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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
Madelon Bolderman, Nico Engels, Gitte Hoefman en Nico
liene Oosterhof
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          : Oukje (Ziva) van het Meekensch
Eigenaar      : Nico en Jolanda Koster
Het volgende nummer zal in het voorjaar 2017 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 er graag aan herinneren dat een soms infor
matie via e-mail verstuurd kan worden. Help ons door te
zorgen dat wij in bezit zijn van uw correctie emailadres.
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
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Van de redactie
 
Ons eerste jaar als redactie is alweer bijna ten einde en wat een
jaar was dat!
 
 
Een ontdekkingsreis waar we hebben moeten uitvinden hoe
dat nou werkt, zo'n blad maken. De eerste kalender, foto's
maken op diverse activiteiten, stukjes zien binnen te krijgen,
mooie foto's voor op een cover of een kalender en heel veel lol
maken. Het is veel werk en dat is ook een van de redenen dat
een van onze redactieleden Hilda Wanders heeft besloten te
stoppen met de redactie. We danken haar voor het jaar dat ze
bij ons in de redactie heeft gezeten en heten haar opvolger
Gitte Hoefman van harte welkom als nieuw lid van de redac
tie. Hopelijk zijn we zo weer op volle sterkte en kunnen we
komend jaar weer vol gas aan de slag! We hebben er in ieder
geval zin in. We hebben afgelopen jaar mogen genieten van
prachtige pups, mooie prestaties in diverse takken van sport,
prachtige jachtverhalen en foto's en onze deelnemer aan de
Nimrod die dit jaar die een zeer verdienstelijk resultaat heeft
neergezet!
 
 
We willen jullie ook bedanken voor de tips, hulp van diverse
mensen, enorm leuke verhalen, mooie foto's en leuke reacties!
Zonder dat krijgen wij het nooit voor elkaar een mooi blad te
maken! Hopelijk kunnen we ook komend jaar weer op jullie
rekenen!  Alle soorten stukjes zijn welkom over alle onderwer
pen waar onze honden bij betrokken zijn. Wij kijken er alvast
naar uit!
 
 
Namens de redactie,
 
Madelon Bolderman

Van de voorzitter
 
Dit jaar kwam een nieuwe pup huize Wilmink bevolken. Naast
Tjarda van ’t Exelseveld en de twee Jacky’s nu een telg uit de
kennel van de Polderdiek. Vier honden in huis maakt het best
druk. Nieuw leven in de brouwerij. En ik kan u zeggen, deze
Acira brengt heeeel veel leven in de brouwerij. Wat een
energie! En wat een tegenstelling tot Tjarda, daar loopt
zachtjes het leven uit.
 
 
Het zijn de regels opgesteld door moeder natuur. Streng maar
rechtvaardig. Aan het eind van het leven van deze hond kijk
je achterom wat je allemaal meegemaakt hebt en dat zijn vele
verhalen. Ik vertel de meest recente. Enkele weken terug
gingen we in de groenbemester op zoek naar fazanten en
wellicht een vos. Ik vind het voor Acira nog te vroeg dus de
oude garde moest nog aantreden en ik weet: ik kan ze geen
groter plezier doen. Tjarda mee en de Duitse staande Lang
haar van broer Dick (hij heet zo en ik ben het!). We kregen
geen fazanten voor de loop maar de beide bejaarde dames
wisten toch een vos los te krijgen en één van de collega’s wist
hem te strekken. Geweldig!
 
Ook omdat het apport van Acira nog niet goed genoeg is, ging
Tjarda vorige week nog mee toen wij langs een kreek probeer
de een eend te schieten. Dat lukte, maar één daarvan viel in
het water. Tjarda te water en bracht de eend retour. Het
zwemmen ging nog wel maar het op de klant klauteren met
deze heupen ging niet meer. Het was haar laatste daad in het
jachtveld.
 
 
Maar aan de kant stond de altijd energieke Acira te springen
dat het een lust was. Zij wilde ook zo graag want dit spel was
wel heel spannend en leuk. Ze moet nog even wachten maar
ze krijgt zeker de kans. We gaan er in het voorjaar mee op de
jachtcursus. En als alles loopt zoals het moet gaan krijgt ze
misschien nog wel een C- of B-diploma. En oh ja……zou ze
al toe zijn aan een veldwedstrijd bij de jeugd in het voorjaar.
Later in de zomer misschien mee op de duiven en in het najaar
mee op jacht……..en misschien nog wel veel meer.
 
Aan het einde van dit jaar kijken we een beetje achterom en
vooral veel vooruit. Ik hoop dat u een goed jaar heeft gehad
en dat de dingen die u aan het begin van het jaar voor ogen
had dat u die ook heeft kunnen realiseren. Als dat niet gelukt
is komt er een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe uit
dagingen.
 
 
Ik wens u en de uwen een gelukkig, vredig, voorspoedig en
vooral een gezond 2017 toe.
 
Johan Wilmink
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Adreswijziging
Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour
omdat de geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend. Dit
is voor deze leden vervelend, omdat ze geen clubblad e.d. meer
kunnen ontvangen en voor ons als vereniging, omdat wij deze
leden niet meer kunnen bereiken. Dus:
Gaat u verhuizen of bent u pas verhuisd?
Geef dit dan door aan de ledenadministratie!

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

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.

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.
 

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

Mevr. M.A. Apeldoorn Santpoort-Zuid

Dhr. J.N. van Eeuwijk Almere

Dhr. R.W. Greve Beek Ubbergen

Dhr. J.F. Krol Dokkum

Dhr. P.H.A. Valk Hellendoorn

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.

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

 
NB Uitslagen van officiële tentoonstellingen, KNJV-proeven
en overige wedstrijden, worden pas geplaatst in het clubblad
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
andere verenigingen worden wel doorgegeven aan de Fokbege

leidingscommissie, maar kunnen niet worden geplaatst.
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Reacties verstommen langzaam en het wordt heel rustig in de
laatste week.
Moet mij inhouden niet wat te gaan doen met Ziva. Hierdoor
krijgen we er wel steeds meer zin in. Het werken met Ziva is
de afgelopen jaren gedaan, dus hard gaan trainen heeft geen
zin.
Lekker rust pakken maakt Ziva weer gretig. Ook zij werd een
beetje proeven moe, maar ook niet te weinig trainen om zelf
het goede gevoel te behouden. De laatste week voor de
Nimrod heeft mijn trainster een paar goed doordachte trai
ningen ingepland, waarmee de puntjes op de i zijn gezet. Ziva
is er klaar voor.
 
De zondag voor de Nimrod 's morgens de spullen klaargezet
en mijzelf geïnstalleerd op de bank met Ziva. Lekker rugby,
F1 en voetbal kijken. Met een heerlijke maaltijd, stoofperen
met rundvlees van de houtkachel een bodempje gelegd voor
de Nimrod. Op tijd naar bed en geslapen als een os. Had zelf
wel wat kriebeltjes verwacht maar die zijn geheel uitgebleven.
Ik sta er toch, er hangt niets meer vanaf, gewoon genieten.
 
Om 5:45 uur de volgende morgen met Ziva en Jolanda in de
auto gestapt en mijn maatje opgehaald uit Baarn. Die bleek
al om 3 uur rechtop in bed te hebben gezeten van de spanning.
Om 7:00 uur in Fort Vechten, wel vroeg als je bedenkt dat de
proeven om 9:00 uur beginnen.
We hebben het maar lekker op ons af laten komen. De tijd
vloog uiteindelijk om. Wel lekker dat Jolanda en mijn maatje
op Ziva konden passen tijdens de uitleg en bekijken van de
proeven. De hele dag aangesproken door bekende en onbe
kenden. Het is niet mijn talent om namen te onthouden, maar
Jolanda wist opvallend veel gezichten en mensen te plaatsen.
Het is wel bijzonder dat je met een nummer op je borst en rug
zoveel keurende blikken en duimpjes krijgt op een Nimrod.
 
Proeven leken op papier goed te doen. In praktijk bleken de
afstanden en de wijze van uitzetten toch tot de nodige proble
men op te leveren. Qua moeilijkheidsgraad te doen, maar qua
tijd waren de A en B proef behoorlijk pittig. Maar net zoals
bij voetbal, zal iedereen hier wel een mening over hebben. Zelf
vind ik het belangrijk dat het eerlijke proeven zijn die voor
alle honden gelijk zijn gedurende de dag. Geen 'snelwegen'
door het riet na 6 honden of iets dergelijks. Wat dat betreft
waren de proeven top. Moeilijk hoort nu eenmaal bij de
Nimrod.

NIMROD  "Grote Münsterlander nog aan
toe......"
 
 
Daar sta je dan op een proef en krijg je te horen dat het nu
zeker is dat je naar de Nimrod mag. Nog lief een belletje gehad
van Maria Nieuwenhuis dat André en Niko het niet hadden
gehaald in Neede. Gelukkig is de gun factor onder de Grote
Münsterlander bezitters erg groot. Hoop van harte dat André
de moed niet opgeeft en er nog een jaartje aanplakt.
 
