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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.
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Op de voorpagina
Naam          : Evy v.d. Stommeerpolder
Eigenaar      : Josien van Dijk
Fotograaf     : Nicoliene Oosterhof
Op de achterpagina:
Collage aanlegproef voorjaar 2016
 
Het volgende nummer zal medio september 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.

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.
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CLUBWINNER 2016
Ongelofelijk.......Wanneer ik dit type zijn we toch al een paar weekjes verder maar het blijft een bijzonder gevoel dat onze
Aiko Clubwinner 2016 is geworden!
Deze jongen, net twee jaar, vorig jaar de titel beste jeugdhond 2015 van de clubmatch mee mogen nemen en nu dit?!               
Een woord fantastisch!
We zijn ontzettend blij en trots op het behalen van deze prachtige titel. Volgend jaar gaan we ons uiterste best doen op de
Hond van het jaar show om ons ras zo goed mogelijk in de schijnwerpers te zetten.
groetjes
Nicoliene en een poot van Aiko

Uw Clubblad
 
Helaas is het niet mogelijk geweest om een volledig clubblad te verzenden. Vanwege allerlei prive oorzaken zijn we als re
dactie er niet in geslaagd om het clubblad nog voor de clubmatch te verzenden.
 
Onze excuses hiervoor.
 
We doen ons uiterste best om het volgend clubblad tijdig te verzenden met alle artikelen die we gepland hadden in het
voorjaars- en het zomernummer.
 
De redactie
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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

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.
 

Nieuwe leden

Dhr. M. Boers Diever

Dhr. H.J. ter Haar Neede

Mevr. M.C. de Lijster Zoetermeer

Dhr. M. Atsma Augustinusga

Dhr. J. Mahn Hoogvliet

Dhr. A.C.G. 't Hoen Berkel en Rodenrijs

Mevr. M. Järvinen Lyly Finland

B.J.H. Warnaars Sassenheim

Mevr. E.G. Slooijer-Ardesch Vriezenveen

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.

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. 
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Johodag / Aanlegproef 12 mrt 2016 Exel 
 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   13-3-2016       Blad 1 van 1 
Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                           e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                       Tel.        0416-278618   

 
Zaterdag 12 maart j.l. werd de Aanlegproef  / Jonge hondendag voor de GM-vereniging wederom gehouden in 
Exel Gelderland, Het weer werkte uitstekend mee en het werd na een koude ochtend een stralende voorjaarsdag.  
 
Deze editie waren 36 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden uitgenodigd. 
Er werden 17 deelnemers ingeschreven die allemaal enthousiast waren gemaakt om hun jonge hond als 
jachthond te kunnen zien werken. Er gingen 15 koppels van start 
 
Onder werkelijk perfecte omstandigheden werden de 3 verschillende proeven mooi binnen de planning afgewerkt. 
Door de ervaren keurmeesters Maria, Rini en André werden respectievelijk de zweetspoorproef 
(reeënbloedspoor), de bosproef met een eenden sleep en een verwaaiing van konijn  en de veldwerkproef met 
fazant en eend afgewerkt. De keurmeesters gaven na elke proef een uitleg over de constateringen zodat de 
voorjager wist wat er goed ging bij de hond en wat er m.n. beter kon bij de voorjager. Een mooi leermoment dus!  
 
De twee gastvrouwen Matty en Linda gaven de deelnemers interessante tips over de opvoeding en africhting van 
de (nu vaak nog puberende) hond. 
Na de middag werden de nesten gekeurd en geëvalueerd door exterieurkeurmeester Lida Reeskamp-Blok. Ook 
hier kregen de deelnemers en de fokkers een goede toelichting over de ontwikkeling van het gehele nest en de 
individuele hond. 
 
13 deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee 
hadden. 2 Honden toonden helaas schotschuw gedrag. 
 
Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met de jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende 3 
honden een beker uitgereikt, naast de diploma’s voor alle deelnemers. 
 
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden 
 
     Pnt.     Naam hond                Voorjager        Plaats            Fokker         Geb. datum hond 

1
e
  151 Roefie v. 't Exelse Veld M.F.Hermeling Valburg H.G. Klokman 04-05-2015 

2
e
  145 Oran v. 't Exelse Veld Marjo Bus Etten H.G. Klokman 04-05-2015 

3
e
  142 Ascan van Nöordorp Lucas Poecke Brecht Tim Brümmer 16-06-2015 

 
De voorjaagster van Roefie  zal volgens traditie nog een verslag maken van haar ervaringen op deze dag. 
 
De volledige Recapitulatie- puntenlijst  is bijgevoegd. 
 
Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
 
Afgaande aan de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde dag en we hopen dat de 
ervaringen een aanzet hebben gegeven om elkaar terug te zien op een volgend jachthondensport evenement. 
 
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 
 
De ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende nesten af 2011 zijn te zien op de 
Thermometer aanlegproef.. 
 
