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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          : Kamiel v.h. Proostmeer
Eigenaar      : Job Tuma
Op de achterpagina:
Naam            :Kyra
Eigenaar       : fam. Brouwer
 
Het volgende nummer zal medio december 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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Van de redactie
Voor velen van ons is dit een drukke periode. Als gevolg van
de puppy boom van de eerste helft van 2016, zijn weer veel
baasjes druk met het opleiden van hun prachtige jonge
hondje. Een hele uitdaging met die monsters, maar ook zo
genieten. Schrale troost voor de lastige momenten... uit eigen
ervaring kan ik zeggen dat er altijd wel iemand binnen de
vereniging is die je wil helpen bij vragen of problemen. Ik zou
zeggen schroom niet om contact te zoeken en hulp te vragen!
Soms is een oplossing makkelijker dan je zou denken.
 
Bij de volwassen honden wordt na het harde trainingswerk
getoetst middels de Standaard Jachthonden Proeven waar we
staan met onze honden. Nog even en dan start ook het veld
werk weer, gevolgd door de Meervoudige Apporteer Proeven
en het zweetwerk. Tenslotte nog het allermooiste.... de prak
tijk! Ik geniet altijd enorm van alle verhalen en foto's die we
via de diverse kanalen voorbij zien komen en ben altijd trots
als ergens een Grote Munsterlander goed heeft gepresteerd.
Benieuwd ook ben ik naar mensen die juist hele andere acti
viteiten ondernemen met hun GM. Van apporteersport, ge
hoorzaamheidscursus tot canicross en steppen met je hond,
we zouden ook graag zulke verhalen ontvangen zodat iedereen
kan lezen wat je allemaal kunt ondernemen met je hond.
 
We wensen jullie als redactie heel veel succes en plezier met de
diverse activiteiten met jullie Grote Munsterlander! Uiteraard
zien we jullie verhalen, verslagen en foto's heel graag tegemoet
via redactiegrotemunsterlander@gmail.com.
 
Namens de redactie,
 
Madelon Bolderman

 
Ik hoop dat het in mijn agenda past en anders moet ik die
misschien maar aanpassen. Ik hoop ook dat Acira er klaar
voor is om daar misschien een C-diploma te lopen. En ik hoop
u daar weer te treffen. Gezellig! Liefst met hond maar zonder
mag ook!
 
Johan Wilmink
 

Van de voorzitter
De kogel is door de kerk! Ik heb mijn keuze gemaakt het is
Acira van de Polderdiek geworden. En ik ben er blij mee. Maar
wat kun je zeggen van een pup van zeven weken? Is zij vandaag
heel energiek of is ze nog moe van het spelen van de hele dag
met broertjes en zusjes. Heeft ze een betere concentratie als ze
het sleepje loopt of is ze afgeleid door alles en iedereen. Van
de kleur en de bouw kun je misschien wat zeggen maar hoe ze
uitgroeien is ook maar afwachten. Gelukkig kreeg ik goede
hulp van de fokster, en zo hoort het. Maar zoals een goede
vriend van mij zegt: ,,Wat er ook mee is, als tie veertien dagen
bij je is, is het de mooiste en liefste van allemaal!’’
 
Het geeft je gelijk ook weer een beetje elan. Zo heb ik haar
meegenomen naar de SJP in Klundert in West Brabant om
een beetje te wennen aan al die honden, mensen en knallen.
Iedereen vindt het een mooi hondje en iedereen vraagt of ik
toch wel met haar op cursus kom. Daar is maar een antwoord
op mogelijk: Ja, natuurlijk!! Want wat me opviel was dat het
al weer een heel tijdje geleden was dat ik met Tjarda van ’t
Exelseveld op cursus ging maar dat er toch weinig mensen me
vergeten waren. Niet alleen het hondenwerk is leuk maar ook
de sociale contacten maken deze hobby leuk.
 
Ook was ik op de SJP in Haaften. Een gezamenlijke gebeur
tenis van de Vizla-vereniging en de Grote Münsterlander. Dit
jaar was de organisatie in handen van de Vizla’s en natuurlijk
werden leden van onze club ingeschakeld om te helpen. Mooi
want ook dat verbroedert en zo hoort het ook te zijn. Een
goede zaak en het was er bovendien gezellig.
 
De Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging wist de
Capriolus Trofee in de wacht te slepen. Deze prijs gaat naar
de rasvereniging die gemiddeld de hoogste punten wist te
behalen. Het dirigeren, één van de onderdelen voor het beha
len van een A-diploma, was moeilijk. Langs de rivier was een
straffe wind die veel honden deed afzakken waardoor ze niet
op het stoppunt te krijgen waren. De proef was voor iedereen
te zwaar behalve voor de Grote Münsterlander Cesar van
Dorka’s Plek met Nico Engels. Hij ging weliswaar niet als een
speer maar eerder bedachtzaam kwam hij op het stoppunt en
mocht naar de duif die hij keurig wist te brengen. Dubbele
felicitatie voor de Münsterlanders. Maar toen………
 
Toen moesten wij vaststellen dat alhoewel wij de besten waren,
het aantal zwart-witte honden ruim in de minderheid was ten
opzichte van de lichtbruine kort- en ruwharige exemplaren.
En dat is in het verleden wel eens anders geweest. Toen deden
er een lange rij van Münsterlanders mee. Jaren van tussen de
twintig en dertig waren geen uitzondering. Waar zijn zij ge
bleven? Of komen ze nog? Wat is de reden?
 
Ik weet het niet. Ik kan maar één ding proberen en dat is
proberen om ook voor deze activiteiten weer leden enthousi
ast te krijgen. Argumenten zijn er genoeg. Het voortraject
verbetert de band met je hond. Het is leuk om te doen. Er zijn
heel veel leuke mensen op zo’n dag. De catering is vaak goed.
Het is een dagje vakantie. En volgend jaar zijn wij weer aan
de beurt om het te organiseren. Opnieuw in Haaften en de
schop gaat er daar in dus waarschijnlijk onder wat andere
omstandigheden.
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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 over te maken op rekening nr.
NL41ABNA0469260505 ten name van de N.G.M.V. onder
vermelding van: contributie 2017.
 

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. 

 

Nieuwe leden vanaf 01-09-2016

J.A. Brinksma Oosthem

J. Dekkers Den Helder

H.M.H. Hermans Reuver

F.W. Maan Schiedam

C. Maan-Van Toor Schiedam

L.H. Van Poecke Brecht Belgie

J.C. Wormmeester Amersfoort

N. Naaijer Winschoten

F.A. Van Haarlem Bussum

A.B. Van Bruggen Holten

L. Rooijens Oosterhout
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Veldwerkwedstrijd vanuit het oogpunt van de
organisatie
Veldwerk vanuit het oogpunt van de organisatie; Jeugd- en
Novice veldwedstrijd, Hulst 8-4-2016
 
Wanneer de kalender van het veldwerk op de Orweja site
komt, is er tussen de verschillende Continentaal II verenigin
gen al overleg over en weer geweest over de verschillende data.
Bij het opmaken van de kalender mogen er geen twee dezelfde
wedstrijden op één dag zijn zodat iedereen kans heeft om aan
de wedstrijd deel te nemen. Een geschikte keurmeester vinden
moet al ver van te voren gebeuren want hun agenda’s zijn
meestal snel vol. Uiteraard moeten er jachtvelden zijn waar
voor toestemming van grondgebruiker en jachthouder(s) is
afgegeven en verder zal er een plaats van samenkomst geregeld
moeten worden en eventueel ook de lunch. Dan gaat de in
schrijving open en mijn mailbox stroomt vol. Voor twee
wedstrijden waaraan in totaal 24 honden mee kunnen doen
krijg ik bijna 60 inschrijvingen binnen. Wanneer de sluitings
datum nadert moet elke inschrijving gecheckt worden. Vol
doet de hond aan de vereiste leeftijd, is de deelnemer lid van
‘De Jagersvereniging’ of van de betreffende rasvereniging, is
het wel een Continentaal II hond? Er zitten soms vreemde
inschrijvingen tussen! Dan de loting. De 40/60 regeling is nog
in werking, dit betekent dat ik een paar honden mag aanwijzen
die zeker mee mogen doen (ons eigen ras geef ik voorrang) en
voor de rest is het lootjes trekken. Dan moet iedereen een
bevestiging van deelname krijgen, of juist een bericht dat ze
reserve staan of zelfs dat ze uitgeloot zijn. Contact met de
penningmeester of er wel betaald is en de catalogus kan op
gemaakt worden, vervolgens op een USB stick zetten en op
naar de drukker. Voor de winnaars van de wedstrijden is het
leuk als er een prijs te winnen is dus laat ik bokalen maken
met de juiste tekst er op.
 
