van Dorka's Plek, Matty de Putter B 68 pntn

Voorst KNJV proef  29-08-2015  Beau van Beekvliet, Wim ten Hoopen B 68 pntn

Voorst KNJV proef  29-08-2015  Cesar van Dorka’s Plek, N. Engels C 41 pntn

Voorst KNJV proef  29-08-2015  Panja vh Meekenesch, Andre Nieuwenhuis B 77 pntn

Voorst KNJV proef  29-08-2015  Senta vh Meekenesch, Maria Nieuwenhuis - Wolters C 49 pntn

Voorst KNJV proef  29-08-2015  Dietske v 't Seijzenbrook, Linda Louwman vd Veen B 77 pntn

Uffelte KNJV proef  29-08-2015  Mona von Hoxfeld, Hilda Wanders B 74 pntn

Uffelte KNJV proef  29-08-2015  Uriella Junior od Nezdického potoka, Nicoliene Oosterhof B 58 pntn

Oploo KNJV proef  04-09-2015  Becses van Dorka's Plek, Matty de Putter B 76 pntn

Oploo KNJV proef  04-09-2015  Panja vh Meekenesch, Andre Nieuwenhuis A 89 pntn

Odilienberg KNJV proef  05-09-2015  Sitavan Brooker, Twan Peeters B 62 pntn

Heerle KNJV proef  05-09-2015  Boreas Bartje of Coopers Border, Rene Machielse A 88 pntn

Rhenoy KNJV proef  05-09-2015  Bruce v.'t Reuseldal, Agaath van Velzen B 64 pntn

Rhenoy KNJV proef  05-09-2015  Baruch van het Zonnebeekbos, J.E. van der Waal B 69 pntn

Oldenzaal KNJV proef  05-09-2015  Dietske v 't Seijzenbrook, Linda Louwman vd Veen B 78 pntn

Oldenzaal KNJV proef  05-09-2015  Gorbi vom Florbach, Hennie Wegman B 72 pntn

Markvelde KNJV proef  07-09-2015  Jull v.’t Exelseveld, Gerrit Klokman A 86 pntn

Markvelde KNJV proef  07-09-2015  Panja vh Meekenesch, Andre Nieuwenhuis B 79 pntn

Markvelde KNJV proef  07-09-2015  Gorbi vom Florbach, Hennie Wegman A 87 pntn

Markvelde KNJV proef  07-09-2015  Dietske v 't Seijzenbrook, Linda Louwman vd Veen B 79 pntn

Gouda KNJV proef  11-09-2015  Bruce v.'t Reuseldal, Agaath van Velzen C 40 pntn

Strijen KNJV proef  12-09-2015  Boreas Bartje of Coopers Border, Rene Machielse C 44 pntn

Strijen KNJV proef  12-09-2015  Arras van Dorka's Plek, Matty de Putter B 71 pntn

Vught KNJV proef  12-09-2015  Cesar van Dorka’s Plek, N. Engels B 65 pntn

Vught KNJV proef  12-09-2015  Iras vom Wenningshof, Johan van den Bogaard B 68 pntn

Zwiep KNJV proef  14-09-2015  Jamie v.d. Stommeerpolder, Linda Spaargaren B 62 pntn

Zwiep KNJV proef  14-09-2105  Brockchime Burlesque, Jet Kalshoven B 64 pntn

Zwiep KNJV proef  14-09-2015  Dietske v 't Seijzenbrook, Linda Louwman vd Veen B 79 pntn

Vessem KNJV proef  19-09-2015  Nico von Hoxfeld, Rini van Kuijk B 70 pntn

Leek KNJV proef  19-09-2015  Mona von Hoxfeld, Hilda Wanders B 73 pntn

Leek KNJV proef  19-09-2015  Cara van 't Gina Florashof, Marius Albracht B 70 pntn

Apeldoorn KNJV proef  19-09-2015  Arras van Dorka's Plek, Matty de Putter B 68 pntn

A.Paulowna KNJV proef  20-09-2015  Brockchime Burlesque, Jet Kalshoven B 69 pntn

Zwiep KNJV proef  26-09-2015  Cesar van Dorka’s Plek, N. Engels B 75 pntn

Zwiep KNJV proef  26-09-2015  Mila v.’t Exelseveld, G.Klokman C 42 pntn

Zwiep KNJV proef  26-09-2015  Beau van Beekvliet, Wim ten Hoopen C 37 pntn

Zwiep KNJV proef  26-09-2015  Lex van het Exelseved, Rene Bakker B 63 pntn

Lauwersmeer KNJV proef  26-09-2015  Buddy, Wieger van der Sluis B 75 pntn

Horst KNJV proef  27-09-2015  Sitavan Brooker, Twan Peeters C 43 pntn

Horst KNJV proef  27-09-2015  Arras van Dorka's Plek, Matty de Putter B 75 pntn

Wedstrijd MAP   Datum   Naam hond Eigenaar Uitslag
Leek MAP   03-10-2015  Oukje vh Meekenesch, J. Koster A 481 pntn