 
Gebruikshondencommissie (GHC) NGMV 
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Verslag winnaar aanlegtest voorjaar 2016
.....Of ik een verslagje van de jonge hondendag 12 maart 2016
wilde maken...
Nou, de insteek was om hem iets eerder aan te leveren, maar
hier is `t ie dan toch...
Ik weet alleen niet of ik hem het aan de juiste emailadres ge
stuurd heb maar hij komt in ieder geval vast zo op de goede
plek.
 
12 Maart 2016. Oh jeetje, wat zijn we vroeg op. Het baasje
gaat zeker weer met mijn maatje het veld in. Hij mag altijd
mee, ikke nooit. Ik mag nog niet mee want ik ben nog te jong
vinden ze. Het lijkt me wel heel leuk een keer mee het veld in
te gaan maar volgens mij gaan we vandaag toch iets anders
doen want mijn baasje heeft dat lange gevaarte nog niet van
boven gehaald. Dat gevaarte staat boven in de kluis met van
die piepende deuren. Als hij dat ding van bovenaf mee naar
beneden neemt dan gaan ze meestal samen het veld in. Dus...
als mijn maatje alleen die piepende deuren al hoort, dan wordt
hij helemaal prettig opgewonden beneden en loopt hij hevig
heen en weer te kwispelen, uitslover! Ahhhh gut,.... Wat
nu?.....Moet mijn maatje thuis blijven vandaag en mag ik
zowaar een keer mee, lekker puh ! Alleen nu moet ik buiten
wel in dat enge 'ding op 4 wielen'. Dat ding waar ik de aller
allerallereerste keer in moest spugen, toen ze me net bij mijn
moeder en m`n zusjes en broertjes vandaan hadden gehaald.
Daarna hoefde ik gelukkig niet meer te spugen maar ja, mijn
maatje is niet gek op dat 'ding op 4 wielen', dus ik ook niet hè?!
Na een lange rit komen we aan op een parkeerweide bij een
soort van boerderij. Daar lopen toevallig heel veel honden die
allemaal heel veel op mij lijken. Vreemd. Sommige lijken me
wel oude bekenden maar ik weet het niet zeker. Mijn baasje
staat weer eens met iedereen te lullen. Schiet nooit op met hem.
Maar goed, in de tussentijd kan ik lekker met alle andere
honden kennismaken en lekker chillen in de zon want het is
heerlijk weer. Zo her en der krijg ik van andere baasjes iets
lekkers, jammiejammie. Werkt goed, af en toe die 'aandoen
lijke look' inschakelen. Iedereen moet zich op een gegeven
moment verzamelen in een tent. Daar worden we toegespro
ken en krijgen de baasjes uitleg over het verloop van de dag.
Na de uitleg gaan we met een groepje honden en hun baasjes
het veld in. Spannend. Als het spannend is dan trek ik ook
altijd iets harder aan de riem. Mijn baasje vindt dat niet leuk
maar ik doe dat lekker toch.
Om beurten moet er één baasje en één hond mee het veld in
met een paar mensen. Ik krijg ook een beurt en loop lekker
hangend in de riem voorop. Daar word ik op een plekje

neergezet en mag ik van de riem af om iets te gaan zoeken.
Loop ik toch meteen op een dode eend zeg! Wow, spannend
hoor!
Even lekker dat ding besnuffelen en daarna mag ik weer
verder mee los zoeken met mijn baasje. Leuk spelletje hoor,
moeten we vaker doen. Ik loop iets enthousiaster als mijn
baasje en kijk af en toe waar ze blijft. Op een gegeven moment
ruik ik me toch iets lekkers en probeer te zoeken waar de lucht
precies vandaan komt. Spannend hoor! Geen idee wat het is
maar op een gegeven moment heb ik het gevonden hoor! Een
patrijs hoor ik en ik word door m`n baasje beloond voor het
vinden en erbij vandaan gehaald . Hè, wat jammer, máár ik
mag meteen weer verder zoeken. Mooi! Ja, nu snap ik wat de
bedoeling is en prompt vang ik weer lucht maar nu van iets
wat ik al een keer ooit eerder heb geroken bij ons thuis hangend
aan de muur. Zo snel mogelijk ga ik erop af en ja hoor; Een
levende fazant. Kicken hoor ! Weer beloont mijn baasje me
en nu moet ik wel weer aan de riem en mee terug naar de
anderen. Jammer, `t was net zo leuk.
De volgende hond is aan de beurt en ik denk dat hij het ook
wel heel spannend gaat vinden. Als iedereen aan de beurt is
geweest wandelen we met z`n allen naar een ander plekje. Daar
moeten we even wachten. Tijdens het wachten mogen wij van
de baasjes even lekker de sloot in. Leuk. Alleen thuis heb ik
altijd hele vieze, zwarte poten als ik de sloot uit kom en hier
rode, héél apart.  Pa en ma van me komen ook nog even kijken
hoe wij het ervan af brengen, Gezellig hoor, happy family.
“Wat zie je eruit, heb je weer in de sloot gezeten” zo kijkt mijn
moeder me aan. Ik lijk veel op m`n moeder zie ik wel en m`n
vader mag er ook wel wezen.
Onze baasjes kletsen honderduit. Ze hebben het vaak over
ons, zal ook eens niet! Ze hebben het in ieder geval erg gezel
lig samen.
Oh, volgens mij ben ik weer aan de beurt om een spelletje te
doen. Ik ga met m`n baasje naar een stukje bos. Daar krijgt
mijn baasje weer wat uitleg. Vervolgens krijg ik een hele lange
lijn om en word ik op een plekje gewezen waarvandaan ik
voorzichtig alleen maar m`n neus achterna hoef. Makkie,
maar wel keileuk en spannend om te doen. Ik ga er steeds
harder en harder van lopen. Mijn baasje kan me niet bij
houden. In ene vind ik een stuk ree aan het eind van het spoor
en wil dit even graag van alle kanten besnuffelen. Dit heb ik
ook nog nooit geroken. Daar komt mijn baasje ook een
keertje aan. Jeetje wat loopt die te hijgen zeg. Ze zegt vaak dat
ze geen conditie heeft en daar heeft ze groot gelijk in, mag ze
wel eens wat aan gaan doen volgens mij ; ) Ik word weer be