Op de trainingen kwam het er al een tijdje uit. De praktijk laat
echter zien dat er op een proeven andere krachten meespelen.
Precies de vinger erop leggen is bijna onmogelijk. Maar zoals
menig voorjager weet, zit het hem in een mix van 'te graag'
willen, lange wachttijden, vreemde geuren, veel onrust, zenu
wen, stem etc. Al deze factoren onder controle krijgen is de
grote kunst van het voorjagen en ontzettend boeiend om te
leren.
 
Het is zo'n proces waar je jezelf meerdere keren tegen komt.
De hond is vaak de stabiele factor. Kijk maar wat ze al kunnen
bij een aanlegproef. Kom bij mij dan ook niet aan dat het aan
de hond ligt. Iedere hond kent zijn of haar plafond. Dat pla
fond bereiken is een kwestie van jezelf leren aanpassen aan de
hond. Dat is de wijze les die ik heb mogen leren van mijn twee
Grote Münsterlanders. De één (een reu) van het dominantere
type, geheel mijn schuld. De ander van het tuttige type, toch
wel de aard van de hond.
 
Al zoekende naar het plafond van mijn honden, nooit de
ambitie gehad om op zoiets groots als de Nimrod te staan.
Iedere keer stapjes maken en het voorjagen verfijnen is datge
ne wat ik leuk vind. Je gaat geen 7 jaar trainen voor een
wedstrijd van één dag.
Trainen, samen bezig zijn en op jacht, zijn die dingen waarvoor
je het doet. De proeven zijn slechts een bevestiging van de
stapjes voorwaarts.
 
Nu het moment daar is dat het plafond 'de Nimrod' blijkt te
zijn, heb ik in de aanloop naar de Nimrod meerdere keren
terug gekeken naar de weg die we hebben bewandeld. Perso
nen de revue laten passeren die een bijdrage hebben geleverd
tot deze prestatie. De immens belangrijke rol van Willy
Walbeek mijn trainster. Nu ik er over schrijf krijg ik weer een
warm gevoel van de toewijding, inzet en klasse van haar. Al
leen is het onmogelijk zoiets te bereiken.
Na de plaatsing veel lieve reacties ontvangen. Een lange week
rust genomen na het drukke seizoen. Lekkere boswandelingen
gemaakt met Ziva, beetje klussen en het hoofd leeg gemaakt.

Langzaam begint er een vóór en ná de Nimrod te ontstaan. 
Normaal stel ik zaken niet uit, maar nu schuif ik alles over
14de november heen. ( Zelfs het uitmesten van de auto na de
laatste wedstrijd. Kan nu zo lekker de spullen blind pakken.)
Mijn vrouw Jolanda is opvallend veel geduldiger met mij in
de aanloop naar de Nimrod. Het creëert wel een relaxt
sfeertje. Na het rust weekje weer begonnen met vooruit te
kijken. Terrein bekeken op Google Earth. Proberen te beden
ken wat er allemaal mogelijk is. Al snel tot de conclusie geko
men dat het weinig zin heeft en alleen maar onrust geeft. De
mogelijkheden zijn oneindig. Dus we zien wel.
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Zelf geen seconde het gevoel gehad dat een apport niet haal
baar zou zijn. Na loting als laatste gestart op proef B. Gezien
het beeld van de voorjagers die voor mij waren, ervoor geko
zen om Ziva na een paar pogingen op de sleep, terug te halen
en voor de twee andere apporten te gaan. Het duwen op de
sleep zou anders teveel consequenties hebben voor de rest van
de dag. Dat ging goed, al was de duif net een paar seconden
buiten de tijd. Kop was eraf (wel een klein foutje gemaakt op
deze proef door Ziva zelf niet de plek te laten kiezen om onder
het draad door te gaan voor de duif. Had met iets minder
commando's gekund) .
Wat later bleek, was Ziva één van de twee honden die de fazant
binnen heeft gebracht. Kan daar nu nog steeds van genieten.
Na de proef, achter de groep aan die inmiddels op proef C
bezig was. Omdat er per proef geloot werd bleek ik als tweede
aan de beurt te zijn.
Nummer 1 was al bezig. Iemand riep mij, 'of ik wilde opschie
ten'. Jammer dan, ik ga eerst mijn hond verzorgen, ze wachten
ze maar.

 

(Nadeel van dit lotingsysteem is dat niet alle honden even lang
kunnen herstellen. Iets wat bij dit soort proeven wel wenselijk
is. Ik ben vóór loting aan het begin, maar niet bij iedere proef.
De tweede proef is al gelopen door 6 honden dus daar heb je
niet het nadeel van eerste hond. Vijf kwartier rust tussen de
proeven is dan veel belangrijker. Tevens is het voor de toe
schouwers veel beter in te schatten welke combinatie wanneer
aan de beurt is. Nu wist ik als deelnemer niet eens wanneer ik
aan de beurt zou zijn. Leer momentje voor de organisatie hoop
ik.)
 
Het was op proef C dan ook te merken. Ziva was de gang even
kwijt. De haas ging toch goed, de duif was duwen maar was
prima te doen ondanks dat ze de duif niet goed had gemar
keerd. Bij het afgeven van de duif had ze nog 5 minuten voor
de kraai. Die ze niet had gemarkeerd.
Helaas kon ze de kraai ook met verloren zoeken niet vinden.
Gezien de zwarte honden moet die in een poeltje hebben ge
legen waar ze op verwaaiing moeilijk succes op zou hebben.
Toch goed gewerkt en wederom twee binnen.
 
Gelukkig zat er voldoende tijd tussen de C en de A proef.
Ziva had er ook zichtbaar meer zin in. De meerkoet sleep over
water ging als een speer.
Bij het uitsturen op de eend ging ze vlot de goede kant op. Zelf
kon ik de eend niet zien dus vertouwde ik op Ziva. Die nam

uit zicht te weinig diepte en ging aan wal. Toen ik onderaan
de waterkant ging staan, kom ik net een glimp van de eend
zien en geen Ziva. Heb haar teruggefloten en naar de eend
gedirigeerd. Ging prima. Baas blij Ziva blij.
In een vlaag van enthousiasme Ziva uitgestuurd op het derde
apport terwijl er nog niet geschoten was. "Dommie". Ziva
teruggehaald en uitgestuurd na het schot. Toen ze in het water
lag kreeg ik te horen dat het ik nog 1 minuut had. Jammer ....
dan maar twee apporten. Nog wel Ziva om de hoek gedirigeerd
in de hoop dat ze met een succesje kon afsluiten. Keurmeester
stond er echter op om de hond terug te fluiten. Nog even gerekt
in de hoop op succes maar de andere keurmeester gaf aan dat
ze uit zicht de kant was opgegaan.
Laatste fluitje van de dag laten klinken en blij afgesloten met
Ziva (op deze proef een paar schoonheidsfoutjes door Ziva
vooruit te sturen bij de inzet i.p.v. 'apport' en als laatste
commando had ik haar naar links moeten sturen i.p.v.
'vooruit'.)

Maar wat een heerlijke dag als je het gewoon laat gebeuren.
Het kan echt. Genieten van zo'n belangrijke wedstrijd.
 
Heb gedurende de dag vele voorjagers veel druk zien geven
op hun hond.
Met plaatsvervangende schaamte heb ik dat aanschouwd.
Graag willen is niet de oplossing. Onbevangen met geen enkel
resultaat voor ogen voorjagen is leuker en uiteindelijk succes
voller. Ieder succesje is er dan één. Deze Nimrod heeft laten
zien dat niets vanzelfsprekend is. Bij mij dan ook geen teleur
stelling alleen maar blijdschap.......'Wat gaaaaaf zo'n dag'.
Moge vele Grote Münsterlander volgen.
Gedurende de dag en de dagen erna veel support gehad van
mijn trainingsmaatjes, bekende en onbekende supporters.
Allen dank daarvoor.
 
Rest mij om twee vrouwen heilig te verklaren. Mijn vrouw
Jolanda omdat zij mij in de afgelopen 35 jaar een beter mens
heeft gemaakt en Willy Walbeek mij trainster, die mij van een
nitwit om heeft getoverd tot een betere voorjager .

 
Een trotse Voorjager
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Johodag / Aanlegproef 5 nov 2016 Exel 
 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   29-11-2016       Blad 1 van 1 
Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                       e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                        Tel.        0416-278618   

 
Op Zaterdag 5 nov.  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 regenvrije herfstdag.  
 
Deze editie waren 44 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden uitgenodigd. 
Er werden 29 deelnemers ingeschreven die allemaal enthousiast waren gemaakt om hun jonge hond als 
jachthond te kunnen zien werken. Er gingen 27 koppels van start 
 
Onder een goede sfeer  werden de 3 verschillende proeven mooi binnen de planning afgewerkt. 
Door de ervaren keurmeesters John, Rini en Jarina &Sonja werden respectievelijk de zweetspoorproef 
(reeënbloedspoor), de bosproef met een eenden sleep en een verwaaiing van konijn  en de veldwerkproef met 
kwartel 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!  
 