Ondertussen rijden de veldbegeleider en ik af en toe door onze
jacht om te kijken welke velden geschikt zijn, waar zitten de
fazanten en patrijzen? Oei oei oei, die tarwe mag nog wel iets
harder groeien! We willen dat de fazanten zich drukken en
niet dat ze ons van ver al kunnen zien aankomen met onze
honden. Welke wind verwachten we op de dag van de wed
strijd? We willen de velden van onder de wind benaderen zodat
het wild niet meteen de benen neemt als we de auto’s neerzet
ten. Verschillende ‘aanvliegroutes’ worden er besproken en
meestal is dit pas de dag van te voren echt zeker. Een paar
dagen voor de wedstrijd rijden we nog een laatste keer door
de jacht en stoppen meteen bij de betreffende boeren om te
melden dat we een veldwedstrijd hebben en of ze er akkoord
mee gaan. Verbaasd waren we dat we over dat rondje toch
nog twee uur bezig zijn geweest. Daar waar de wedstrijd ge
houden wordt doen we even niets aan schadebestrijding zodat
we niets verstoren. Ondanks dat ben je nog afhankelijk van
het moment van de dag. De boer kan net gepland hebben om
te gaan spuiten en dan kan je dat hele mooie veld, wat je
prachtig ingepland had en waar je de hele week al mooie fa
zanten hebt gespot, niet gebruiken. Voor de dag van de
wedstrijd haal ik nog wat bedank pakketjes in de vorm van
Zeeuws bierpakketje of een plaatselijk likeurtje of zo. De
jachthouders, veldbegeleider en keurmeester worden er mee
bedankt en de laatste ontvangt ook een envelopje met inhoud,
een vanuit Orweja vastgesteld bedrag. De dag voor de wed
strijd bel ik nog met de politie. Ik leg uit dat we een veldwed
strijd houden en dat wanneer er mensen bellen, en dat doen

ze nogal snel, de politie meteen een antwoord heeft dat er niets
aan de hand is. Dit telefoongesprek duurt vaak erg lang en ze
hebben vaak ook erg veel vragen. Ik leg dan uit wat de bedoe
ling is en dat het net jacht is maar in scene gezet, dat er niet
geschoten wordt maar wel geknald wordt met een alarmpi
stooltje en dat vergunningen in orde zijn en boeren en jacht
houders akkoord gaan. En nee… er doen geen 100 honden
aan mee, slechts 12. Maar het wordt wel gewaardeerd dat ik
het even meld.
Sonja de Ruiter is de avond voor de wedstrijd helemaal vanuit
het noorden des lands naar Hulst gekomen om de wedstrijd
van de volgende dag, zowel voor- als achter de schermen, mee
te maken. Sonja gaat mij binnen de vereniging bijstaan bij het
veldwerk.
 
En dan de dag voor de wedstrijd. Alles klaarzetten, thermos
kannen met koffie, kaas en worst snijden, bekertjes, cola en
ander fris, de catalogussen, vergunning Orweja, certificaten,
walkietalkies, bokalen, enz, enz. De nacht voor de wedstrijd
zie ik het 2 uur worden, 4 uur, 5 uur… heb ik aan alles gedacht?
Zouden de weergoden ons goed gezind zijn? Komt iedereen
op tijd? Heb ik de walkietalkies opgeladen? Moet ik nog re
serves inzetten? Laat het wild zich zien? En de openingsspeech
wordt nog eens geoefend. En dan kijk je ’s morgens uit het
raam en zie je niets… MIST!!! Oh nee toch, net vandaag?!?
Goedemorgen Sonja, heb je een beetje kunnen slapen in een
vreemd bed? M’n busje wordt ingeladen, ook Tobor en
Henzen moeten mee. Met Henzen ben ik ook nog deelnemer
in de jeugd. Ik rij nog even een stuk door de jacht op weg naar
de plek van samenkomst en zie dat de wind zoals voorspeld
staat. Ik zie al enkele fazantjes zitten en bij de plaats van sa
menkomst staan zelfs al twee deelnemers. De veldbegeleider
Anton is samen met Sonja ook al even door een ander stuk
jacht gereden en komen zeggen ook dat ze al wat fazanten
hebben gezien. Langzaam wordt het verwachte gezelschap
compleet en kan ik aan mijn openingsspeech beginnen. Nie
mand vergeten? Alles gemeld wat ik heb moeten melden? Dan
allemaal in de auto’s en we rijden achter de veldbegeleider aan
naar het eerste veld. Gelukkig is de mist al wat opgetrokken
en de veldbegeleider komt naar mij toe en zegt dat de keur
meester nu al enthousiast is over de velden. Ohhh… gelukkig!
Hopelijk laat het wild zich nu ook zien, de velden zijn wel erg
nat nu met die mist. We zullen het er mee moeten doen. Het
zonnetje doet al zijn best en dan laten de fazanten zich straks
ook wel zien. Ik haal Henzen nu eerst eens even uit mijn busje.
Ik moet zelf ook nog lopen en moet als 4e.
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Langzaam maken organisatiezenuwen plaats voor deelne
merszenuwen. De eerste drie honden vonden geen wild. Wel
horen we fazantenhanen roepen. Ze zitten er wel maar niet in
de natte velden. Het loopt zoals we gepland hebben. Het loopt
goed, het loopt gesmeerd. Met de walkietalkies werkt het ook
prima. Sonja en de veldbegeleider communiceren er prima
mee. De sfeer zit er goed in en hier en daar worden er fazanten
gespot. En ja hoor! Het eerste punt is binnen! Door een GM.
Dat maakt het nog leuker. Iedereen voorzien van koffie en
stroopwafel. Hilarisch is het wanneer het huispaard van één
van onze boeren zich tussen de deelnemers goed thuis voelt.
Zoveel aandacht van iedereen is wel leuk. Het huispaardje van
meer dan 20 jaar oud loopt daar altijd los en weet de weg naar
huis prima te vinden. Er lopen iets verder nog drie hanen dicht
bij de weg. De veldbegeleider probeert ze het veld in te jagen
maar dat mislukt en ze vliegen precies de verkeerde kant op.
Bijna tijd voor de lunch. Alvast even bellen naar onze eetge
legenheid dat we er zo aankomen, zodat de soep klaargezet
kan worden. Het laatste veld van de ochtend levert nog een
punt op en alweer door een GM!
 
De lunch is zeer welkom. Ik heb ’s morgens niet veel door m’n
strot kunnen krijgen en voel nu dat ik toch wel trek heb. Al
lemaal afrekenen en we vertrekken met de hele colonne naar
een ander stuk jacht, iets verder weg. Hier gaan we verder waar
we gebleven waren, met de novicehonden. We komen hier en
daar nog een fazant tegen en ook wordt er nog een punt ge
maakt op een koppel patrijzen. Langzaam naderen we het
einde van de wedstrijd. Alles is tot dan toe prima verlopen.
Een paar honden willen we nog onder wild hebben. We be
sluiten naar ons ‘huzarenstukje’ jacht te gaan. Hier zit zeker
fazant, maar het is geen groot stuk. Een paar honden kunnen
hier nog makkelijk onder wild komen. En inderdaad, genoeg
fazanten, maar helaas worden er geen punten meer op ge

maakt. De wedstrijd is voorbij. We komen tot de conclusie
dat elke hond wild heeft gehad! We drinken nog wat bij de
auto’s, kaas en worst moet nog op en daarna vertrekken we
weer richting onze plek van samenkomst. Daar komt de
keurmeester met de einduitslag. Ik mag maar liefst 6 certifi
caten uitschrijven. En met al die NHSB-nummers en chipnum
mers en met van die rare kennelnamen is een fout snel gemaakt.
Gelukkig is Sonja er die de nummers voorleest. Toch wel
makkelijk met zijn tweeën. De keurmeester de werkboekjes
nog laten signeren en vervolgens mijn bedankspeech nog even
uit mijn mouw schudden. De keurmeester is deze dag niet voor
niets helemaal vanuit Zwolle naar Hulst gekomen, er zijn 19
lopen geweest met 3 kwalificaties en 3 Eervolle Vermeldingen.
Wat een dag! Met deze uitslag vrees ik dat de volgende keer
mijn mailbox nog voller raakt. Met Sonja zit ik nog even na
om de wedstrijddag te evalueren. Ze heeft kriebels gekregen
om in het najaar ook te organiseren en ook mee te doen. Ze
moet nu nog de hele weg terug naar het noorden.
 
Samen met mijn eigen veldbegeleider zit ik ’s avonds uitgeput
maar voldaan op de bank. We proosten op een succesvolle en
leuke dag. Nog even met de laptop op schoot de uitslag er bij
halen en invullen in Orweja. De bonnetjes van de gemaakte
kosten heb ik allemaal braaf bewaard. Deze moet ik eerdaags
in een excelbestandje zetten en naar onze penningmeester
mailen. Dit was één wedstrijd, de volgende is over 6 dagen.
Alle deelnemers van die wedstrijd hebben al bericht gehad,
morgen eerst de catalogussen maken en naar de drukker
brengen… Voor het najaar alvast een keurmeester uitzoeken
en vragen… alles weer van voor af aan…
 
Jarina Kisjes in samenwerking met Sonja de Ruiter
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Verslag veldwerkwedstrijd Hulst door Jos Franssen
Veldwedstrijd Hulst: alles zat ons mee . . . bijna alles . . .
 