Wachten tot je aan de beurt bent.....

Uitleg en toelichting bij de keuring van de jonge honden
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loond voor het vinden van het stuk ree en mag weer mee terug
naar de groep. Daar vandaan wandelen we weer naar een
andere plek waar we een soortgelijk spelletje gaan doen, alleen
nu is de geur heel anders dan net. Al zoekende loop ik ook op
een heel ander beest. Ik kan hem in eerste instantie niet meteen
vinden maar ̀ t lukt uiteindelijk toch. Jeetje wat leuk is dat om
te doen zeg. Vervolgens mag ik na mijn beloning weer zoeken
en ineens vind ik maar zo een dood konijn. Hoe leuk is dat?
In eerste instantie wil ik hem na wat aandringen wel aan m`n
baasje geven maar ruilen voor een snoepje vind ik wel een
eerlijkere deal.
Na al deze proefjes mogen we weer terug naar de boerderij.
Daar komen we weer allemaal samen. Er is ook nog een vrouw
daar die ons allemaal even komt beoordelen. Ze kijkt naar
onze vacht, onze bouw, ons gebit en ook naar onze ballen.
Vindt ze die van mij toch te klein! Nou ja zeg! En het ergste
van het hele verhaal; gaat ze het ook nog tegen iedereen zeg
gen!!! Leuk hoor! Volgende keer ga ik niet meer mee. Even
later worden we nog op het veld verwacht om te horen hoe
een schot in het jachtveld klinkt. Ik schrok wel  heel even wel
maar werd er niet warm of koud van. Er waren 2 soortgenoot

jes die er wel bang van waren maar misschien komt dat nog
wel een keer goed. De baasjes zijn gezellig daarna aan het
nanuîlen (redactie: nazitten/napraten) en drinken van dat gele
water met zo`n wit schuimkraagje erop. Ieh, jakkie, bah. In
de tussentijd kan ik nog mooi even chillen met m`n soortge
nootjes. Gezellig hoor. Het einde is in zicht. De honden
worden allemaal nog even besproken en benoemd. Af en toe
wordt er geklapt voor ons. Ik word als laatste genoemd en
mijn baasje is helemaal trots en blij. Ze krijgt ook nog zo`n
groot glimmend ding overhandigd en ze knuffelt me helemaal
te pletter.
Vervolgens worden er nog handjes geschud, foto`s gemaakt,
gedag gezegd en gaan we weer richting dat 'enge ding op 4
wielen' alwaar ik heerlijk in slaap val met dat grote blinkende
ding aan m`n zijde en een trotse knipoog van m`n baasje. Wat
een mooie dag...
 
Groetjes van Mariska Hermeling met
Roefie (Ocki van `t Exelse Veld)

Top 3 aanlegproef voorjaar 2016:

Punten hond Naam hond Voorjager Woonpl. Fokker Geb. dat. hond
1e: 151 pnt. Roefie v. 't Exelse Veld M.F.Hermeling Valburg H.G. Klokman 4-5-2015

2e: 145 pnt. Oran v. 't Exelse Veld Marjo Bus Etten H.G. Klokman 4-5-2015

3e: 141 pnt. Ascan van Nöordorp Lucas Poecke Brecht Tim Brümmer 16-6-2016

 
Binnen de aanlegproef leggen de honden een 3-tal proeven af. Het volgen van een zweetspoor, het vinden van een apport
in dichte dekking en een veldwerkproef. Voor alle 3 onderdelen vallen punten te behalen. Na het afleggen van deze 3
proeven worden de punten bij elkaar opgeteld.
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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