Gastvrouw Matty de Putter gaf de deelnemers interessante tips over de opvoeding en africhting van de (nu vaak 
nog puberende) hond. 
De nestkeuring vond deze editie als 4

e
 proef plaats, dus parallel aan de proeven. Hierdoor kon er uitgebreid 

worden 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. 
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee 
hadden.  
Voor de Aanleg-apporteerproef hadden er 3 deelnemers ingeschreven. Dohosan of Coopers Border (Senna), 
Lady v.d. Lobberry en Evita v. ’t Woudse Veldt slaagden alle drie voor deze proef. 
 
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
  152 Castle v/h Zonnebeekbos  M.C. de Lijster Valburg L.Louwman  14-12-2015 

2
e
  147 Castra v/h Zonnebeekbos L. Louwman Enschede L.Louwman  14-12-2015 

3
e
  145 Prins v.'t Exelseveld  (Baldr) G.W.Wissink Neede H.G.Klokman 02-11-2015 

 
De voorjaagster van Castle (Kessel)  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
 
Hoe nummer 1 nummer 1 werd!
 
Op zaterdag 5 november 2016, bij ’t Exelse veld in Laren, vond
de aanlegproef plaats van Kessel (Castle van het Zonnebeek
bos) In januari was deze dag al aangekondigd door de fokker
Linda Louwman. Het zou gaan om het testen van de neus,
niet om hoeveel jachtervaring de hond had opgedaan. Geluk
kig maar want sinds Kessel het nest had verlaten, had hij geen
wild meer gezien met uitzondering van de eenden die hij graag
achterna zwemt. Ondanks dat waren we zeer nieuwsgierig wat
deze dag zou inhouden en hoe de rest van het nest er nu zou
uitzien. Op de parkeerplaats kwamen we de eerste andere
Grote Münsterlanders al tegen waaronder een broertje van
Kessel. De begroeting van Kessel was niet heel erg vriende
lijk…. Bij aankomst in de tent stonden goed verzorgd, koffie,
thee & wat lekkers klaar. We kregen een bordje met nummer
1 en een boekje met informatie. Enigszins nerveus wat de
bedoeling van de dag was als we nummer 1 waren, werden we
gerustgesteld dat zou allemaal nog wel worden uitgelegd door
Linda. De tent vulde snel, met veel honden, maar nog meer
bazen. Het was leuk om de gelijkenissen van de pups te zien
en te horen van andere bazen. De andere pups uit Kessel’s
nest waren bijna allemaal aanwezig. En wat bleek ook daarvan
waren het veelal schoothondjes!
 
Na uitleg van de voorzitter vertrokken we naar de locatie waar
de eerste proef zou plaatsvinden. Op het programma
'sleepspoor van eend' en 'verwaaiing van konijn'. Daarnaast
kreeg je punten voor combinatie Baas-Hond. Kessel mocht
als eerste het bos in. Hier kregen we uitleg, waarna Kessel aan
een lange lijn werd aangelijnd. Eerst losjes vasthouden, zodat
hij niet belemmerd werd in zijn loop. Al snel pikte hij de geur
van de eend op, die rap gevonden werd. Op naar het konijn.
Helaas voor Kessel was de proef snel over. Hij scheen het goed
te hebben gedaan, maar de keurmeester wilde eerst nog een
aantal andere zien voordat hij cijfers gaf. In de tussentijd nog
een aantal tips & tricks van Linda gekregen. Na een aantal
pups te hebben gezien kwamen de cijfers. Verbaasd keken we
toen dit een 9, 10 en 8 waren! Het liefst was Kessel weer het
bos ingedoken op zoek naar het konijn, maar nu op naar de
tweede proef het 'Zweetspoor'….We hadden geen idee wat dit
zou inhouden. Ook hier werd Kessel aangelijnd aan een lange
lijn. In het veld kregen we de instructies, waarna we van start
gingen. Na een aantal correcties voor de baas, gingen we na
het oppikken van het spoor van het veld het bos in. Onder
aanmoediging (begreep nu dat dat de bedoeling was) volgde
Kessel het spoor, tot aan het dode zwijn…..verrassing voor
mij…. Ook deze proef was snel voorbij qua gevoel. En ook
hier scheen Kessel het goed te hebben gedaan, maar aan het
einde van de proef kregen we geen cijfers te horen, dus het was
afwachten wat goed in een cijfer zou zijn.
 
Na een break door naar proef 3, 'gebruik van de neus', 'ver
waaiing van levend wild', 'verwaaiing van eend' en 'arbeids
vreugde'. Waar Kessel bij de eerste proeven aangelijnd was,
was ik bij deze proef wel zenuwachtig omdat hij los zou lopen
en daardoor alle kanten op zou kunnen…. Nadat de riem los
was, ging Kessel er ook als een speer vandoor. Gelukkig ving
hij het spoor en rende, naar wat later bleek, in de richting van
het eerste kooitje met levend wild. Goed verstopt op het veld
want ik had deze zelf niet gespot. Kessel was niet weg te slaan

bij het eerste kooitje (stond er op dezelfde manier naar te
kijken als in een dierenwinkel naar een konijn) en ik moest
hem (met enig getrek) aan de riem wegleiden. Toen het leek
dat hij het spoor van het eerste kooitje kwijt was weer veilig
losgelaten. Helaas was dit toch nog te vroeg, Kessel was het
eerste kooitje nog niet vergeten en keerde dus snel weer er naar
terug. Poging 2. Na het oppikken van de geur van het tweede
kooitje erin was het eerste kooitje snel vergeten. En na Kessel
tot twee keer toe opgehaald te hebben bij het tweede kooitje,
was ook de dode eend gevonden. Levend bleek toch interes
santer, dus Kessel keerde weer terug naar het tweede kooitje.
Doordat Kessel meerdere keren terug ging hadden we geen
goede cijfers verwacht. Wat onterecht bleek, we mochten 3x
een 9,5 en een 10 voor arbeidsvreugde noteren. Geweldig
hondje! En die arbeidsvreugde was zeker aanwezig! Mooi om
te zien hoe zo’n hond zijn neus kan gebruiken.
 
Inmiddels was het, vooral voor mijn zussen, toch wel koud
geworden. Kessel en ik hadden over het veld gerend. Tijd voor
een break. In de tent konden we ons opwarmen met lekkere
erwtensoep en een broodje knakworst. Op het programma
stonden nog de nestevaluatie, de schotproef en de oogtest. Bij
de nestevaluatie ontbrak helaas de moeder, Dietske. Maar hoe
leuk was het om de vader, Nick von Hoxfeld te bewonderen.
Speciaal voor de nestevaluatie naar Laren gekomen (2,5 uur
gereden!) De meeste pups lijken op Dietske, bij Chendo (O
scar) viel de gelijkenis met z’n vader op. Grappig om te zien!
Na een positieve evaluatie en een familiefoto (toch een beetje
een familiedag), was het wachten op de schotproef. Even
wachten tot de buien over waren. Met een hele meute gingen
we vervolgens op naar het veld waar de schoten werden gelost.
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bazen in ontvangst genomen, toen de top 10 in zicht kwam
had Kessel zijn certificaat nog niet gehad. De top 3 kwam in
zicht en nog niet was Kessel geroepen. Ook Castra (zusje van
Kessel) had nog geen certificaat gekregen. Toen als derde Prins
(Baldr) van ’t Exelse veld naar voren werd geroepen, waren
we erg verbaasd. Het ging dus tussen Kessel en Castra! Met
152 punten won Kessel de eerste prijs. Zelf had hij niet veel
door, zo moe was hij. Een ongelofelijk mooi resultaat, geheel
onverwacht, maar supertrots! Wie had dat gedacht voor een
hond en baas die nog nooit aan dit soort proeven hadden
meegedaan. Goede opvoeding in de eerste paar weken, Linda!
En een onwijs leuke prijs, een veldwerkinstructie! Daar ben ik
heel erg nieuwsgierig naar. Na het maken van foto’s, konden
we vermoeid weer naar huis terug. Een dag om nooit meer te
vergeten! En op zoek naar een leuke training voor Kessel om
meer met neus te gaan doen!
Heel erg bedankt allemaal.
 
Michelle de Lijster

We waren snel aan de beurt. Schot werd gelost en dummy
werd gegooid. Kessel had meer oog voor de dummy en leek
het schot niet door het hebben. Maar dummy’s zijn leuk om
te houden en ererondjes mee te lopen. Helaas voor Kessel ging
dit feest niet door. Als laatste de oogtest. Goedgekeurd, en
toch met last van de ogen was het wachten op de uitreiking
van het certificaat. Kessel had liever in de auto gewacht, het
vroege opstaan, de lange reis vanuit Zoetermeer, alle andere
hondjes en de proeven eisten z’n tol. In de tent viel hij dan ook
op mijn voeten (en die van mijn buurman) in slaap van ver
moeidheid.
 