Kruiningen MAP   05-10-2015  Lizzy vd Stommeerpolder, Iman de Korne B 380 pntn

Rha MAP   09-10-2015  Nico von Hoxfeld, Rini van Kuijk B 537 pntn

Rha MAP   09-10-2015  Mona von Hoxfeld, Hilda Wanders B 517 pntn

HZP Wedstrijd   Datum   Naam hond Eigenaar Uitslag
Borken HZP   12-09-2015  Lora vom Flörbach, Herwin Roze 179 pntn

Niedersachsn HZP   25-09-2015  Senta vh Meekenesch, Maria Nieuwenhuis 183 pntn

Niedersachsn HZP   25-09-2015  Aiko von Tieben See, N. Oosterhof 148 pntn
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Aanleveren kopij
Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail aan
levert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus niet
ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk opmaak in
de tekst.

Plaatsen van kopij
Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV-proeven en
overige wedstrijden, worden pas geplaatst nadat op het redac
tieadres 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 andere verenigingen
worden wel doorgegeven aan de Fokbegeleidingscommissie,
maar kunnen niet worden geplaatst.

Kopij volgend nummer
Kopij voor het clubblad 'voorjaar 2016' uiterlijk vóór 1  mei
2016 opsturen naar:
Redactie 'de Grote Münsterlander'
Kerkplein 4
5301 EK  Zaltbommel
E-mail: redactiegrotemunsterlander@gmail.com
De redactie zal zonodig ingezonden kopij naar eigen inzicht
redigeren ten einde het voor publicatie geschikt te maken.

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

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

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

Uitnodiging clubmatch 2016
Noteer in je (digitale-) agenda !!!!
 
Evenement:               Kampioenschapsclubmatch NGMV
Datum:                      zondag 26 juni 2016
Locatie:                     `de Waltakke` in Lochem
Keurmeester:            mevr. R. Lochs-Romans
 
Inschrijving open:              01-04-2016
Inschrijving gesloten:       10-06-2016
 
Vanaf 1 april staat de informatie op de site met het digitale
inschrijfformulier

Hallo GM-liefhebbers,
 
Enkelen van jullie zullen het hebben meegekregen, maar er is
een nieuwe redactie!
Na jarenlange inzet, teneide de leden een kleurrijk NGMV-
verenigingsblad voor te schotelen, hebben Bianca Nuijts-Con
stens en Anita Janssen redactie vaarwel gezegd.
De overdracht heeft al plaats gevonden en de scheidende leden
hebben toegezegd dat ze de nieuwe redactie, in de opstartfase
ondersteuning en advies willen geven wanneer daar behoefte
aan is.
Via deze weg wil het ‘nieuwe redactieteam’ het ‘oude redac
tieteam’ bedanken voor hun enthousiaste inzet voor het
clubblad. Zij hebben ervoor gezorgd dat het clubblad er ei
gentijds uitziet en een lust voor het oog is.
Wij willen als nieuwe redactie hun werk voortzetten en hopen
dat we het net zo goed gaan doen als het oude redactieteam!
Wij gaan nu ons in de materie verdiepen en we zijn erg en
thousiast dat we de gelegenheid krijgen hieraan bij te dragen.
 
Mag ik hierbij het nieuwe redactieteam aan jullie voorstellen:
Madelon Bolderman (bestuurslid voor de redactie) en eigena
resse van Flo van het Doelhof (tel.nr. 06-16860561),
Nico Engels, onze nestor van het redactieteam en het baasje
van Max (Django) van de Stommeerpolder en Cesar (Floris)
van Dorka’s Plek (tel.nr. 06-49137188),
Hilda Wanders, eigenaresse van Mona (Mischa) vom Hoxfeld
en Anand (tel.nr. 06-15119910),
Nicoliene Oosterhof, eigenaresse van Uriella Junior od Nez
dického potoka (Quinty) en Aiko vom Tieben See (tel.
nr.06-12701799)
 
Wij hopen dat wij, net als het oude bestuur, prachtige club
bladen mogen maken 'van en voor' alle GM-liefhebbers!
 
Namens de redactie: Nicoliene Oosterhof

Onze eerste redactievergadering in Ermelo, v.l.n.r: Made
lon, Nico, Nicoliene en Hilda
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