Op vrijdag 8 april waren we te gast in het jachtveld van de
jachtcombinatie van Jarina Kisjes en het werd een mooie
wedstrijd. De velden waren erg mooi en hadden een ruim
aanbod aan wild. De wedstrijd was strak georganiseerd en
alles stond in het teken van het creëren van kansen voor de
honden. Er heerste een goede en relaxte sfeer. De deelnemers
bestonden uit een mix van ervaren en beginnende voorjagers
waarbij zes honden in de jeugdklasse zaten en zes in de novi
ceklasse. Ervaringen werden openhartig gedeeld en de twee
groepen trokken de hele dag samen op.
De dag begon een beetje mistig en de tarwe was nat, maar al
snel droogde het op en konden de honden wild gaan tonen.
Iedere hond heeft kans op veerwild gehad. Dat hoor je niet
vaak! Complimenten voor de jachthouders.
 
Meggie is mijn eerste hond en we hebben al een paar keer
eerder aan veldwedstrijden mogen proeven. Dat zag er als
volgt uit:
Voorjaar 2014: een INS door mijn onervarenheid. INS (insuf
fisant) wordt gegeven aan honden die niet hebben voldaan
aan de norm en van wie de eerste loop op grond daarvan
vroegtijdig door de keurmeester is beëindigd.
Najaar 2015: weer een INS door het uit de hand raken van
een overdaad aan voetverwaaiing en niet tijdig bedienen bij
het voorstaan.
Voorjaar 2015: GPT doordat de ik er zelf ongelukkig twee
koppels uitliep waar Meggie niet onder was geweest. GPT
(gibier passé ou tape) wordt gegeven aan honden die een kans
om een punt te maken niet hebben benut.
Najaar 2015: afgemeld omdat Meggie niet meer voorstond.
Serieus overwogen om te stoppen met veldwerk.
 
Na deze niet erg gelukkige pogingen heb ik me dit voorjaar
toch maar weer ingeschreven voor een veldwedstrijd. En dit

keer zat alles mee. Ik was als laatste aan de beurt en kreeg een
mooi, ruim tarweveld zonder hazen. Bij de tweede loop kregen
we een veld met mosterd: Meggies favoriete gewas. En er stond
een lekker briesje. Dan hoef je het alleen nog maar af te maken
. . .
 
Bij de start zei de keurmeester dat het veld aan de brede kant
was en hij adviseerde mij om één kant te kiezen en dan een
stukje van de aangrenzende akker mee te pakken. De reden
hiervoor is dat het wild graag in de kantjes zit. Om gedoe te
voorkomen besloot ik eerst even af te wachten of Meggie een
duidelijk voorkeur voor links of rechts zou hebben. De slagen
naar rechts waren wat ruimer dus besloot ik naar rechts te
gaan. De toeter voor de eerste minuut ging en al vrij snel begon
Meggie een stukje akker mee te pakken. Achter me hoorde ik
‘Goed zo!’, wat me vertrouwen gaf. Meggie kwam goed los en
ging er volle bak tegenaan. De slagen werden steeds ruimer
en ze ging wel erg veel van de kale akker belopen. Ik zat er
niet op te wachten dat ze daar een haas zou vinden, dus besloot
ik de keerfluit in te zetten. Ze keerde met een mooie bocht
naar de wind toe, maar toen ze vervolgens voorlangs kruiste
zag ik dat ze me wat te lang aankeek. Ze was duidelijk uit haar
concentratie. Haar volgende slag verliep traag en ze stopte
zelfs een keer om contact te maken en draaide van de wind af.
Het was me inmiddels duidelijk dat ze vandaag niet voor
zichzelf aan de slag was en dat ik haar kon laten gaan. Al snel
zat ze weer in haar ritme. Er werd regelmatig geverifieerd en
ook wel eens gesnuffeld, maar ze liet zich goed doorsturen. Ik
had echt het gevoel dat we samen aan het jagen waren. Ik kan
je vertellen dat dat wel eens anders is geweest. Aan het einde
van het perceel lag een kreek en daar zijn we nog een keer
samen met de keurmeester langs gelopen. Echter, op een
duikende eend na, werd ook daar niets gevonden. Toen moest
ik aanlijnen. Ik vroeg hoeveel tijd ik nog had en de keurmees
ter gaf aan dat ik nog een tweede loop kreeg. Yes! Zover was
ik nog niet eerder gekomen.
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Terug bij de groep kregen we veel lof: ‘Wat hebben we genoten
van je hond’ en ‘Die hond verdient wild’ Ik was trots op mijn
hondje en mijn dag kon al niet meer stuk.
Naarmate onze tweede loop naderde liep bij mij de spanning
aardig op. Ik moest niet vergeten te schieten! Tijdens de
training vergeet ik dat vaak. Hoe het er uitzag en afliep wordt
mooi verwoord met een aantal citaten uit het commentaar dat
de keurmeester na afloop van de wedstrijd gaf:
 
‘Jos, jouw hond heeft mij vandaag het meest aangesproken’; ‘
jagen - echt fanatiek jagen’; ‘jaagt met hele mooie slagen, bijna
de volle breedte’; ‘heeft nog even een arrêt op waterwild, maar
dat telt niet’; ‘een hele mooie en hele goede loop waar ik weinig
opmerkingen over heb’’; ‘mooi jagen, goed naar voren toe, goede
bochten makend, goede kophouding, en echt er op uit: "als hier
een fazant zit dan zal ik hem vinden""; ‘goed in de hand’; ‘komt
dan onder de fazant door - en dan niet kort onder de fazant door
- die fazant zat nog wel 10 meter voor hem - en komt dan zeer
overtuigend met een hoge kophouding tot voorstaan’; ‘je kunt
er helemaal bij komen’; ‘dan springt de fazant, en dat gaat het
nog best wel goed’; ‘je schiet veel te snel - maar dat gaat ook

nog wel goed’; ‘maar dan vind je het ook nog nodig om een
tweede keer te schieten - en dan vertrekt je hond - en wel zo ver
dat ik dat niet kan tolereren’; ‘maar anders had je heel hoog
gezeten, maar nu moet ik het bij een EV houden.’
 
Tja, wat moet je dan zeggen. Jammer? Zeker! Maar ik ben
toch met een trotse glimlach naar huis gereden. En . . . we gaan
door met veldwerk!
 
Tenslotte, niet te vergeten: er waren nog meer Grote Münster
landers die het erg goed deden: Aiko van Nicoliene Oosterhof
(1st ZG), Nestor van Josien van Dijk (1st G) en Miko van
Mireille Iliohan (EV). Proficiat!
 
De Grote Münsterlanders hebben zich weer van hun beste
kant laten zien!
 
Jos Franssen

 

 

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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Aiko op de jeugd- en novice veldwerkwedstrijd
NGMV te Hulst op 8-4-2016
Oh hemel, gaat die wekker nu al pfffft. Benen maar uit bed en
hup aan de slag, want we gaan naar Zeeland! Op naar de jeugd-
en novice veldwerkwedstrijd van de NGMV. Op zo'n moment
denk ik wel eens: "wat een hobby", maar eenmaal uit bed dan
zet je dat al snel van je af.
De avond ervoor alles al in de auto gezet en dat hadden Aiko
en Quinty natuurlijk gezien en tja DE outfit is aan dus het grut
staat al snel te kwispelen voor de achterdeur.
 
Quinty, helaas meid, jij moet thuisblijven, alleen Aiko mag
mee. Na bijna drie uur gereden te hebben zijn we aangekomen
in Hulst waar de koffie al klaar staat en waar de meeste
deelnemers al zijn gearriveerd. Gelijk een gezellige boel maar
toch voel je de spanning. Na de opening zijn we naar de velden
gereden en mochten al snel de eerste hondjes beginnen. Aiko
mocht als zesde. Laatste van de jeugdhondjes, dus we moesten
even op onze beurt wachten.
Dan is het moment daar, Aiko mag. Spannend hoor, hoe gaat
hij het doen? Na een korte uitleg van de keurmeester, Aiko
ingezet en hup aan het werk. Op een gegeven moment geeft
de keurmeester aan om een verderop liggende ruige kant mee
te nemen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en hup
Aiko doorgestuurd en daar ging hij. En ja hoor, wat gaat er
op?! Een HAAS? "Nee!" dacht ik geen HAAS! Gelijk de fluit
en een dikke foei er achteraan en wat gebeurd er?  Aiko komt
netjes terug... Mijn dag kon toen al niet meer stuk. Nog geen
meter voor hem is de haas opgesprongen en ik krijg Aiko terug

(tel je zegeningen bij een GM!) Maar hup, geen gezeur en
gelijk Aiko doorgestuurd. Al snel waren we op het eind van
het perceel en daar was nog een stukje ruigte met wilg, vlier,
riet, etc. Een mooi stukje waar wel eens een fazantje zou
kunnen zitten. Aiko ging snel en voortvarend aan het werk.
En BAM hij krijgt verwaaing en BAM hij staat! Tja toen moest
ik snel bij hem zien te komen. Dat duurde helaas net even te
lang en de fazant ging op, dan maar schieten en we zien wel.
De keurmeester meldt gelijk: " Lijn hem maar aan" en geeft
vervolgens aan: "Aiko heeft een punt!". Geweldig altijd zo op
gehoopt dat ons dit ooit een keer zou lukken en nu is het ons
gelukt!
 