De uitreiking liet op zich wachten, tegen 5 uur begon deze.
Doordat er een grote opkomst was (26 honden in totaal) liep
het programma wat uit. Na het bedanken van de keurmeesters,
de organisatie en de eigenaar van het terrein werden de eerste
certificaten uitgereikt. Van de 26 waren 7 beoordeeld met Zeer
Goed, de rest met Uitmuntend. Iedereen kon dus tevreden zijn
met het behaalde resultaat. De certificaten werden door de
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Nestkeuring zaterdag 5 november 2016
Het is altijd weer een feestje om te doen: de nestkeuring tijdens
de aanlegtest/jonge hondendag van de Nederlandse Grote
Münsterlander Vereniging. Vroeger als schrijfster en de
laatste jaren ook als keurmeester, ik kan al niet meer tellen
hoeveel van deze dagen ik inmiddels al heb meegemaakt.
In het voorjaar kwam een van de deelnemers met een idee
waarvan we naderhand tegen elkaar zeiden: waarom hebben
we dat zelf nooit bedacht……? Implementeren is dan ook niet
moeilijk, en in plaats van de nestkeuringen zoals gebruikelijk
na de aanlegtest te plannen verdelen we dit najaar de keurin
gen over de hele dag. En dat blijkt een heel erg goed idee.
Minder wachttijden tijdens de onderdelen van de aanlegtest,
en minder wachttijden voor de nestkeuringen. Bijkomend
voordeel is dat ik als keurmeester, samen met mijn stagiaire,
alle tijd heb om de nesten zorgvuldig te beoordelen en te be
spreken. Volgende keer weer zo zou ik zeggen!
Waarom een nestkeuring? Voorafgaand aan de planning van
een nest heeft een fokker een ideaal voor ogen. De fokker kent
zijn eigen teef, en zoekt een reu die daar zo goed mogelijk bij
past. De goede eigenschappen van de eigen teef moeten im
mers behouden worden, en het zou mooi zijn als de reu de wat
zwakkere puntjes van de teef zou kunnen compenseren. En
dan maar hopen dat het ook zo uit zal pakken als de bedoeling
was! Samen met de aanlegtest is de exterieurkeuring van ou
derdieren en nakomelingen een hele goede manier om de re
sultaten van de fokkerij te evalueren. En daar met elkaar lering
uit te trekken voor de toekomst. Mijn voorrecht is dat ik ook

lid ben van de FBC, en vanuit die optiek natuurlijk met meer
dan gemiddelde belangstelling kijk naar de fokresultaten van
onze Grote Münsterlanders.
 
Zoals ook in de nestbesprekingen aangegeven was de kwaliteit
van de gefokte nesten deze keer verrassend goed. Bij meerde
re nesten is goed te zien dat het doel van de fokker bereikt is:
een nest fokken waarvan reu en teef elkaar mooi hebben
aangevuld, zodat minstens enkele nakomelingen in het nest
van hele hoge kwaliteit zijn. En natuurlijk zijn er hier en daar
ook wel tekortkomingen te zien, zo is de natuur nu eenmaal,
het kan de beste fokker gebeuren. Heel positief is dat alle
honden, ouderdieren en nakomelingen, een prima gedrag
laten zien tijdens de keuring, en zich moeiteloos laten beoor
delen. Extra aandacht bij jachthonden verdient in mijn ogen
de functionele bouw. De Grote Münsterlander is een allround
jachthond, en om tot op hoge leeftijd het jachtwerk goed te
kunnen blijven doen is een goede functionele bouw essentieel.
Een goed gebouwde hond is niet alleen veel mooier om te zien,
maar verbruikt ook minder nodeloze energie tijdens het lopen,
en heeft een aanzienlijk kleinere kans op blessures tijdens het
werken in oneffen en zwaar terrein. Juist voor wie met de
Grote Münsterlander jachtwerk wil doen in de praktijk of
tijdens wedstrijden is een goed gebouwde Grote Münsterlan
der van bijzondere waarde!
 
Lida Reeskamp-Blok
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TOTAAL KWAL.

factor 1 3 1 3 1 1 3 2 1

Castle v/h Zonnebeekbos (Kessel) 1 9,0        10,0      8,0       10,0     8,0        9,5       9,5       9,5       10,0     SV 152,0      U

Casper v/h Zonnebeekbos 2 8,0        7,0        7,0       9,0       8,0        9,5       10,0     8,5       9,0       SV 136,5      U

Cirrus v/h Zonnebeekbos 3 7,5        7,0        8,0       8,0       7,0        7,0       6,5       6,5       7,5       SV 114,5      ZG

Chendo v/h Zonnebeekbos (Oscar) 4 8,0        8,0        8,0       6,5       7,0        8,0       8,5       9,0       8,5       SV 126,5      U

Castra v/h Zonnebeekbos 5 9,0        10,0      8,5       9,0       7,0        9,5       9,5       9,0       9,5       SV 147,0      U

Candy v/h Zonnebeekbos (Babs) 6 -        -        -       -       -        -       -       -       -       -       -         -

Cachou v/h Zonnebeekbos 7 7,5        8,0        7,0       8,0       8,0        7,5       7,5       8,0       7,0       SV 123,5      ZG

Cabia v/h Zonnebeekbos 8 9,0        9,0        8,0       6,0       6,0        8,5       9,0       9,5       9,0       SV 131,5      U

Chiara v/h Zonnebeekbos (Rose) 9 7,0        8,0        7,5       8,0       7,0        8,5       8,5       9,0       9,0       SV 130,5      U

Toby v/d Stommeerpolder 10 8,5        7,5        7,5       8,0       8,0        8,5       8,5       9,5       9,0       SV 132,5      U

Pepper v/d Stommeerpolder 11 7,5        7,0        7,5       7,0       7,0        7,0       7,5       9,0       7,5       SV 119,0      ZG

Biene v/d Stommeerpolder 12 10,0      9,0        8,0       8,0       7,0        9,5       9,0       9,5       9,0       SV 140,5      U

Shila v/d Stommeerpolder 13 7,0        7,5        7,5       9,0       7,5        7,0       8,0       8,0       8,5       SV 127,0      U

Evy v/d Stommeerpolder 14 8,0        7,0        7,5       6,0       7,0        9,0       8,5       9,0       9,0       SV 123,0      ZG

Mexx v/d Stommeerpolder 15 8,0        9,0        8,0       6,0       6,5        9,0       10,0     9,0       9,5       SV 134,0      U

Floortje v.'t Woudse Veldt 16 9,0        8,5        8,0       6,0       7,0        8,0       8,0       9,0       7,0       SV 124,5      U

Flipper v.'t Woudse Veldt 17 8,0        9,0        8,0       9,0       8,0        9,0       9,0       9,0       7,5       SV 139,5      U

Fae v.'t Woudse Veldt 18 7,0        7,0        7,5       10,0     8,0        7,5       8,0       9,0       8,5       SV 131,5      U

Fleur v.'t Woudse Veldt 19 -        -        -       -       -        -       -       -       -       -       -         -

Bobby v/h Luuks  (Buckley) 20 6,0        6,0        6,0       7,0       7,0        8,0       7,0       9,0       6,5       SV 111,5      ZG

Bono v/h Luuks  (Hunter) 21 7,0        7,5        8,0       8,0       7,0        7,5       7,0       8,0       8,5       SV 121,5      ZG

Boukje v/h Luuks 22 8,5        9,0        8,0       9,0       8,0        7,0       7,5       7,5       8,5       SV 131,5      U

Barones Suus v/h Luuks 23 9,5        7,0        7,0       10,0     9,0        9,0       9,5       9,0       9,0       SV 141,0      U

Prins v.'t Exelseveld  (Baldr) 24 8,5        8,5        8,0       10,0     8,5        9,5       9,0       9,5       9,0       SV 145,0      U

Pluto v.'t Exelseveld 25 7,5        8,0        8,0       8,0       7,0        9,0       9,5       10,0     9,5       SV 137,5      U

Pinto v.'t Exelseveld  (Sjefke) 26 8,5        8,0        7,0       8,0       6,0        8,0       8,5       9,5       7,5       SV 129,5      U

Perrie v.'t Exelseveld 27 -        -        -       -       -        -       -       -       -       -       -         -

Pacha v.'t Exelseveld 28 10,0      8,0        8,0       9,0       8,0        8,0       8,5       9,0       7,0       SV 135,5      U

Flicka Oet Ut  Drakenrieck 29 7,0        8,0        7,0       6,5       7,0        7,0       7,0       7,0       6,5       SV 113,0      ZG

Aanlegproef Exel  Aanlegproef Exel  Aanlegproef Exel  Aanlegproef Exel   Uitslagenlijst  5-11-2016

Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens op een volgend evenement 6-11-2016

 
Uitslagen
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B6, de laatste. Bij de duif ophalen ging hij eerst te diep maar
ook die kwam binnen, de kraai apporteren was appeltje eitje.
Yes, alle aportten binnen.
 