  06-12306396 06-12701799

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

  Jan Heijmer Hilda Wanders

  06-21221704 06-15119910

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

  René Bakker (veldwerk)  

  0575-517583 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  exelseveld@hotmail.com  

  

 

Tentoonstellingsagenda 2016 (na de zomervakantie)

Datum / rasgroep Plaats / locatie categorie Secretariaat / postadres Telefoon / fax / email / webside

3 en 4 september
alle groepen

Rotterdam
Ahoycomplex
CAC-CACIB

J.P.H. v.d. Cruijsen
Havikstraat 39
54 XG Mill

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

24 en 25 september
alle groepen

Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

06-53472152 (13:00-21:00)
htm.secretariaat@dogshowmaastricht.
nl
www.dogshowmaastricht.nl

1 en 2 oktober
alle rasgroepen

Zwolle
IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

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

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

5 en 6 november
alle rasgroepen

Dogshow Bleiswijk
Plantarium
Hazerswoude-dorp
CAC-CACIB

Mw. T. Minnaard
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

010-4822440
cacib.bleiswijk@fcdordrecht.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

9 december
alle rasgroepen
HollandCup

Amsterdam RAI
CAC-CACIB
Hollandcup

Hollandcup
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

06-81314651
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

10 december
rasgroepen
2-3-4-7-8

Amsterdam RAI
CAC-CACIB
WINNER/JEUGDWINNER/
VETERANENWINNER
 

Winner
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

06-81314651
info@winnershow.nl
www.winnershow.nl

17 december
rasgroepen
5-6-7-8

Kerstshow KNON
Evenementenhal Cuijk
CAC-CACIB

Mw. A. van Brussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

024-3786722
info@kerstshow.com
www.kerstshow.com

Het gehele overzicht is terug te vinden op de website van de Raad van Beheer (www.houdenvanhonden.nl) en op de site van
de NGMV (onder het menu 'tentoonstellingen') De Grote Münsterlander valt onder rasgroep 7.
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Jaarverslag Secretariaat 2015

Het afgelopen jubileumjaar is goed verlopen met 
een tal aan activiteiten. Hoogtepunt mag toch wel het jubileumweekend 
genoemd worden waar we met zijn allen het 40 jarig bestaan van de N.G.M.V. 
hebben mogen vieren om zo de saamhorigheid te versterken tussen de leden 
en samen met onze `Zwart-witte`  te genieten van de activiteiten 
op een prachtige locatie.
Doordat veel leden belangeloos hun medewerking verlenen, blijft de N.G.M.V. er in slagen 
om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren 

Bestuur:
Het bestuur heeft in 2015 2  keer vergaderd  en de ALV werd gehouden op 24-04-2015 te Ermelo. 
Het bestuur bestond eind 2015 uit:
Voorzitter Johan Wilmink 
Secretaris Ina te Boome, 
Penningmeester Wim ten Hoopen
bestuurslid FBC Tiny Poort 
bestuurslid redactie en PR aspirant- lid Madelon Bolderman 
bestuurslid GHC Marcel Veldhuis

Activiteiten i.s.m. secretariaat: 
Op 20 Juni 2015 vond onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch plaats op het terrein van Boerdeij 
camping `de Waltakke`. Dit vond plaats op de zaterdag in het jubileumweekend. De keurmeesters 
waren Wout Arxhoek en Wim Wellens. Het ringpersoneel bestond uit: Diana Striegel, Dinanda 
Mensink, Jan en Sandra Hooyer. Het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te 
Boome, en tijdens de clubmatch bijgestaan door tal van vrijwilligers die zo`n dag tot een succes 
maken.
Ter ere van het jubileum werden we ook verrast met een bezoek van bestuursleden van onze zuster 
verenigingen uit Belgie en Duitsland, alsmede een afvaardiging uit het bestuur van de VGM.

Fokkersoverleg 23 oktober 2015
Op verzoek van de leden is er op 23 oktober 2015 een fokkersoverleg gehouden in Ermelo. Hier 
kwam niet alleen het onderwerp ter sprake van een eventuele aanpassing in het VFR punt 7.1 maar 
ook de bezorgdheid omtrent het aantal geboren nesten van het afgelopen jaar en het aantal pups in 
de geboren nesten. Besloten word om een nestevaluatie formulier naar alle fokkers te sturen om 
zodoende inzicht te krijgen wat er rondom de geboorte van een nest plaatsvindt, 
van dekking totdat de pups het nest verlaten

Raad van Beheer
Alle correspondentie van de Raad van Beheer komt binnen per email.
Zoals wellicht al bekend is heeft de site van de Raad van Beheer een vernieuwing onder gaan en haar
naam veranderd in `Houden van Honden`. Op deze site en haar maandelijkse nieuwsbrief RAADAR 
zijn alle recente ontwikkelingen te volgen die van belang zijn voor u als hondenliefhebber, zowel 
eigenaar als fokkers. Het verdient aanbeveling om met enige regelmaat de site te bezoeken.