De keurmeester begon bij de prijsuitreiking eerst met de eer
volle vermeldingen, toen met de uitslag van de kwalificaties
van de novice klasse en als laatste de jeugdhondjes. Vervol
gens, na mooie woorden van de keurmeester meldt hij dat

Aiko eerste is geworden bij de jeugd en mocht tevens met de
wisselbokaal “veldwedstrijd beste GM” naar huis! Ik kon het
niet geloven. Aiko heeft een ZG (zeer goed) behaald. Zo
ontzettend gaaf!
 
Daarna huiswaarts gekeerd, totaal niet moe, wat kan zo'n
uitslag dan met je doen. De velden waren super! Alle hondjes
zijn onder het wild geweest, er zijn een aantal EV's (eervolle
vermeldingen) en kwalificaties gevallen, super! Wat een top
dag was het! Organisatie nogmaals bedankt! Via deze weg wil
ik Kees en Ria Lukens bedanken zonder hen was ons dit niet
gelukt! Kees en Ria super bedankt!!!
 
Groetjes Nicoliene Oosterhof en een poot van Aiko vom
Tieben See
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Dag twee was het weer gelukkig een stuk beter, ofwel: droog.
Op naar een tweede, leerzame dag. Ik wist inmiddels dat Lara
gepassioneerd was in het veldwerk en mooie slagen maakte
met mijn hulp. Mijn opdracht was om goed op te letten op
haar gedrag: wanneer snuffelt ze gewoon en wanneer begint
ze echt te tekenen. Ook dit ging me steeds beter af! Bij de

eerste loop van de dag was ik nog iets te vroeg (Lara stond
nog niet helemaal vast), maar ze wachtte wel mooi op me en
samen hebben we kunnen uitstoten. Tot mijn en Wim’s
vreugde stond ze ook mooi onder appèl: op mijn fluitsignaal
kwam ze netjes terug. De tweede loop van de dag ging nóg
beter (bij ons beiden) en de derde loop was de kers op de taart.

Bij de allereerste loop mochten Lara en ik meelopen (aan de
lijn), zodat zij goed kon observeren en kon zien wat de bedoe
ling was. Het begon wat grillig, want de patrijsjes besloten om
lekker te gaan lopen. Toen de eerste patrijs echter opvloog,
was Lara helemaal bij de les! Haar allereerste eigen loop ging
daarna heel natuurlijk, ook ‘haar’ patrijs ging lopen, en Lara
sloop er achter aan. Ik, daarentegen, wist natuurlijk nog niet
echt wat ik moest doen, maar het begin was er! Die dag zijn
er weinig tot geen foto’s gemaakt, wat maar goed ook is: het
was namelijk klets- en kletsnat en wij (lees: de mensen zonder
fatsoenlijk waterdichte kleding) hadden het door- en door
koud. Een uitgebreide lunch met maar liefst vier gangen (!) en
een gezellig glaasje wijn waren daarom ook zeer welkom. In
de middag hebben we met nieuwe energie nog ieder twee lopen

kunnen doen. Ik zag Lara met de keer vooruit gaan. Ze
maakte mooie slagen en begon mooi voor te staan, al had ik
Wim en Bianca meestal nog nodig om me alert te maken op
het feit dat ze begon te tekenen. Maar... ook ik begon steeds
meer door te krijgen hoe en wat. Grotendeels kwam dit
doordat ik ongeveer elke loop mee liep met Wim en degene
die aan de beurt was. Wat was het leuk en interessant om alle
hondjes aan het werk te zien. En wat een verschil tussen ons
Münsterlanders en de continentaal 1 honden, prachtig om te
zien! Na een vermoeiende, koude, natte, maar super leuke dag
zijn we warm gaan douchen en gaan slapen. Avondeten was
voor Bianca en mij (wij deelden een kamer) niet meer nodig
na zo’n enorme lunch, een zak chips was voldoende ;)
 

Eerste ervaring met veldwerk mrt. 2016
Eerste ervaring met veldwerk – mrt 2016
“Gaan jullie ook eens mee naar een veldwerkcursus in
Frankrijk? Dat zou geweldig zijn voor Lara!” Dit was ons al
een aantal keren gevraagd (Lara is inmiddels al vier jaar),
maar het was nooit eerder mogelijk om mee te gaan vanwege
werkverplichtingen. Dit voorjaar kwam het er eindelijk van!
Lara en ik gingen mee (Lara’s andere baasje Kevin kon helaas
niet mee). Ik moet eerlijk toegeven dat ik er weinig van af wist
en ik het maar allemaal over me heen liet komen. Wim (de
trainer) vroeg ons bij aankomst in het prachtige Compiegne

dan ook wat ons doel was voor de twee trainingsdagen,
waarop ik antwoorde ‘Eens kijken hoe Lara reageert, of ze
überhaupt voor zal staan’. We zaten in een gevarieerde groep,
met ervaren hondjes en minder ervaren hondjes. Ook buiten
het veld was het erg gezellig met Bianca en Amber, Jos en
Meggie, Christiaan en Freya, Linda en Jamie, Josien en
Nestor, Gjermund en Alex (langhaar), en Jan en Tica
(draadhaar). Tijdens een etentje op de avond van aankomst
werd me verteld dat patrijs wel erg lastig is, een moeilijk begin!
Maar zoals ik zei, ik liet het maar op me afkomen.
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Uiteindelijk denk ik dat we allemaal veel geleerd hebben. Lara
en ik (als ‘modelleerling’; ik probeerde al het advies van Wim
steeds op te volgen) misschien nog wel het meest, aangezien
het onze eerste ervaring was. De andere baas-hond combina

ties konden echter ook erg tevreden zijn en al met al was het
een super ervaring! Ik ben nu al aan het proberen om in sep
tember weer mee te gaan op de fazant, hopelijk is dit haalbaar!
Inge Timmers en Lara (Betze van het Zonnebeekbos)

Uitslag veldwerkwedstrijden georganiseerd door de NGMV 8 april  en 14 april 2016
Uitslag veldwerkwedstrijd jeugd en novice te Hulst 8 april 2016
Uitslag Novice:
Nestor v.d. Stommeerpolder met Josien van Dijk 1ste ZG (Zeer Goed)
Barones Meggie von Cayer Blanck met Jos Franssen EV (Eervolle Vermelding)
Miko Uut 't Vossebeltseveld met Mireille Iliohan EV (Eervolle Vermelding)
 
Uitslag Jeugd:
Aiko vom Tieben See 1ste ZG (Zeer Goed) met Nicoliene Oosterhof en winnaar van De Staande Hond (wisselbokaal
veldwedstrijd beste GM)
 
Uitslag veldwerkwedstrijd open klasse te St. Annaland 14 april 2016
Helaas is er geen kwalificaties gevallen voor een GM.
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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.

2967786 Senta v.h. Meekenesch 25-05-2014 Nieuwenhuis, A. & M.

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.

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

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,
stamboom van de ouderhond en meerdere foto's. 

 

Verwachte dekkingen
Sept. 2016 Jull van 't Exelse Veld X Bjorn van 't Vriezebosch
Okt./nov. 2016 Besces van Dorka's Plek X Dürak (Swieber) van de Berkelse Akkers

Dekberichten
Gedekt op 1 augustus 2016:
v.W. Cimberly van 't Gina Florashof X Odin van het Meekenesch
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Nieuw op de fokdierenlijst Lora vom Flörbach
N.H.S.B.