Darco heeft 3 van de 4 Mappen gehaald die we dit jaar gedaan
hebben dat is zeker niet slecht. Waarvan twee maal derde en
eenmaal vijfde. Tijdens de prijsuitreiking mocht ik het beeld
je van 'De Jager' voor het tweede maal in ontvangst nemen
voor de beste GM. Ik ben trots op Darco.
 
Volgend jaar hoop ik in de A klasse deel te nemen.
 
Het was een mooie, gezellige dag en één ding stond als een
paal boven water, dat we om14:45 uur met zoveel deelnemers
klaar waren. We hadden gehoopt op meer diploma’s maar dat
is van tevoren niet altijd in te schatten. Na het stamppotbuffet
en een pilsje zijn we moe maar voldaan gaan slapen in de ca
ravan om op zaterdag weer richting huis te gaan.
 
Rini van Kuijk & een poot van Darco
 

Mijn dagjes Rha; verslag van Rini van Kuijk
13 Oktober, de dag voor de Map in Rha met volle bepakking
jachthutjes, netten, proefborden, sleeptouwtjes, enz. En het
voornaamste heel veel wild! Dan nog de administratie geluk
kig niet voor mij, maar voor Marian en Marcel Veldhuis. Iets
vergeten is geen optie even terug is 250 km. Daar aangekomen
de caravan plaatsen en uitladen want die zit nokkie vol.
 
Jan Heijmer en Marcel zijn ook al gearriveerd om de voorbe
reidingen te treffen.Tussendoor komen de proefhoofden om
de proeven door te nemen. Tijd voor een bakkie koffie en dan
weer aan het werk want het is zo donker. Na het eten het wild
in kratten doen voor de proeven, dit is ook een gedoe, hoeveel
bij welke proef? Maar dit heb ik thuis al uitgeteld en op papier
staan, maar toch!! Na een paar slaapmutjes lekker naar bed.
 
Om 6 uur gaat de wekker het is zover: vrijdag 14 Oktober. De
eerste deelnemers zijn er al voor 7 uur. De keurmeesters en
helpers gaan om 7:30 uur al naar de proeven zodat we om 8
uur kunnen beginnen
 
Vroeg beginnen dat was ons motto want we hadden nog nooit
een Map georganiseerd met zoveel deelnemers, 65 inschrijvin
gen waarvan er 58 hebben deelgenomen, een hele uitdaging!
 
Proef B1 daar mocht ik beginnen, achteraf de bottelnek van
de B-proeven.
 
Zelfstandig zoeken, het was voor Darco even zichzelf uitlaten
en binnen 3 min was het wild binnen, die ging super. Op naar
B3 aan de IJssel. Het schot klonk en de eend valt in de IJssel.
Darco nam de moeilijkste weg via de landtong gelijk uit het
zicht maar kwam goed bij de eend. De verloren eend ophalen
ook weer super.

 
B2, een kraai die wel 30 m hoog vloog, leek eenvoudig maar
hier ging het iets minder dus even bij sturen. Bij de verloren
kraai ging hij te diep, de kraai kwam binnen maar dat was
kantje boord.
 
Vervolgens B4, een drijfjachtje met springkonijn, moeilijk
voor een passievolle hond, even laten zoeken en beetje bijstu
ren, ook weer binnen.
 
Proef B5 water gaat over het algemeen goed met Darco , maar
het is een Münsterlander, moeilijk doen als het makkelijk kan.
Toch al bij al redelijk binnen.
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Uitleg zweetwerk
Zweetwerk (ook natuurnazoek genoemd) is het speurwerk van
een (jacht)hond met voorjager naar aangereden of aangescho
ten grof wild. Het in ons land levend grof wild zijn het edelhert,
damhert, ree, wild zwijn en moeflon. In Nederland veronge
lukken regelmatig grote hoefdieren. Ondanks de vele maatre
gelen, zoals afrasteringen en oversteekplaatsen, gebeurt het
toch dat deze dieren worden aangereden. Niet alle dieren zijn
na een aanrijding direct dood. Het gewonde dier zal dan de
dekking invluchten. Als hier niets aan wordt gedaan zal het
gewonde dier zich in die begroeiing schuil houden en aan een
langzame dood sterven. Dit kan ook gebeuren als een dier
geschoten is maar niet dodelijk is geraakt. Jagers die verant
woordelijk zijn voor het beheer van het wild kunnen ondanks
grote zorgvuldigheid door allerlei oorzaken ‘mis’schieten. Het
is daarom van groot belang voor het dierenwelzijn dat zowel
aangeschoten als aangereden dieren worden gevonden en zo
snel mogelijk uit hun lijden worden verlost.
 
Voorjager en zweethond aan het werk
Om het gewonde dier te vinden gaan vervolgens een zweet
hond met voorjager aan het werk. De hond is getraind om het
spoor van een gewond dier na te zoeken en kan zowel op het
verloren zweet (bloed) werken als op de geur (adrenaline) van
hoefafdrukken. De voorjager is getraind om te kunnen zien
of de hond goed op het spoor zit en 'leest' dit af aan het gedrag
van de hond.
 
Het zweetspoor uitwerken, zoals dit werk wordt genoemd, is
een intensieve en tijdrovende bezigheid. Afhankelijk van de
verwonding kan het een paar uur tot een dag, soms zelfs
langer, duren voordat het gewonde wild gevonden is. Het is
hierbij heel belangrijk om gebruik te maken van een ervaren
zweetwerk-combinatie en alle mogelijke informatie over de
plaats van aanschot (en hoek) of aanrijding en de vluchtrich
ting op te vragen.  Belangrijk is dat de voorjager veel vragen
stelt en ook heel goed kijkt naar sporen, omdat dat je iets kan
zeggen over waar het dier gewond is geraakt. Stel dat een schot
is gelost en dat een ree is gevlucht. De jager vertelt de voorja
ger welke kant het dier op is gevlucht en de hond vindt wat
helder bloed met belletjes erin. Dat wijst op een mogelijk
longschot en dan zal het dier minder lang kunnen vluchten
dan dat bij voorbeeld een poot is geraakt (hinkelend kom je
nog best een eind en dat houd je ook wel even vol) Als het dier
minder lang kan vluchten, is je verwachte spoor ook korter.
Daarnaast vind je dan vaak ook bloed hoger op de begroeiing,
want het ree zal gaan proesten. Dit is maar een klein voorbeeld,
maar geeft hopelijk een indruk.

 
De voorjager zal zich voorbereiden door het vaste ritueel uit
te voeren met zijn hond. Dat is voor iedereen wat anders en
dat maakt ook niet uit, als je hond het maar herkent en weet
wat er gaat komen. Een voorbeeld van een ritueel is de hond
laten zitten, brede halsband met de lange lijn van ca. 10 meter
eraan omdoen en het commando 'zoek spoor' geven in de
omgeving van de plaats waarvandaan het gewonde dier is
gevlucht.
Aan een lange lijn volgt de hond het spoor en controleert de
voorjager het werk van de hond aan de hand van het ‘lezen’
van zijn hond en de verwijzingen (b.v. bloed of pootafdruk)
op het spoor. Het is niet alleen de hond die het spoor volgt.
Immers, zodra de hond bijvoorbeeld van richting verandert
zal de voorjager moeten checken of hij inderdaad een verwij
zing ziet waaruit hij kan opmaken dat het spoor van richting
is veranderd. Het kan nog wel eens gebeuren dat dwars over
het spoor ander wild gelopen heeft en de hond dat spoor op
pakt (wisselen)
 
 
Eenmaal aangekomen bij het wild krijgt de hond van de
voorjager een beloning en wordt het evt. gewonde wild door
de jager, die ook mee is gelopen, zo nodig uit zijn lijden verlost.
Soms is het dier al overleden. Hoewel zweetwerk meer en meer
een hype lijkt, is het een hele serieuze en zware tak van sport
met veel tradities en gebruiken. Van oudsher alleen beoefend
door mensen die zelf een jachtakte hebben en dus ook zelf in
staat zijn na een nazoek een dier uit zijn lijden te verlossen.
Op de plaats waar het dier is overleden breekt de jager een
takje af en breekt er een stukje af en legt het in de bek van het
dier. Vervolgens breekt hij nog een stukje af en steekt dit
achter de halsband van de hond om tenslotte het laatste
stukje te overhandigen aan de voorjager die deze aanneemt
met de pet/hoed in zijn hand om deze achter de rand van de
hoed te steken en hoed weer op te zetten. Dit heet de breuk
overhandigd krijgen. Hier zitten enorm veel specifieke gebrui
ken bij, het zou leuk zijn om deze oude jachtgebruiken eens
op te vragen bij een van onze oudere, ervaren jagers en in het
blad te plaatsen.
 
Vergis je ook niet in de risico's tijdens een nazoek. Dieren
vluchten over het algemeen niet over een net aangelegd
voetpad, het terrein kan enorm zwaar en dichtbegroeid zijn
en dus een flink beroep doet op de conditie en handigheid van
hond en voorjager. Daarnaast is het goed je te realiseren dat
een gewond dier niet lief en vriendelijk is, maar er alles aan
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zal doen om zichzelf te verdedigen om te overleven. Denk
hierbij aan de enorme hoektanden van een wild zwijn en de
hoeven en het gewei van reeën en herten. Het is geen overbo
dige luxe jezelf en je hond goed te beschermen door een vest
voor de hond en goede kleding te dragen.
 