Vooruitzichten voor 2017 m.b.t de Raad van Beheer 
Het plan “Fairfok” meer en meer gestalte gaan geven

Vooruitzicht N.G.M.V. 2016 en volgende jaren
We hopen door het blijven organiseren van het aantal activiteiten de onderlinge saamhorigheid te 
kunnen versterken en om samen het ras gezond en functioneel te houden cq. verbeteren.

Dank aan alle vrijwilligers die, op welke manier dan ook, belangeloos hun steentje bijdragen om de 
N.G.M.V.  levendig en actief te laten zijn !

Ina te Boome secretaris N.G.M.V.
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Notulen  Algemene Ledenvergadering  vrijdag 24 april 2015
Aanvang:  20.00 uur
 
Locatie `De Blokkamp`
Horloseweg 69,  3853 MJ Ermelo
 
Opening: Johan Wilmink opent de vergadering en heet ons hartelijk welkom.
Hij attendeert de aanwezigen op het feit dat morgen, 25-04-2015, de NGMV 40 jaar bestaat, en haalt hierbij artikel 3 uit de
statuten aan:
Artikel 3: 1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de Grote Münsterlander nader tot elkaar te brengen en
de liefhebberij voor de fokkerij van dit ras in Nederland te bevorderen.
Het hoogtepunt zal dit jaar liggen in het samen vieren van het jubileumweekend!
We hopen op een zinvolle vergadering.
 
Ingekomen stukken en mededelingen:
Gerrit Klokman heeft een voorstel ingebracht om het VFR te wijzigen. Het voorstel is voorafgaand aan deze ALV besproken
waarbij de positieve en negatieve kanten zijn toegelicht. Statutair was het niet mogelijk om het voorstel tot wijziging van het
VFR in deze agenda op te nemen en in stemming te brengen i.v.m. het ontbreken van een concreet voorstel met de juiste tekst
passend in het VFR. Bij de inventarisatiestemming bleek de uitslag 6-5 te zijn. Besloten wordt dat men in het komend jaar
een fokkersoverleg houdt om dit voorstel, en mogelijke varianten hierop, nogmaals door te spreken en indien gewenst men
tot een wijzigingsvoorstel komt om het VFR op punt 7.1.1 te herzien.
 
Verslag ALV d.d. 4 april 2014:
De notulen worden per pagina en puntsgewijs doorgenomen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.
Johan Wilmink merkt op dat hij de vernieuwde website super vindt en een hele verbetering is, waarvoor dank aan Jarina
Kisjes als eindverantwoordelijke voor de opbouw en het bijhouden van de site.
 
Jaarverslag secretariaat 2014:
Deze wordt zonder opmerkingen, en onder dankzegging, goedgekeurd.
 
Jaarrekening 2014 + begroting 2015
De kascontrole vroeg om een toelichting van de jaarcijfers.
Voor de duidelijkheid zou dit ook naar de leden toe mogen gebeuren waarbij de cijfers iets meer gedetailleerd zouden mogen
worden. Na de mondelinge toelichting van Wim ten Hoopen zijn er geen verdere vragen en worden de jaarcijfers en begroting
onder dankzegging goedgekeurd.
 
 
 
Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
Theo Zuidema en René Bakker vormden de kascontrole commissie met als
reserve-lid Hennie IJpelaar. De commissie heeft de cijfers gecontroleerd en in orde bevondenen vraagt de ALV aan het bestuur
décharge te verlenen. Volgend jaar zullen Theo Zuidema en Hennie IJpelaar de kascommissie vormen met als reserve-lid
Nicoliene Oosterhof.
 
Commissieverslagen
Het FBC verslag dat door Tiny Poort is opgemaakt wordt doorgenomen.
     
 
              *  Gebruikshondencommissie:
Marcel Veldhuis geeft een toelichting op het GHC verslag
Het veldwerk is door Jarina Kisjes en René Bakker opgepakt en deze hebben zich daar volop voor ingezet en daardoor loopt
het weer goed. Het veldwerk zal iets duurder worden doordat de kosten van de beschikbare velden duurder zijn geworden.
Het inschrijfgeld is met  € 5,- verhoogd.
 