300257

Geboren:
02-04-2014

Geslacht: Teef

Vader: Ilko vom Grenzland

Moeder: Inka vom Flörbach

Fokker: F.J. Frenker-Hackfort

HD: A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:     Voorlopig vrij

DNA profiel: Ongeregistreerd

Schofthoogte: 64 cm

Exterieur: Zeer Goed

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven:  

Duitse proeven: VJP 71p, HZP 179p

Kennelnaam:  

Eigenaar: H. Roze

Telefoon: 0522-464801

Email: h.roze@home.nl

Nieuw op de fokdierenlijst Ned. Kamp., Ned. Jeugd
Kamp. Beste Clubjeugdhond'15 en Clubwinner'16
Aiko vom Tieben See
NHSB: 2974657

Geboren: 13/04/2014

Geslacht: Reu

Vader: Carlo von der Broklandsau

Moeder: Aika von der Barkes Heide

Fokker: N. u. I. Piening

HD: A Norbergwaarde 33

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA Profiel: Geregistreerd

Schofthoogte: 66 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: Veldwerk Jeugd ZG

Duitse proeven: VJP, HZP

Kennelnaam: v.d. Polderdiek

Eigenaar: N. Oosterhof

Telefoon: 06-12701799

Email: nicolien.oosterhof@home.nl
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Nieuw op de fokdierenlijst Ned.Kamp. en Ned.
Jeugd Kamp. Ghyll Ribble (Storm) uut't
Vossebeltseveld
NHSB: 2956809

Geboren: 09/03/2014

Geslacht: Reu

Vader: Ghylbeck Rapax

Moeder: Mika v.h. Meekenesch

Fokker: R. Mentink

HD: A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA profiel: Geregistreerd

Schofthoogte: 65 cm

Exterieur: Uitmuntend, Zuchtschau SG/V

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV B, Veldwerk jeugd G

Kennelnaam: uut 't Vossebeltseveld

Eigenaar: Ronald en Anita Mentink

Telefoon: 06-41312469

Email: vossebeltseveldjes@gmail.com

Nieuw op de fokdierenlijst Senta v.h. Meekenesch
NHSB: 2967786

Geboren: 25/05/2014

Geslacht: Teef

Vader: Morris-Minor aus der Stockmannsmühle

Moeder: Onanka v.h. Meekenesch

Fokker: A.F.M. Nieuwenhuis

HD: A Norbergwaarde 33

Oogonderzoek: Voorlopig vrij

DNA profiel: Ongeregistreerd

Schofthoogte: 62 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Jachtproeven: KNJV C, VJP België

Duitse proeven:HZP

Kennelnaam: v.h. Meekensch

Eigenaar: André en Maria Nieuwenhuis

Telefoon: 0544-375257

Email: info@grotemunsterlander.eu
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Nr. 1 Ollie v.d. Stommeerpolder
5.5 mnd. Een flinke jongeman en goed ontwikkeld voor zijn
leeftijd,
Mann. Hoofd, goede verhouding voorsnuit/schedel, mooi
gevormd oog. Schaar gebit, goed behang en mooi bevederd
voor leeftijd, rechte rug, mooie ribwelving sterk bone, goed
gespierd, staart goed gedragen, mooie vacht warme kleur, gaat
voor leeftijd vlot, mooi contact baas-hond

Nr. 2. Dolf von Bätjers-Braake 1e ZG 66 cm
17 mnd. Flinke reu, maar mooi in verhouding lengte/hoogte,
mooi rastypisch hoofd, fraai gevormd oog en intelligente
uitdrukking, goede hals, rechte rug, voorhand mocht in op
perarm wat beter gehoekt zijn en ellebogen betere aansluiting,
goede voorborst en borstdiepte, sterke lenden, kruis hellend
en staart wat laag aangezet, mist wat hoeking in de achter
hand, het zuivere wit/zwart maakt hem groter dan hij in
werkelijkheid is, staart wat kort, gaat vlot maar met wat korte
pas,
Super in gedrag

Nr. 3. Sparko van het Meekenesch 2e U 65 cm
Zeer fraaie ras vertegenwoordiger maar mist nog wat opvoe
ding en in voeding mag hij niet meer krijgen. Zeer fr. manne
lijk hoofd, goed behang mooi bevedering, zachte uitdrukking,
mooi pigment, voor en achter passend gehoekt, goede staart
aanzet en dracht, voor het ideaal mocht hij net wat korter zijn,
mooie vacht en correcte bevedering, staart bevederd kort lang
en weer kort, gangwerk kan goed lopen mits hij de juiste
correcties krijgt, in gedrag een echte kerel.

Nr. 4. Renso van het Meekenesch, 4e ZG 64 cm
2.5 jr. Een goede mannelijke uitstraling mooie lengte/hoogte
verhouding
Goede balans voorsnuit/schedel, linkeroog correct maar wat
open gedragen, rechte rug, voor en achter evenredig gehoekt,
VB en onderborst moeten zich nog verder ontwikkelen op dit
moment iel, onderrib nog vlak, zeer fraai gespierd, staart goed
geplaatst maar dominant gedragen, gaat af en toe correct maar
vaak in galop en is te luidruchtig in de ring.

Verslag Kampioensclubmatch 2016 
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Nr. 5. Cesar van Dorka`s Plek, G
Een flinke reu die voor zijn ras in alles wat elegant mocht zijn,
behalve de kleur, lijkt hij veel op zijn neef de dr. Partrijs, zwaar
en boers, maar alles past mooi bij elkaar, rustig in gedrag,
stevig lichaam, normale hoekingen, volle vacht en bevedering,
zwaar bone, lepelvoet, in gedrag zijn baas en hond 1, rustig
en afwachtend, gaat goed maar zwaar, om het ras beeld een G

Nr. 8. Bjorn van `t Vriezebosch, 3e ZG
Een goede mannelijk, uitstekend maar voor het ideaal zag ik
graag meer adel maar past bij deze hond. Expressie intelligent
en vriendelijk, goed behang en mooi bevedering, rechte rug
sterk bot, mooie lepelvoet, jammer dat de VB iets naar voren
geschoven ligt, corr. ribwelving, sterke lende, achter mocht
het kruis iets vlakker liggen, mooie vacht en bevedering, in
gedrag rustig en wachtend, gaat achter correct voor iets breed,
super gedrag.

Nr. 6. Mick van `t Exelseveld, ZG
Mooi adellijke reu waar alles goed van bij elkaar past, voor
snuit/schedel past bij elkaar, goed gevormd oog, expres. mocht
rustiger zijn, erg druk, voor en achterhand passen bij elkaar
maar zijn minimaal gehoekt, zag graag meer VB, ellebogen
nog openstaand, goed bot, typische lepelvoet, goede staart,
fraaie bespiering, gangwerk wat dribbelend en korte pas, met
juiste begeleiding toont hij een goed kar. Baas heeft training
nodig.

Nr. 9. Jibbe van `t Proostmeer, 1e U RCAC
Bijna 8 jr. mooie adellijke uitstraling, voor het ideaal mocht
hij 2cm korter zijn in lendenen, mooie schedel, goede stop en
vang, correct gedragen behang en licht bevederd, mooie uit
drukking, correcte hals en rechte rug, goed bone, mooie lepel
voet, polsen mochten iets sterker zijn, staart zeer rastypisch
en corr. aangezet, goede bevedering, gaat voor en achter
rastypisch en correct, in gedrag top!
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Nr. 10. Aiko vom Tieben See, 1e U beste reu CAC
+ BOB
Van neus tot staart, in stand, beweging en gedrag een echte
GM. Proficiat! Adel! 

Nr. 11. Ghyll Ribble Uut `t Vossebeltseveld, 2e U
Een mooi mannelijk, uitstekend maar zag de schedel graag
iets eleganter, dat zou hem meer adel in het hoofd geven, mooi
gevormd oog en goed gepigment., goede hoeking voor en
achter, kruis mocht net iets vlakker liggen, goede staart, mooie
bevedering correcte strakke vacht, goed bone, typische lepel
voet, staat soms iets zwak in pols, gaat vlot en bijna correct,
af en toe nog iets los in elleboog, super gedrag, rustig en op
lettend naar de baas.

Nr. 12. Athos van `t Reuseldal. 3e U
5 jr., mooi adellijk hoofd met correcte schedel, stopen vang,
mooi gevormd oog, goed gepigmenteerd, droge lippen en
correct behang, voor en achter passen bij elkaar maar moch
ten beter gehoekt zijn in knie , kruis en opperarm, rechte rug,
goed ribwelving van boven naar onder licht versmald, hier
door in front wat smal, gaat vlot, maar voor uit ellebogen,
achter correct stuwend maar smal, tijdens het gangwerk wat
trots op zijn staart, zeer fraaie bespiering, super gedrag.

Nr. 13. Uhry Junior od Nezdickeho Potoka, 1e U
Mooi rastypisch totaalbeeld met goede adel en mannelijk
voorsnuit/schedel, duidelijk 1:1, met goede adel, mooie uit
draging en goed gepigmenteerd, goede hals, rechte rug, voor
en achter evenredig gehoekt, maar voor ideaal zou opperarm
beter gehoekt en kruis vlakker, goed bevederd, kattenvoet,
correcte bespiering, gaat vlot met mooie hoofdhouding maar
erg trots op zijn staart, voor iets uit de ellebogen en achter iets
hakken trekkend.
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Nr. 14. Chico vom Flörbach, 1e U
9 jr., zeer fraaie rastypische reu met adel, mooi adellijk hoofd
met goede balans, goed parallel, zeer wijze uitdrukking en
heerlijk eigenwijs, droge lippen en goed behang, zeer fraai li
chaam, goed bouw, correcte staartaanzet en dracht, volle
vacht die de hond in totaal zwaarder uitdrukking geeft, goed
gespierd, gaat voor en achter in goede balans en super in ge
drag.