De zweetwerktraining
Het zal duidelijk zijn dat in een training geen spoor wordt
gevolgd van aangeschoten of aangereden wild. In de training
wordt vooraf een spoor uitgezet met reeënbloed. Afhankelijk
van de ervaring van de voorjager en hond is het spoor dat
uitgezet wordt, een vers of een oud spoor.
Bij de start van het spoor is een wondbed gemaakt. De
voorjager bespreekt met de trainer het wondbed en vervolgens
wordt beoordeeld of een lange of korte nazoek verwacht kan
worden. Terwijl de voorjager het wondbed inspecteert, zit de
hond op afstand en wacht op het eerste commando. Het is dus
zaak dat de hond goed onder appèl staat.
Gedurende de training komt het appèl tijdens de nazoek, het
startritueel  en het leren lezen van de hond aan bod. Verder
wordt er aandacht besteed aan de kennis van de vegetatie en
het grofwild.
 
Als je als combinatie al een tijdje bezig bent en wilt toetsen
waar je staat, kun je je inschrijven via MyOrweja voor
zweetproeven. Er zijn verschillende proeven waar je voor in
kunt schrijven waarbij je aan verschillende eisen moet vol
doen. Ten eerste heeft het alleen zin om je in te schrijven als
je er echt klaar voor bent. Voor iedere proef zijn gemiddeld
20 inschrijvingen voor 6 tot 8 mogelijke deelnemers en dat
betekent loten! Dan ben je verplicht een werkboekje aan te
vragen en moet je een aantekening schotvastheid in bezit
hebben van de hond waarmee je deel wilt nemen. Dat kan
door een SJP proef, veldwerkproef of schottest (officieel via
MyOrweja) behaald te hebben. Lees het rode boekje! Weet

wat de reglementen zijn en wat er tijdens een proef van je
verwacht wordt. Dan kun je gaan inschrijven. Meestal starten
mensen met een F spoor, dat is een spoor van 20-24 uur oud
en ca. 500 meter lang. Vervolgens een E spoor, dat is 20-24
uur oud en ca. 1000 meter lang. Als je een van deze gehaald
hebt kun je inschrijven voor een C spoor; dat is een spoor van
40-44 uur oud en ca. 500 meter lang en door naar een D spoor
van 40-44 uur oud en ca 1000 meter lang. Voor de specialisten
zijn er ook B en A sporen. Realiseer je dat een uitgezet
zweetspoor een prima proef van bekwaamheid is voor waar
je staat tijdens je training, maar niets zegt of je echt klaar bent
voor natuurnazoeken. Eigenlijk is dat weinig anders dan met
de SJP proeven. Een hond die op een proef goed werkt kan in
de praktijk tegenvallen of andersom. Het geeft een indruk,
maar het zegt niet alles.
 
Welke honden zijn geschikt voor het zweetwerk?
Zoals voor elke tak van hondensport geldt ook hier dat het
ene ras er beter voor geschikt is dan het andere. Bekende
zweethonden zijn o.a. de Hannoveraanse zweethond, de
Beierse Gebirgsweisshund, de Dasbrak en Duitse wachtel.
Ook geschikt zijn de Brakken, Dashonden, Continentale
staande honden (dus ook onze mooie Grote Münsterlander)
en Terriërs.
 
 
Net als bij jachttraining waar je een aangeboren talent van je
hond ontwikkelt en leert beheersen wanneer dat nodig is, is
het bij zweetwerk ook zo dat een hond niet zomaar op elk
spoor duikt wat hij tegen komt. Je hond leert gedurende de
zweetwerktraining dat hij aan werk moet zodra het ritueel
gestart is. Blijft het ritueel achterwege dan weet een hond dat
het spoorzoeken niet gevraagd wordt en dus niet gewenst is.
 

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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Ons eerste jaar zweetwerk
Mijn allereerste kennismaking met zweetwerk was op de
aanlegproef. Hondje liep prima, maar ik zat overal in de knoop
met die rare lange lijn en brak mijn nek er zowat over. Weer
iets waar die hond veel meer van snapte dan ik als beginner,
hmmm... dat moet beter kunnen en zoals bij alle andere dis
ciplines ben ik me erin gaan verdiepen. Je bent fanatiek of je
bent het niet...
 
Met Flo heb ik ooit een workshop zweetwerk gevolgd bij Jan
Brand en hij zei na afloop dat er van de tien aanwezige honden
2 echt uitsprongen qua talent. Flo en een langharige teckel
(...). In de groep van de workshop zaten erg veel mensen die
niets met jacht of wat ook te maken hadden, waarna ik op
zoek ben gegaan naar een praktijkman. Doel was toch om
ooit ook een natuurnazoek te mogen doen. Via via mocht ik
dan wel een keertje komen om te zien of er wat van die
münsterlander en die beginnende voorjager (niet eens echte
jager!) te maken was. Dat bleek behoorlijk mee te vallen en
hij was met name onder de indruk van Flo. Die voorjager
moest nog wel veel leren... tja, dat hadden we vaker gehoord
en ik werd er alleen maar fanatieker van.
 
Iedere week zat ik met Flo anderhalf uur in de auto, liep een
spoor van ca. 20 minuten en reed weer vrolijk anderhalf uur
terug. Hoeveel mensen me voor compleet gek verklaarden...
maar die zagen niet wat ik zag. Een hond die echt niets liever
doet dan dat spoor lopen en er was zoveel te leren. Over
wondbedden, over de aanschotplaats, breuken, wissels en
ligplaatsen van wild. Als ik een boswandeling maakte met Flo
zag ik opeens ook wissels en plaatsen waar varkens hadden
gelegen, waar ik dat voorheen nooit had herkend. Ik genoot
er misschien wel net zoveel van mijn hondje.
Natuurlijk kwam er na een aantal weken een periode dat Flo
zelf wel even ging bepalen welk spoor ze wilde lopen en ze liep
iedere wissel af. Enorm frustrerend dat je dan gewoon nog
niet de ervaring hebt om het onderscheid te maken tussen op
het spoor zitten of de verleiding pakken. Iedere keer trapte ik
er weer in. Na ieder spoor vroeg ik weer wat moet ik doen om
dat te leren en iedere keer kreeg ik te horen dat ik mezelf eens
de tijd moest geven om ervaring op te doen. Aangezien ik daar
toch wat te fanatiek voor was, mocht ik dan wel eens met
sporen komen helpen op workshops en de honden met
voorjagers nalopen zodat ik aan hun honden kon zien of ze
op het spoor zaten of niet. Heel leerzaam!
 
Inmiddels deed ik dat ook na de training, even een spoortje
achter een andere combinatie aanlopen, vragen blijven stellen
en ervaring opdoen. Toen de kans zich voordeed om een 5
daagse training te gaan volgen in Frankrijk heb ik deze met
beide handen aangepakt. Wat was het prachtig! Schitterend
Chateau des Vareilles en op allerlei verschillend terreinen
sporen lopen, zelf uitzetten met de trainer samen, letsel her
kenning doen, zelf aanschotplaatsen zoeken, heerlijk eten en
veel gezelligheid. Een van de eerste sporen met Flo had een
enorm hert achter ons liggen slapen en was vlak voor we be
gonnen opgestaan en weg gelopen. Dat is pas verse verleiding!
Ik kon Flo amper houden! Het duurde even voor ze haar spoor
oppakte en liep deze uiteindelijk keurig uit. De trainer was
heel blij dat ze zo fanatiek op wild is, want een hond die dat
niet doet heeft ook geen drive om mee te gaan op nazoek.
Volgens hem, ik heb er geen verstand van. Ik was helemaal

niet blij, want ik had 3 dikke blaren.. De dag erna liep ze een
keurig spoor uit dat best lastig was qua terrein. Op de derde
dag wilden er flink wat mensen met ons spoor meekijken en
liepen achter ons aan. Toen ook nog iemand zich met het spoor
ging bemoeien sloeg ik dicht en zag niet meer aan Flo wanneer
ze wel of niet op het spoor liep. Op dat moment erg lastig,
maar achteraf was het goud waard! Ik heb daarvan geleerd
dat het soms heel goed kan zijn om even terug te gaan naar
een punt waar je zeker was dat ze nog op het spoor zat en dan
even je hondje te laten zitten, rust te nemen en haar vanaf dat
punt rustig verder te laten gaan op het spoor. Ook hier weer..
die hond weet het wel, maar die voorjager he...
 
's-Avonds na een heerlijke maaltijd op het grote veld met de
hond op zoek naar aanschotplaatsen, waarbij de hond zelf de
aanschotplaats moest vinden en de voorjager moest kijken
wat er lag voor bloed, snijhaar of weefsel en aangeven hoe
lang de eventuele nazoek zou kunnen zijn. Heel leerzaam en
praktijkgericht! De dag erna alweer het laatste spoor uitwer
ken, jammer want hier pikken we toch wel heel veel van op!
Flo liep een heel fijn spoor uit en ik kon heel tevreden naar
huis. Trots op mijn hond en dankbaar voor alles wat ik geleerd
had.
 