De KNJV proef in Haaften wordt sinds dit jaar, 2015, alleen nog in  samenwerking met de “Viszla” vereniging georganiseerd.
De “Epagneul” heeft de samenwerking beëindigd. Haaften zal nu ̀ om en om` het jaar met de “Viszla” worden georganiseerd.
De NGMV wilde liever niet met meerdere “Epagneul” rassen de organisatie verdelen. Johan Wilmink is hier meerdere malen
telefonisch over benaderd maar het bestuur van de NGMV staat voor haar achterban en (commissie-) leden. 
Marcel Veldhuis merkt op dat er in 2013 meer deelname aan de VJP en HZP is geweest dan in 2014, ook de deelname aan de
aanlegproef loopt terug. De fokkers wordt verzocht om hier toch meer promotie voor te maken bij de pup-kopers. Anita
Jansen komt met het voorstel om uitleg te geven aan de voorjagers wat deze proeven inhoudt.
De afgelopen 4 jaar is er geen grote Münsterlander als NIMROD deelnemer geweest.
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We moeten met elkaar proberen om op grotere wedstrijden te staan, zowel KNJV als veldwerk wedstrijden.
 
       *  Redactiecommissie:
Het verslag wordt door Anita Jansen toegelicht en daarbij komt de vraag om een extra redactie lid vanwege de werkzaamhe
den. Ook merkt ze op dat er steeds minder foto`s en artikelen worden aangeleverd door de leden.
 
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Wim ten Hoopen
Wim ten Hoopen wordt per acclamatie herkozen als penningmeester
 
Jubileumweekend invulling en bijbehorende vrijwilligers
Door Marcel Veldhuis is een heldere Power-point presentatie gemaakt en hierbij geeft hij nadere uitleg van de voorgenomen
activiteiten. Om met elkaar een jubileumweekend als dit te kunnen vieren zijn er veel leden nodig om te helpen. De taken
worden door Marcel Veldhuis toebedeeld aan de diverse `vrijwilligers`. Voor de overnachtingen is het nodig om tijdig aan te
melden, voor 1 mei. De `Waltakke` zal tot deze datum de beschikbare ruimtes vrijhouden voor leden van de NGMV.
 
Nieuwe site: uitleg, mogelijkheden en beheer
Jarina Kisjes heeft vanaf 1 januari het beheer van de website van de NGMV op zich genomen. Er is veel werk door haar, en
dewebsite bouwer verzet om tot dit mooie resultaat te komen. Er volgt uitleg over de indeling en opbouw van de site en
eventuele toekomst mogelijkheden ervan.
 
Uitreiking verenigingswisselprijzen:
 
Jeugdbokaal:
1e plaats57 punten Clay van `t Gina Florashof, eig. Barthold Wesselink
2e plaats51 punten Nico vom Hoxfeld, eig. Rini en Marian van Kuijk
3e Plaats50 punten Britomartis Bibi of Coopers Border, eig. Barbara van de Burgt
 
Veldwerkbokaal:
1e plaats:          16 punten Jamie van de Stommeerpolder, eig.  Linda Spaargaren
 
Martien Peters Bokaal:
1e plaats:         15 punten Niko vom Varesfeldt, eig André Nieuwenhuis
2e plaats          14 punten Nico vom Hoxfeld, eig. Rini en Marian van Kuijk
 
40 jaar NGMV,
is inmiddels voldoende toegelicht
 
Rondvraag:
Gerrit Klokman vraagt of er contact is met de VGM en of er een keer een Duitse keurmeester de clubmatch mag keuren?
Er is contact met de VGM en de besturen van de aangrenzende Landesgruppen en het VGM bestuur zal worden uitgenodigd
om aanwezig te zijn op het jubileumweekend om de onderlinge contacten aan te halen. De laatste jaren is er de voorkeur aan
gegeven om de keurmeesters die een rasexamen voor de grote Münsterlander hebben afgelegd, en behaald, op de clubmatch
te laten keuren.
Volgens Gerrit Klokmanis het mogelijk om via DNA onderzoek de erfelijke oogafwijkingen te bepalen. René Bakker antwoord
dat het op dit moment nog niet mogelijk is om dat via DNA te bepalen er is nog veel onderzoek nodig om tot een sluitende
conclusie te komen op dit specifieke gebied.
 
14         Sluiting:
Johan Wilmink sluit de vergadering onder de constatering dat het een vruchtbare en zinvolle vergadering is geweest, en  met
een spetterend jubileumweekend in het vooruitzicht!
 
 
                        Voorzitter Johan Wilmink                                                  secretaris Ina te Boome
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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 

 

Winnaars wisselbokalen 2015
 
Op de ALV op 1 april werden ook dit jaar weer de jaarlijkse
wisselprijzen
uitgereikt aan de winnaars.
 