Nr. 15. Yoda, 2e U
11 jr. en in topconditie en zeer goed gespierd, gaat door de
ring als een jonge man, mannelijk hoofd, schedel mocht iets
meer elegant zijn dat zou het hoofd meer adel geven, expr.
duidelijk ̀ will–to-please` voor en achter redelijk gehoekt maar
wat sober, voor leeftijd goed bespierd, flinke bevedering , dit
geeft de hond een zware indruk, mooi rustig en heerlijk eigen
wijs.

 
 
 

Beste teef Vita van het Woudse Veldt
In het vorige blad is per abuis alleen genoemd welke hond
BOB geworden is op de clubmatch 2016. We willen de beste
teef natuurlijk nog wel even apart in het zonnetje zetten
voor de trotse eigenaar en fokker. Jouke Veldt heeft zijn
teefje Vita van het Woudse Veldt mooi voorgesteld aan de
keurmeester. Toen het echt spannend begon te worden
heeft Jouke Vita even overgedragen aan Jarina Kisjes (ei
genaresse van Tobor, de vader van Vita). Gefeliciteerd allen
met dit mooie resultaat!

Trotse fokker en opa past wel even op alle bekers
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Nr. 18. Shila van de Stommeerpolder, 3e B
5.5 mnd, Mooie vr. uitstraling en volgens leeftijd vol ontwik
keld,
hoofd vr. en voorsnuit/schedel duidelijk 1:1, goed gedragen
behang, droge lippen , voor en achter evenredig gehoekt maar
moet nog ontwikkelen, Vb net voelbaar, rechte rug, goede
start, tijdens het gangwerk is aanzet iets laag, goed gespierd
mooi ontwikk. vacht, gaat met veel plezier door de ring, maar
af en toe nog met een dribbelend pasje, goed gedrag.

Nr. 20. Luna van de Stommeerpolder, 2e VB
5.5 mnd., mooie vrouw, jonge dame die voor haar leeftijd mooi
ontwikkeld is, voorsnuit/schedel duidelijk 1:1, mooi donker
oog, goede
uitdrukking, goed behang, scharend gebit, rechte rug, kruis
mag iets rechter, goed, gespierd, goed gehoekte voorhand,
achterhand heeft nog tijd nodig, gaat met veel plezier en ge
makkelijk door de ring.

Nr. 21. Flicka oet ut Drakenrieck, 2e ZG
Flinke teef die te goed gevoerd is en daardoor zwaar overkomt
en geen adel toont, voorsnuit/schedel duidelijk 1:1, duidelijke
adel, schedel wat breed, uitdrukking correct en goed pigment,
voor en achter evenredig gehoekt maar moet nog verder
ontwikk. In kruis en in schoft wat breed, goede borstdiepte,
vold. gespierd, goede staart, gangwerk zwaar en schommelend
door overgewicht, vriendelijk gedrag.

Nr. 19. Biene van de Stommeerpolder, 1e VB
5.5 mnd. Zeer fraaie rastypische jonge dame die van neus tot
staart goed in balans is en adel toont zowel in stand als bewe
ging. Hoop dat ze zich verder blijft ontwikkelen dan zie ik
haar graag terug over 5-6 jaar. Als ze zich zo blijft ontwikke
len is ze een topper voor het ras. In gedrag is zij zeer rustig en
duidelijk will to please naar de eigenaar
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Nr. 22. Floortje van `t Woudse Veldt, 1U beste
jeugdhond
Bijna 11mnd, mooie balans veel adel, hoofd veel adel, mooie
balans tussen voorsnuit/schedel, mooie uitdrukking, evenre
dig gehoekt maar sober voor leeftijd, voor leeftijd correcte
ontwikkelde rib, goede staart, mooie rastypische kleur, gaat
met veel allure en goede balans in goede draf, fijn tempera
ment.

Nr. 24. Lora vom Flörbach, G, 65 cm
Flinke dame met vierkante uitstraling, hoofd mooi in balans,
vr. uitdrukking, goed behang, correcte hals/rug belijning,
jammer voor en achter te weinig gehoekt, mist voor en onder
onderborst, kruis erg hellend, staart laag aangezet, hakken
erg hoog, goed gespierd, gaat met veel plezier maar korte pas
door de ring, in stand staat zij op hoge benen, goed gedrag
maar om de bouw een G

Nr. 23. Dina von Bätjesr-Braake, 1e ZG, 56cm
 
Een mooie vrouw. uitstraling maar te goede conditie, vr. hoofd
met veel adel en mooie balans, toont wat lang in lichaam
doordat de v.h. iets naar voren geschoven staat, kruis mocht
vlakker, staart wat laag en kort,
corr. bone, mooie vacht en bevedering, staart wat bassig be
haard, gangwerk iets veel beweging in de rug, voor wat breed,
achter soms wat smal, fraai gedrag en temperament.

Nr. 25. Kira vom Flörbach, ZG, 62 cm
Mooi vr. hoofd met goede balans en voorsnuit/stop/schedel,
corr. gedragen behang met droge lippen, goede hals en corr.
gehoekte voorhand, goede voorbenen, hazenvoet maar erg
groot, mooie ribwelving en korte lendenen, kruis zou iets
vlakker mogen zijn, goed dijbeen, 2e dij te lang, mooie lage
hakken, jammer door de verschillende hoek voor en achter
gaat ze voor iets breed en achter de hak iets optrekkend, super
gedrag
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Nr. 26. Ghyll Brook uut `t Vossebeltseveld, U, 64
cm
Mooie vrouw. uitstraling met goede balans in voor & achter
hand, adellijk, goede hals/rug, kruis mocht iets rechter, super
gespierd, goede voorborst en voor leeftijd goed ontwikkelde
ribben, gaat gemakkelijk en goede balans en iets korte pas,
Hoofd mooi gedragen, goed gedrag.

Nr. 27. Senta het Meekenesch, 4e U, 62 cm
2 jr. mooie vrouw. uitstraling, iets te gestrekt in lichaam, voor
ideaal mocht ze iets korter zijn, moor vr. hoofd met adel en
goede balans, zachte uitdrukking, goed behang/droge lippen,
goede hals, voor en achter evenredig gehoekt maar sober,
maar past bij elkaar, goede VB, mooie ribwelving, goede
staart, laag geplaatst, goede bespiering, goed bone, hazenvoet,
bij juiste tempo goed gangwerk, fraai gedrag.

Nr. 28. Exe vom Vossbrink, 3e U, 63 cm
Mooie vr. uitstraling met juiste verhouding lengte/hoogte,
hoofd met veel adel, correct behang, droge lippen, goede
onderkaak, corr. VB en ribwelving, goede staart, functionele
hoekingen, voor ideaal kruis iets rechter zijn, gaat vlot en ruim
met juiste stuwing, met mooie hoofdhouding, reageert op de
natuur. 

Nr. 29. Dakota of Coopers Border, ZG, 59 cm
Vr. totaalbeeld, goede lengte/hoogte verhouding, voorsnuit/
schedel 1:1,
schedel mocht vlakker zijn, evenredig gehoekt maar mocht
iets beter zijn, staart goed aangezet maar te trots gedragen,
corr. benen, goede lepelvoet, gaat vlot met vold. paslengte,
goed gespierd maar wat kort in pas, iets nauw in hakken, goed
gedrag, gebit bekijken wat moeilijk.
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Nr. 30. Evita van `t Woudse Veldt, 1e U CAC,
Beste Teef en BOS
Zeer fraaie rastype, jonge teef, in goede balans met hoofd en
lichaam, hoekingen, bone, staart en lichaam, gaat soepel en
ruim, met het hoofd mooi gedragen en staart in verlengde.
Proficiat!

Nr. 31. Beau van Beekvliet, ZG
3 jr. Mooi vr. totaal, lengte/hoogte iets gestrekt, vr. hoofd,
goede balans, zware Petruslok, dit geeft het hoofd een brede
indruk, zeer fraai behang, goede hals, rechte rug, evenredig
gehoekt maar wat sober, goede staart, iets laag aangezet,
mooie vacht, corr. bevedering, mocht beter gespierd zijn,
scharend gebit maar mocht schoner, gaat vlot maar korte pas,
goed gedrag.

Nr. 32. Heidi vom Kemper`s Hook, 2e U, 60 cm
Mooie adellijke teef met goede lengte/hoogte verhouding,
hoofd goed in verhouding, mooie expressie, droge lippen,
mooi pigment, goede hals/rug, start recht op de benen, goede
VB en voor leeftijd ontwikkeld lichaam, fraaie bespiering,
goede vacht, gaat soepel en met mooi gedragen hoofd, goed
gedrag
 

Nr. 33.Britt van `t Reuseldal. 2e U Res CAC, 57
Mooie vr. uitstraling, alles past goed bij ekaar, voor het ideaal
mocht ze iets beter gehoekt zijn, hoofd met veel adel, vr. uit
drukking, mooi behang met correcte droge vacht, voorborst
net voelbaar, onderbelijning mocht beter zijn, goede gesloten
maar korte voet, fraaie vacht en kleur, gaat gemakkelijk maar
met iets korte pas, een echte dame in gedrag, trots en eigenwijs.
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Nr. 34. Birka van `t Woudse Veldt, 1e ZG
Vr. totaal, hoofd correcte balans tussen voorsnuit/schedel,
zachte uitdrukking, goede hals/schouder, opperarm wat steil,
VB net voelbaar, mist onderborst, korte lendenen, jammer
kruis achterhand erg steil, staart erg laag, dijbeen kort, 2e dij
wat laag, corr. hakken, gaat met allure maar voor erg los in
front, achter weinig kracht, om de bouw een ZG

Nr. 35. Cimberly van `t Gina Florashof, 1e U
Mooie vr. uitstraling, goede lengte/hoogte verhouding,
voorsnuit wat fijn, goede schedel, correct behang, mooie
uitdrukking, goede hals en lichaam, functioneel gehoekt, corr.
staart, mooie vacht en bevedering, gaat gemakkelijk en met
allure als de exposant het juiste tempo aanhoud, iets te nauwe
hakken, duidelijk Will to Please.
 