Na 11 lessen was het zover dat we ons inschreven voor ons
eerste zweetspoor F in Soest. Best vroeg, maar de trainer had
echt gezegd dat we het aankonden. Ik had bij de loting
nummer 7 geloot, wat handig was want er liep nogal wat qua
wild op het stuk waar de sporen lagen. "Hopelijk zijn die straks
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weg als de eerste deelnemers geweest zijn" hoop je dan nog,
met de blaren uit Frankrijk nog vers in het geheugen. Na de
lunch waren we dan eindelijk aan de beurt. Alles was prima,
het spoor, het bos, de keurmeesters en wat al niet meer, maar
ik was zo zenuwachtig dat ik het zelf enorm verprutste en mijn
hond heb teruggetrokken om het vertrouwen niet te bescha
digen. Kreeg ik achteraf wel complimenten voor, maar toch..
daar kom je niet voor he. Er was die dag overigens maar 1
kwalificatie gevallen, een goed met 57 punten. Gelukkig over
2 weken een herkansing.
 
En op die dag ging alles wel zoals het moest. Ik had er zin in,
was wel zenuwachtig maar niet té en had me voorgenomen
gewoon te doen alsof we een trainingsspoor liepen. We hadden
nummer 5 geloot, dus mooi als middenmoot. Er waren veel
bekenden deze dag dus het was ook erg gezellig. Toen wij aan
de beurt waren en werden opgehaald, bleken er veel mensen
achter ons aan te lopen.. oei oei. Ok, niks van aantrekken
gewoon doen als altijd.. Ritueel: zitten, halsband met lange
lijn omdoen, naar de plaats van aanschot lopen, rechterhand
naar beneden, oogcontact maken en kom maar Flo. Flo zette
haar neus op de grond en liep.. als een trein! Spoor netjes,
haak naar links met wondbed waar ze haar neus in plantte en
de sloot door, aan de andere kant verder, een natuurlijke haak
naar links om uit te komen in een stuk  berenklauwen van een
meter hoog en ook dichtbegroeid. Ik werd daar zelf gespan
nen.. zien we het stuk wel liggen? Dat spul is toch gevaarlijk?
Flo begon wat meer te zigzaggen, wat niet raar is omdat de
wind daar ook veranderde en ze hard moest werken om tussen
die begroeiing nog voldoende lucht te krijgen. Dat gevoel als
je dan recht voor je het stuk ziet liggen is echt onbetaalbaar!
Ik was zo blij en belachelijk trots op Flo! Ons spoor werd
beloond met 85 punten en een Uitmuntend.
 
De zomer door hebben we wat minder getraind en het weer
frequenter opgepakt vanaf augustus. In september hadden we
ons ingeschreven voor een zweetspoor C. Tijdens de training
merkte ik dat ze spoorvaster wordt en ik haar steeds beter kan
lezen. Het gaat eigenlijk best heel lekker. Zodra Flo in de gaten
heeft dat we een spoor gaan lopen is ze al helemaal gek en als
ze de stem van de trainer hoort helemaal. Gaaf dat ze dit zo
ontzettend graag doet! Op de dag van de proef had ik nummer
3 geloot. Het zou een moeilijke dag worden, want het was
enorm droog in het bos en er waren bladeren over het spoor
gevallen en droge blaadjes met zweet erop waren door de wind
wat meer verspreid. Flo ingezet op het spoor en het eerste stuk

ging heerlijk. Alle verwijspunten en wondbed en toen.. liep ze
rechtdoor en zag ik niet dat ze een verse wissel aan het volgen
was. Na een afroep, waar ik heel rustig bleef, haar weer op
spoor gezet en liep ze weer heel fijn verder tot ik aan het einde
bij een stuk met heel veel vers gezaagd hout zelf een foutje
maakte. Gelukkig zelf hersteld en bij het stuk gekomen. Op
luchting! Gehaald! Later bleek een dikke ZG met 75 punten.
Niet verkeerd! Toch fijn om een tak van sport te kunnen doen
met Flo waar we beide zoveel plezier aan beleven en ik leer
echt veel over de jacht. Nu die akte nog eens.... en dan door
naar de natuurnazoeken.
 
Afgelopen aanlegproef mocht ik de trainer helpen bij de
spoortjes voor de jonge GM's. Wat was het genieten om dat
jonge spul te zien lopen! Veel verschillen tussen hondjes en
nesten gezien en er zelf weer veel van mogen leren. Nu al be
nieuwd naar de hondjes in het voorjaar! Wellicht zit er iemand
bij, die net als ik door de aanlegproef gestimuleerd is om eens
te kijken wat er allemaal mogelijk is met een Grote Münster
lander. Veldwerk, apporteerwerk, zweetwerk het is allemaal
prachtig om te mogen doen met je hondje.
 
Madelon Bolderman met Flo van het Doelhof
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Wie kent hem niet?…Rien Poortvliet!
Rien Poortvliet, een Nederlandse illustrator, tekenaar en kunstschilder uit Soest. Een man met een uitgesproken mening
en een hondenman. In zijn boek ‘Braaf’ (Dogs) uit 1983 staat een afbeelding van twee geschilderde Grote Münsterlanders
met als bijschrift: “Echt honden voor een oud schilderij”. Mooi toch! Bedankt Rien.
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Mijn reis met de zwart/witte
Deze word de volgende…mijn man wees een langharige zwart/
witte hond aan op een grote poster met hondenrassen. Grote
Münsterlander stond onder het plaatje. Prachtige hond, maar
staande jachthond…..vergeet het maar…..je weet niet wat je
zegt. Thuis toch het rassenboek erbij gepakt, en ik ben begin
nen te lezen over dit ras. Internet werd geraadpleegd. Ik dacht..
mmm….ik weet het niet. Ik ben zeer tevreden over het ras
Labrador. Wij hadden 2 honden uit jachtlijnen, dus geen dikke
gedrochten.
 
Een paar weken later alsof het zo moest zij, verscheen Bianca
op de manege met een tien weken oude Amber. Ik dacht dat
het een flatcoated retriever was. Het bleek een GM-er te zijn.
Ik zei meteen: "Ik kom eens met je praten over het ras als het
zover is. Roger wil graag zo’n hond, maar ik weet het niet
hoor". Een jaar later, we zagen Amber met regelmaat, en zagen
haar groot worden. Wat een leuke hond. Toen wij een jaar
later ons huis wilde verkopen, werd Bianca ingeschakeld.
Uiteraard kwam het gesprek op Amber, en dat ze in de toe
komst een nestje wilde. Op dat moment hadden we onze La
bradors nog, maar eentje was al over de 13.
Wij verkochten ons huis, verhuisden naar Cadier en Keer,
langs de bosrand. Bianca vertelde ons dat Amber in oktober
gedekt ging worden. Onze lab-reu was inmiddels overleden.
 
We ontmoeten Storm van de Stommeerpolder…wat een im
posante hond. Hij zou Amber gaan dekken. Bij mij rees on
dertussen de twijfel of we er wel goed aan zouden doen om
een staande jachthond aan te schaffen. Maar mijn man ver
zekerde dat we de hond konden opvoeden….het ging goed
komen. De pups werden geboren en omdat we een straat
verder wonen, hadden we het geluk dat we de pups veel
konden zien. Ik mocht zelfs een dag opletten op de pups omdat
de hele familie wegens omstandigheden een dag niet aanwezig
konden zijn.
Ik genoot van de pups. Maar eentje viel me steeds op. De meest
lelijke teef uit het nest (vond ik), de grootste en de luidruch
tigste teef wist ons volledig om haar pootjes te winden. Pepper
heette ze, in het nest…..en peper had ze….en onze keuze viel
op haar. De naam beviel mijn man niet….ze had al peper
genoeg vond hij…de naam moest anders….het werd Abby.
 
Met 7,5 week deed Abby haar intrede in ons huis. Wat een
aanpassing als je twee oude honden gewend bent, wat een
energie. Langzaam maar zeker begon het proces van band
opbouwen en opvoeden. En Abby won steeds meer terrein in
ons hart. Van lieve puppy naar grrrrr lander, naar Grote
Münsterlander. Ze was aanhankelijk, lief, nieuwsgierig en heel
graag bij ons.
 
Ondertussen kwam ik ook in aanraking met dode kraaien,
duiven en vossen. Bianca sleepte van alles mee naar de les
…waar ik eerst met afschuw stond te kijken…maar alles went,
dus ook een dode kraai. Abby vond het allemaal prachtig….
vos, kraai, duif, eend maakte haar niet uit. Ze bracht het naar
me toe………meestal dan. De aanleg-proef kwam…alles deed
ze heel goed, alleen bij het schot keek ze even om en werd
vast-gelegd als niet schot-vast. Dat was ontzettend balen. Ik
kreeg ook het commentaar dat het eruit te trainen was, omdat
ze alleen even omkeek. Gelukkig vond ik thuis een jager bereid
die ons wilde helpen. Ook deze man werd door Abby ingepakt,
en hij was dol op haar, en om haar humor. Soms, als ze het

genoeg training vond, bracht ze de duif naar de jagersauto,
deze werd dan demonstratief op het dashboard gelegd en
mevrouw ging op de bijrijders-stoel zitten.
 