Dit jaar mochten wij feliciteren:
Jeugdbokaal
1e Plaats met 58 punten:
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty)
Eigenaar: Nicoliene Oosterhof
 
 
 

 

 
 

 
Veldwerkbokaal
1e Plaats met 24 punten:
Jamie van de Stommeerpolder
Eigenaar: Linda Spaargaren
 
Martien Peters Bokaal
1e Plaats met 12,5 punten
Do van’t Woudse Veldt
Eigenaar: Sonja de Ruiter
2e Plaats 11,5 punten
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty)
Eigenaar: Nicoliene Oosterhof
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Resultaat en balans 

Gerealiseerd Begroting
2015 2014 2015 2016

Baten
Contributie/entreegelden/donaties 6.815 7.003 6.750 6.950
Advertenties/website 400 450 400 500
Clubwinkel 7 126 100 50
Overige opbrengsten 15 4 ---- ----
Aanlegproef/j.h.dag ---- 192 ---- ----
KNJVpr.,veldwerk, map 1.230 25 1.000 ----
Rente spaarrekening 98 154 125 75
Totaal baten 8.565 7.954 8.375 7.575

Lasten
Clubblad/promotie kosten 3.211 3.293 3.500 3.250
Bestuur-,commissie- en vergaderkosten 1.523 1.688 1.800 1.600
Algemene kosten 1.485 1.358 1.250 1.550
Afschrijving inventaris 447 349 450 200
Aanlegproef/j.h.dag 231 ---- ---- 150
Clubmatch/Jubileum weekend 3.199 51 3.300 200
KNJVpr.,veldwerk, map ---- ---- ---- 250
Bankkosten 349 304 325 375
Totaal lasten 10.445 7.043 10.625 7.575

Resultaat -1.880 911 -2.250 0

Vrijval reservering
Jubileumfonds 2.250 ---- 2.250 ----

Totaal 370 911 0 0

Staat van baten en lasten / begroting 

Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014 Passiva 31-12-2015 31-12-2014
€ € € €

Vaste activa Eigenvermogen
Materiele vaste activa Eigenvermogen 20.616 20.246
Inventaris 698 805 Bestemmingsreserve 2.250

20.616 22.496
Vlottende activa Kortlopende schulden

Voorraden 1.830 2.377 Crediteuren 7
Vooruitontvangen/

Vorderingen/ te betalen 350 83
overlopende activa 804 657 350 90

Liquide middelen 17.634 18.747

Totaal Activa 20.966 22.586 Totaal Passiva 20.966 22.586
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Toelichting op de balans 

NGMV

Toelichting op de balans

Inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2015 805
Mutaties boekjaar
-investeringen 340
-afschrijvingen -447
Boekwaarde per 31 december 2015 698

Voorraden
Bokalen en erespelden 79
Clubwinkel 1.483
Drukwerk 268

1.830

Vorderingen/overlopende activa
Debiteuren 116
Overlopende activa
-te ontvangen rente 98
-vooruitbetaalde bedragen 590

688
804

Liquide middelen
Kas 44
Kas clubwinkel 317
Rekeningcourant ABN-AMRO 468
Spaarrekening ABN-AMRO 16.805

17.634

Eigenvermogen
Eigenvermogen
Stand op 1 januari 2015 20.246
Bij: resultaatbestemming 2015 370
Stand op 31 december 2015 20.616

Bestemmingsreserve
Stand op 1 januari 2015 2.250
Vrijval 2015 -2.250
Stand op 31 december 2015 0
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Martinidogshow Groningen 05-03-2016

keurmeester  G.H.A.H. Mensink

Gebruikshonden klasse

Reu GHYLL RIBBLE UUT'T VOSSEBELTSEVELD 1 Uitmuntend

Open klasse

teef GHYLL BROOK UUT'T VOSSEBELTSEVELD 1 Zeer Goed

teef LORA VOM FLŐRBACH 2 Zeer Goed

Int. Dog Show  Utrecht 09-04-2016

keurmeester Mevr. A.M. Reeskamp-Blok

Open klasse

Reu CESAR VAN DORKA`S PLEK 1  Uitmuntend

Jachthondenshow Papendal Arnhem 22-05-2016

keurmeester Dhr. W. Arxhoek

Open klasse

Reu LEX VAN HET EXSELSE VELD 1  Uitmuntend

Open klasse

teef SENTA VAN HET MEEKENESCH 1  Uitmuntend

Puppyklasse

teef FLICKA OUT UT DRAKENTIECK 1 Veelbelovend

 
Uitslagen

Clubagenda 2016
Datum Activiteit

20 Augustus SJP Haaften (voormalige KNJV-proef)

7 Oktober Veldwedstrijd Jeugd te Hulst

14 Oktober MAP Rha

5 November Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel
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Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar 
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 Ned. en Int. Kamp. 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 Ned. en Int. Kamp. Uriella (Quinty) Junior od Nezdického Potoka 29-11-2012 Oosterhof, N.

300257 Lora vom Flörbach 02-04-2014 Roze, H.R.

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
2692884 Chico (Brent) vom Florbach 05-05-2007 Lankveld, D.

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

2761199 Ned. en Int. Kamp. 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 Ned. Kamp. en Clubwinner '12 Filu (Tobor) vom Florbach 05-04-2010 Kisjes, J.