Nr. 36. Lady van de Lobberry, 1e ZG
3 jr. Vr. uitstr., goede lengte/hoogte verhoudingen, hoofd in
goede balans duidelijk1:1, onderkaak mocht iets krachtig zijn,
goede halslengte, rechte rug, goede voorborst, Jammer voor
en achter te matig gehoekt, staat met stijve polsen, gangwerk
met allure maar vrij kort in pas en voor stijf, goed gedrag, om
de constructie een ZG

Nr. 37. Anouk van `t Woudse Veldt, 1e U
Bijna 9 jr., mooi vr. totaal, goede balans voorsnuit/schedel,
wijze uitdrukking, fraai lichaam, voor en achter passend ge
hoekt, goede staart, correcte benen en voeten, mooie vacht,
gaat gemakkelijk en met allure, goede conditie.
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S.J.P. Haaften 20 aug. 2016

Verslag Standaard Jachthonden Proef (voorheen KNJV-Proef) Haaften 2016, 
voor Vizsla & G.M.

Dit jaar was de organisatie van de S.J.P.  in handen van de Viszla vereniging. Met een opgave van 14 GM en 41  
Vizsla’s helaas een halvering van de GM deelname 2015…. Dat vinden we erg jammer.
De weersvoorspellingen waren gunstig met droog weer, maar wel veel wind. Alle 61 aanwezige honden werden 
goedgekeurd door de dierenarts en om 8.00 u stonden de koppels gereed om hun apporteer- en 
appélvaardigheden te vertonen.
 

C & B Proeven

Doordat de velden niet allemaal beschikbaar waren had de organisatie veel andere locaties voor de proeven dan 
andere jaren. Vol goede moed werden in een goed tempo de proeven afgewerkt
Reeds om 12.30 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig gereed. De C proeven werden door onze GM’s
gemiddeld prima afgerond met totaal maar 5 onvoldoendes. Ook bij de B onderdelen markeer en over diep water 
werden prima scores behaald met maar enkele onvoldoendes. Een goed begin van de dag! 

Tijdens de middagpauze kon even energie worden opgehaald bij het bekende Waardmanshuis. Na het telwerk 
werden de deelnemers voor een eventuele A uitgenodigd. 4 Gm-ers en 11 Viszla’s durfden de uitdaging aan om 
te starten met de dirigeerproef (proef I)

Middagproeven voor A

De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet op de uiterwaarden van de Waal., De wind kwam 
volop van het water en het beloofde een pittige strijd te worden.
Al snel bleek dat door de sterke wind de honden bij de eerste lijn naar de stopplaats van de wind en dus te ver 
van de stopplaats liepen… en dan dien je op de wind te dirigeren. Een zware opgave bij een staande hond!
Helaas kregen dan ook velen de bekende “boekjes” en moesten de strijd staken. Enkele honden bereikten echter 
de stopplaats, maar koste het de voorjager teveel commando’s om de hond onder de verwaaiing van de duif te 
laten komen. 1 hond, de GM-er Cesar van Dorka’s Plek, liep echter zo overtuigend naar de stopplaats dat 
voorjager Nico Engels hem keurig in de verwaaiing van de duif wist te brengen. Alleen deze combinatie mocht 
dus door naar de sleepproef J.

Cesar toonde echter aan een goede Münsterlander te zijn en had totaal geen moeite met de zeer lange sleep. De
keurmeesters beloonden dan ook met een 10! .     Van harte proficiat Nico met dit prachtige resultaat!

Reeds om ca. 15.30 u. was iedereen toe aan een afsluitend drankje en de honden aan wat extra energie!
Na een voorwoord van gedelegeerde Jan Mastenbroek die aangaf ook te hebben genoten van een fijne dag 
konden de prijzen worden uitgereikt.
Keurmeesters en helpers werden natuurlijk van harte bedankt voor hun diensten. Zonder hen geen proef!

9 C-diploma’s (15%), 28 B-diploma’s (47%) en 1 A-diploma (2%) en helaas 20 combinaties (33%) zonder 
diploma. Dit werd hoofzakelijk veroorzaakt door onvoldoende scores op proef D (Apport Te Land) bij de Viszla .  

Verslag Haaften 2016 Datum 23-8-2016  //  Blad 1 van 2
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S.J.P. Haaften 20 aug. 2016

De prijzen voor GM; 

1e plaats C Donja v.d. Berkelse Akker v.j.Cees v.Empel 47 punten

2e plaats C Renso v.d. Meekenesch v.j.Twan Brugman 38 punten

1e plaats B Bayla v.’t Reuseldal GM v.j.Leo Smits 75 punten

2e plaats B Baruch v.h. Zonnebeekbos v.j. J.E. van der Waal 73 punten

3e plaats B Ayla v.t. Reuseldal v.j. Linda Verink 65 punten

1e plaats A Cesar van Dorka’s Plek v.j. Nico Engels 88 punten

En dus tevens winnaar van de verenigings- wisselbokaal “Het Zwijn” voor beste GM-er Haaften 2016.

Capriolesbeker
Deze prijs werd uitgereikt aan de rasvereniging met het hoogst behaalde gemiddelde van de punten van de 
deelnemende combinaties.
Winnaar 2016 GM met zeer ruime meerderheid.

Dank aan alle deelnemers en een ieder die er weer een geslaagd evenement van 
heeft gemaakt !

*Zie voor de volledige uitslagen de PDF-recaplijst of de  My-ORWEJA site 

De Gebruikshondencommissie N.G.M.V.

Winnaar Nico Engels met Cesar worden gefeliciteerd door voorzitter Johan Wilmink 

Verslag Haaften 2016 Datum 23-8-2016  //  Blad 2 van 2
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Floris mag mappen; SJP Haaften, 20 augustus j.l.
 
Hoe vaak gebeurt het dat mensen die van ver komen, als
eerste er zijn. Het voorgaande lijkt zo onlogisch! Toch gebeur
de het met mij op die 20e  augustus… Voor mij een thuiswed
strijd, zo’n kwartier rijden. Dus kwam ik als laatste aan…
Thuis had ik Django en Floris (Cesar v. Dorka’s Plek) een
half uurtje uitgelaten voordat in richting de Crobsewaard
reed. Dit is voor mij een bekend gebied omdat ik er met
Django jaren heb getraind. Toen ik op het terrein kwam zag
ik zoveel bruine honden dat mijn ogen naarstig op zoek gingen
naar de zwart-witten! Er bleken (gelukkig toch nog) 12 GM’s
deel te nemen aan de proef. We waren flink in de minderheid
want zet dit maar af tegen de 48 Vizsla’s die hun beste pootje
voor gingen zetten. In mijn lijf kondigde met regelmaat de
spanning aan. Toch maar proberen om het koppie erbij te
houden en mijn trainer op mijn schouder zetten, hield ik
mezelf voor.
 
De weersvoorspelling was gunstig; niet te warm, een lekker
windje en een kleine kans op regen. Dat lekkere windje werd
later een stevige bries, althans op open onbeschutte plekken.
Met groep 3 startte we met ‘apport te land’ en ‘apport uit diep
water’. De honden waren gelijk fris en met een 8 en een 10
gingen Floris en ik naar ‘houden aangewezen plaats’. Samen
met een jonge onrustige Viszla-teef (14 maanden!). Het had
zo fout kunnen gaan. Toch ging ik met een 10 naar ‘aangelijnd
en los volgen’ en uitsturen, komen op bevel’ Daar bleek
Floris de grond lekker geurig te vinden. Geen wonder want
het was het schapenveldje van een boer. Dus het resultaat was
een 9 en een 8 ivm ruiken aan de grond. ‘Markeer te land’ deed
hij ondermaats. Niet vlot pakken en onderweg een keer
plassen. Tja, dan zit je snel op een 7. Het ‘apport over diep
water’ deed Floris naar behoren en werd met een 10 gewaar
deerd.