2880501 Ben vom Vossbrink 01-03-2011 Louws, L.

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

2852029 Dürak (Swieber) 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.

2886060 Lex van 't Exelse Veld 08-05-2012 Bakker, R.

2956809 Ned. Jeugd Kamp. Ghyll Ribble (Storm) uut 't Vossebeltseveld 09-03-2014 Mentink, R. en A.

2974657 Clubwinner '16 en Ned. Jeugd Kamp. Aiko vom Tieben See 13-04-2014 Oosterhof, N.

 
FOKKERIJ INFORMATIE

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 Madelon Bolderman 06-16860561 madelonbolderman@hotmail.com
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Naam hond NHSB Dierenarts Onderzoek Uitslag

Ben vom Voßbrink 2880501 Drs. S.A.A. Buijs HD HD A, Norb.w. 30

Jamie v.d.Stommeerpolder 2908623 Drs. C.H. Zuiderduin HD HD A, Norb.w. 40

Bayla v.'t Reuseldal 2888853 Drs. D.D. Geerdink HD HD A, Norb.w. 40

Nestor v.d. Stommeerpolder 2908618 Drs. E.Y. Paardekooper HD HD A, Norb.w. 40

Kira vom Flörbach 2976080 Drs. H. ten Kate HD HD A, Norb.w. 40

Cesar v. Dorka's Plek 2904157 Drs. D.J. Breen HD HD C, Norb.w. 16

Dolf von Bätjers-Braake 3003026 Drs. M.A.P.M. Kappen HD HD A, Norb.w. 31

Nestor v.d. Stommeerpolder 2908618 DR. A. Heijn Oog Voorlopig vrij

Irene 2915403 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Cesar v. Dorka's Plek 2904157 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Misty v.'t Exelse Veld 2902733 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Mendy v.'t Exelse Veld 2902736 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Uhry Junior Od Nezdického Potoka 2911574 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Mickey 2915402 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Borre 2915401 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Buddy 2915404 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Kim v.d. Stommeerpolder 2908621 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Boomer v.d. Lobberry 2914799 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Bobby v.d. Lobberry 2914800 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Lady v.d. Lobberry 2914803 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Frank v.h. Doelhof 2915259 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Fanny v.h. Doelhof 2915265 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Aspe Doris v.'t Reuseldal 2834010 K.J.M. Stróbl Oog Voorlopig vrij

Balou v.d. Lobberry 2914804 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Arras v. Dorka's Plek 2703514 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Mick v.'t Exelse Veld 2902729 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Onanka v.h. Meekenesch 2766405 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Birka v.'t Woudse Veldt 2703564 Dr. J. Gutteling Oog Voorlopig vrij

Ben vom Voßbrink 2880501 Dr. A.M. Verbruggen Oog Voorlopig vrij

Lady v.d. Lobbery 2914803 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Okko v.'t Exelse Veld 3004369 C. Görig Oog Niet vrij (Retina 

Dysplasie)Onah v.'t Exelse Veld 3004371 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Oran v.'t Exelse Veld 3004368 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Olaff v.'t Exelse Veld 3004370 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Olivier v.'t Exelse Veld 3004366 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Diewerd v. Dorka's Plek 3003168 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Douwe v. Dorka's Plek 3003167 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Ollie 3001033 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Ledie 2996049 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Dolf von Bätjers-Braake 3003026 C. Görig Oog Voorlopig vrij

Uriella Junior Od Nezdického Potoka 2911944 Drs. R.R.O.M. v.d. Sandt Oog Voorlopig vrij

Lord Miquel Uut't Vossebeltseveld 2810629 Dr. A.M. Verbruggen Oog Voorlopig vrij

Becses v. Dorka's Plek 2833201 G. Janssen Oog Voorlopig vrij

Do van 't Woudse Veldt 2899640 R.R.O.M. v.d. Sandt Oog Voorlopig vrij

 
GEZONDHEID
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Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 3 2016  jaargang 42 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1  september 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.

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.

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

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.

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

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

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

 
V. ´T Patriez´n Laand 
 
 

Do V. ´T Woudse Veldt x Cayo vom Voßbrink 
 
Te verwachten pups 8 mei 2016 

 
 
 

 
Do V. ´T Woudse Veldt     Cayo vom Voßbrink 
Aanlegproef NGMV 1e U     VJP 
Martien Petersbokaal 2015     HZP 
KNJV B        VGP 
VJP        Exterieur SG/V (Sehr gut/vorzüglich) 
HZP          
VGP 
Exterieur U 
 

Do loopt een vlot continentaal II    Cayo is een slanke rastypische reu 
patroon met een hoge kophouding en met een mooie kop, correcte gang, 
staat perfect voor. diepe borst en een uitgesproken 
 voorborst. 
 

www.vtpatrieznlaand.nl  
S. de Ruiter 06-23613990 
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