 
Het terrein voor de ‘dirigeerproef te land’ lag langs de Waal,
waar ook de wind vandaan kwam en deze was al flink aange
trokken. Ik was blij met dit terrein omdat het vrij vlak en
overzichtelijk is en er daardoor geen draaiwinden zijn. Er
gingen 15 honden ‘op’ voor het begeerde A-diploma, waaron
der 4 GM’s! Ik was als 10e ingedeeld en voor mij waren er al
9 deelnemer niet door de proef gekomen. Jitte was nog niet
gearriveerd…
 
Van Rini van Kuijk begreep ik dat hij de enige voorjager was
die zijn hond bij de stopplaats had gekregen. Dus vroeg ik aan
Rini welke ‘lijn’ hij zijn hond had gegeven. Zijn aanpak leek
mij ook een goede manier voor Floris dus gaf ik Floris de
richting waar hij moest uitkomen. Hij moest nu schuim tegen
de wind in en had een paar aanmoedigingen nodig om ‘los’ te

 
Tussen de middag kwam mijn trainer Jules van Harssel langs
om te kijken hoever ik was gekomen. Ik kon weinig meer
mededelen dan dat ik ‘niet ontevreden was’. Gezien mijn
puntenlijst kon hij zich daarin vinden. Nu nog het laatste B-
onderdeel;  het ‘verloren apport te land’ Een mooi goed uit
gezette proef (echt vakwerk!) Als voorjager zie je daar weinig
tot niets van, dus alles wat de keurmeester heeft gezien en
waarop hij zijn punten baseert,  is ter mededeling. Met een 9
was ik zeer content omdat ik daarbij op 68 punten was geko
men en daarmee door kon gaan naar de MAP-B’s. Nu was
het ‘het moment’ gekomen om mijn vrouw Jitte te bellen om
te vragen deze kant op te komen fietsen. Daar doet ze normaal
een half uur over…
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komen van de inzetplek. Hij liep daarna rechtstreeks naar het
snijpunt van ‘richting’ en ‘hoogte’ en daar gaf ik mijn zitfluit
signaal. Bingo! Gelijk door naar de duif. Toen ging hij iets te
diep zodat ik nogmaals een richting moest aangeven. En nu
ging hij direct naar de duif alsof hij deze al rook of zag. Weer
Bingo! Mijn trainer Jules zij later: “Toen hij de duif oppakte
zei een omstander dat hij nu zou gaan plassen’ En zo geschied
de; Floris besprenkelde een kei die nabij de duif lag en ik kreeg
een 7 voor deze proef.
 
Uiteindelijk bleek Floris de enige hond die de duif had bin
nengehaald! Inmiddels was Jitte ook toeschouwer van de
proef. Er stond zo’n harde wind dat ze een kwartier later met
de fiets was aangekomen!
 
Op dat moment wist ik dat ik nog een 7 nodig had voor
deelname aan de A-mappen. Met een punt lager was deze dag
toch een kleine tegenvaller geworden. Maar voor de laatste
proef, de ‘apport van verre loper over diep water’ had ik veel

vertrouwen in Floris. Dan is het over water sturen, het com
mando ‘zoek sleep’ geven en verder afwachten wat er gaat
gebeuren. Ook voor keurmeester Jan Moerkens die bij de
startplek aanwezig was, kan dan verder niets meer dan gewoon
afwachten wat gaat komen. Al spoedig hoorde ik via zijn
portofoon dat Floris de eend had. Niet veel later toonde hij
zich met eend bij het water en zwom mijn richting op. Perfect!
 
Bij de prijsuitreiking bleek dat dit onderdeel met een 10 was
gewaardeerd! Toen kon mijn dag niet meer stuk. Het was heel
fijn dat veel mensen zo meelevend reageerden, echt hartver
warmend die positieve reacties. Thuis gekomen hebben we er
nog een borrel opgedronken om weer bij te komen van alle
opwinding. Het is toch niet gewoon om zo’n dag mee te maken.
We mogen ‘het Zwijn’ een jaartje in huis hebben en intussen
heb ik Floris ingeschreven voor de MAP in Rha. 
 
Nico Engels

HUBERTUS GOLD® PREMIUM VOEDING:
Geen geur- kleur- & smaakstoffen  
en geen toegevoegde conserverings-
middelen; een puur natuurproduct!

Voor úw actieve (jacht-)hond
+ topkwaliteit
+ goede verteerbaarheid
+ betere prestaties

www.hubertusgold.nl en volg ons op Facebook
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Gevraagd; Helpers voor Meervoudige Apporteerproef Rha / Steenderen

Op vrijdag  14 okt.  a.s. vinden  rondom de forellenvijvers in Rha wederom de MAP proeven plaats 
voor staande jachthonden. Bij de ORWEJA-MAP proeven worden praktijk- jachtsituatie ’s 
gesimuleerd, waarbij de hond per proef 2 exemplaren koudwild moet vinden en bij de voorjager dient
af te geven.

De MAP punten bepalen ( per ras) de eventuele deelname aan de jaarlijkse NIMROD,  dé uitnodiging 
voor de strijd om de titel - beste apporterende jachthond - van alle rassen.

De NGMV is dit jaar aan zet voor de organisatie en de Gebruikshondencommissie is volop bezig met 
de voorbereidingen van deze altijd sfeervolle wedstrijd. Om er ook dit jaar weer een goed verzorgd 
festijn van te maken zijn we op zoek naar vrijwilligers/ helpers. Heb je ( een klein beetje) ervaring met
apporteerproeven, werk je graag in een team en wil je daarbij ook de echte toppers van zeer dichtbij 
aan het werk zien, dan ben je van harte welkom! Het zal een lange en intensieve dag worden die we 
traditiegetrouw gezellig afsluiten met een gezamenlijk Stamppot-buffet met alle helpers 
keurmeesters en genodigden.

Interesse;  Geef je per mail of per tel. op zodat we met velen “bijna echte” praktijkjachtproeven 
kunnen gaan maken.

Alvast bedankt!

En voor alle 13 GM deelnemers ;  Heel veel succes!  We gaan er met ons allen ons best voor doen 
jullie een onvergetelijke dag te bezorgen.

NB. Natuurlijk zijn ook toeschouwers van harte welkom. Zie voor info op onze site.

De Gebruikshondencommissie NGMV

Secretariaat;  Marian v. Kuijk

Tel. 0416-278618

Email rinivankuijk@home.nl 
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Beëindiging Clubwinkel NGMV
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de clubwinkel
van de NGMV op te heffen.
Er is diverse keren een oproep gedaan is het clubblad maar er
heeft zich niemand gemeld voor het beheer hiervan of iemand
die de clubwinkel nieuw leven in wil blazen.
Op de aanlegproef/jonge-hondendag op 5 november zullen de
artikelen die nog beschikbaar zijn worden uitgestald en voor
`bodem` prijzen worden verkocht.
Mocht je interesse hebben grijp dan je kans want hierna geldt
echt:
 
`Op = Op` en `Weg is Pech` !!!

Lijst met 'ere leden' en 'leden van verdienste' en '40
jaar lid' NGMV 2016
Ere leden NGMV:
Mevr. A Peters-Klabbers,
Dhr. G. van Straaten,
Dhr. H.G. Klokman
Mevr. Otto-van de Hamme †
Leden van verdienste:
Dhr. H. Heida,
Mevr. A.M. van Straaten-Stokman
Dhr. M. Schimmel
Dhr. T. Zuidema
Dhr. J. Mols,
Dhr. P. Reivers,
Dhr. E. Bekkering.
Dhr. J. Geessink
Dhr. A. Melles
Dhr. L. Koppelman
Mevr. A. Hilferink
Mevr. W. Rodenburg
Mevr. C. Konings
Dhr. C. Merkes
Dhr. A. Nieuwenhuis
Dhr. M. Van de Ven
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
Mevr. W. Braam
Dhr. L. Jacobs
Dhr. Spätgens
Dhr. G. de Kuyer
Dhr. A. Wisselink
Mevr. E. Bartnig
Dhr. K. Poort
Dhr. H. van Dam
Dhr. J. Franssen
Dhr. H. Thomaes
Dhr. C. Konings
Nieuw `lid van verdienste` vanwege 25 jaar lidmaatschap 2016
Dhr. J. van Dommelen
Mevr. J.H. Smeets

 
LEDEN

Clubagenda 2016 / 2017
Datum Activiteit

30 September Veldwedstrijd Jeugd/Open Klasse te Hulst

14 Oktober MAP Rha

5 November Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

4 Maart 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

17 Juni 2017 Kampioenschapsclubmatch in Manege de Fruithof, Heteren
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Aanleveren kopij
Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail
aanlevert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus
niet ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk op
maak in de tekst.

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

 

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

  Sona de Ruiter (veldwerk)  

  06-23613990 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  

 

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 4 2016  jaargang 42 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1  december 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

Plaatsen van kopij
Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV-proeven
en overige wedstrijden, worden pas geplaatst nadat op het
redactieadres er een kopie van is ontvangen. Na ontvangst
van de uitslagen bij het secretariaat van de RvB worden
deze alsnog officieel geplaatst. Uitslagen van KC’s en an
dere verenigingen worden wel doorgegeven aan de Fokbe

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

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