Verder deed ze het eigenlijk best goed, was niet bang voor het
schot. En zo werden we dan ook gevraagd om mee te gaan op
vossenjacht. Spannend was dat. Hoe zou Abby het doen?
Abby deed het goed, werkte hard en mooi, en had er duidelijk
veel plezier in. Ze werd nauwlettend in de gaten gehouden
door de andere jagers. Een goede hond is belangrijk in de jacht.
Ze werd beoordeelt…en ja we moesten nog leren….vooral IK
moest nog leren en we werden uitgenodigd voor meerdere
jachten. We mochten zelfs mee met een groep in Duitsland.
Daar liet ze ook mooi en goed werk zien. Ze stond onder
appèl en had respect voor de andere honden en respect voor
het wild. Ik kreeg vaak de complimenten van de jachtmeester
dat Abby een goed werkende jachthond was.
 
We gingen op veldwerk-cursus in Frankrijk, om beter te
worden. Voor mij te leren begrijpen hoe een staande hond
voor het schot werkt en samen beter te worden. Abby vond
het allemaal best. We zijn een paar keer op show geweest, en
op KNJV proeven, maar wedstrijden is niet zo mijn ding.
Abby deed mee aan het 40-jarig bestaan van de NGMV en
mocht zelfs met foto op de achterkant prijken van het jubile
um-blad. Abby was meer huishond dan jachthond. Ze
woonde gewoon in huis en ging vaak met me mee op lange

17



wandelingen . Ik maak graag foto’s van de natuur en van haar
uiteraard, Abby liep altijd met mee. Samen hebben we vele
kilometers gelopen.
 
Ons leven draaide om Abby. Vakanties werden zo uitgezocht
dat Abby het ook fijn zou hebben. Ik zei wel eens gekscherend:
"Abby heeft geen bazen, maar onderdanen..wij zijn in dienst
van haar". Om haar vervolgens liefdevol te knuffelen…waar
ze van genoot. We waren bezig met het plannen van een
nieuwe pup, die dan ergens in 2017 bij ons zou komen. Abby
zou een kei geweest zijn met hulp bij opvoeden van de nieuwe
pup. We genoten met volle teugen van onze hond….misschien
wel teveel.
 
Op 7 oktober 2016 werd Abby ’s morgens ziek….braken.
Volgens de DA was het een maagdarminfectie. Mijn gevoel
zei dat er iets anders aan de hand was, maar dat werd wegge
wimpeld. “s Middags ging het slechter met Abby, maar na
contact met de DA moest ik gewoon wachten tot 19.00 uur,
dan moest ik op spreekuur komen. De 19.00 uur heeft ze niet
gehaald, ergens rond 16.00 uur is ze overleden. Vergiftigd was
zijn conclusie. Volgens een oud-dierenarts die met ons trainde
leek het beeld erg op botulisme…en met deze conclusie vielen
voor mij puzzelstukjes op zijn plaats. Alles wat ik gezien had,
paste precies in het beeld wat daarbij hoort. Van de ene kant
blij dat ik het kon plaatsen, van de andere kant een groot
verdriet dat ze er niet meer was.
 
Hoe raar is het als je je hele leven honden om je heen hebt

gehad, je leven volledig erop is aangepast en dan opeens…niks
meer. Het heeft ons dan ook doen besluiten dat het in de
toekomst toch weer 2 honden gaan worden. Het gemis van
onze dierbare, lieve, gekke Grote Münsterlander is groot. En
de volgende word weer een zwart/witte…al mijn twijfels rond
dit ras zijn weg. Abby heeft mij meegenomen op een reis die
5 jaar duurde. Door Abby is mijn hobby fotografie tot ont
wikkeling gekomen, en ik heb geproefd aan de jacht. Onver
getelijke ervaringen die ik niet wil gaan missen.
 
In de toekomst zal een ander GM-er ons leven weer gaan
verblijden en verrijken…en ik hoop dat we een nieuwe reis
maken, die ons weer nieuwe dingen laat ontdekken.
 
Gitte Hoefman
 

Django von Sulztall; wie kent hem niet?
24 November 2016 hebben wij helaas afscheid moeten nemen
van onze geweldige hond Django. Hij is 14,5 jaar geworden.
 
Omdat Django toch wel bekend, is en was, in de vereniging,
vertellen wij hier iets over zijn hondenleven.
 
Na een hele tijd zoeken naar een mooie en goede jachthond,
kwamen we uit op het toen nog vrij zeldzame ras de Grote
Münsterlander. In Duitsland lag een nest van Rolf Jansen in
Lindlar, we hadden eerste keus en kozen voor Django. De
fokker zei gelijk, jullie hebben de mooiste uitgekozen maar
ook de wildste. En dat hebben we geweten.
 
Theo is er volop mee gaan trainen jaren lang, soms met grote
frustraties, maar uiteindelijk wierp het zijn vruchten af en heeft
hij vele MAP’s A en B diploma’s gelopen. Zijn eerste A liep
hij in Tilburg. Wat waren we blij. Daarna volgden er meer.
Hij behaalde in 2008 het Club- en Nederlands Kampioen
schap. Ze kenden Django overal plus hij heeft, vanuit de
foklijst, 64 nakomelingen.
 
Het laatste jaar werd hij oud en doof, en toch vroegen mensen
nog wat een mooie hond, hoe jong is hij? Het was jammer dat

In memoriam Django vom Sülztal
Geboren:    23-07-2002
Overleden:  24-11-2016
 
Wij wensen Theo en Vera van den
Broek veel sterkte toe met dit verlies.

in Memoriam Abby (Barones Abbygail von
Cayer Blanck)
 
    Geboren:    26-01-2011
 
    Overleden:  07-10-2016
     
 
         Wij wensen Gitte en Roger Hoefman
          veel sterkte toe met dit verlies.

hij hierdoor niet meer los door het bos kon lopen. Daarna
ging alles niet zo soepel meer en werd hij mager en ziek. Op
24 november j.l. hebben wij hem laten inslapen.
 
Django was een geweldige huishond en een zeer goede jacht
hond. We zullen hem missen.
 
Theo en Vera van den Broek
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Verwachte dekking / dekberichten
Nov./Dec. 2016:
Evita van 't Woudse Veldt X Nico (Darco) von Hoxfeld
Voor meer en actuele informatie zie onze website www.grotemunsterlander.nl
 
 
 

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.

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.

2927212 Evita van 't Woudse Veldt 04-06-2013 P.J. Veldt en J. Veldt

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, stam
boom van de ouderhond en meerdere foto's. 
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Geboorteberichten
Geboren 1-10-2016
Pups uit de combinatie v.W. Cimberly van 't Gina Florashof X Odin van het Meekenesch
2 reutjes en 2 teefjes (geen pups meer beschikbaar)
 
Geboren 27-11-2016
Pups uit de combinatie Jull van 't Exelse Veld X Bjorn van 't Vriezenbosch
4 reutjes en 2 teefjes (geen pups meer beschikbaar)
 
Geboren 26-12-2016
Pups uit de combinatie Dietske van 't Seijzenbrook X Nick von Hoxfeld
4 reutjes en 3 teefjes (geen pups meer beschikbaar)
 
Voor meer en actuele informatie zie onze website www.grotemunsterlander.nl

Nieuw op de fokdierenlijst: Evita van 't Woudse
Veldt
N.H.S.B. 2927212

Geboren: 04/06/2013

Geslacht: Teef

Vader: Filu (Tobor) vom Florbach

Moeder: Birka van 't Woudse Veldt

Fokker: PJ. Veldt

HD: A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:     Voorlopig vrij

Schofthoogte: 59 cm

Exterieur: Uitmuntend

Aanlegproef: Uitmuntend

Apporteer-Aanlegproef NGMV: Zeer Goed

Eigenaar: P.J. Veldt en J. Veldt

Telefoon: 06-20682101

E-mail: pj.veldt05@chello.nl

ZooEasy online leesaccounts
Graag willen we u er nog aan herinneren dat de NGMV ge
bruik maakt van de ZooEasy database online! U, als lid, kunt
een leesaccount aanvragen om zodoende inzage te verkrijgen
in deze database! Zeker voor fokkers een aanrader om zo
doende de gegevens van honden en nesten te raadplegen.
 
Waartoe geeft een leesaccount u als NGMV-lid toegang in
onze database? Allereerst de stamboomgegevens van (op dit
moment) bijna 4000 Grote Münsterlanders, waarvan een klein
deel al voorzien is van een foto van de hond. Verder krijgt u
de beschikking over uitslagen van gezondheidsonderzoeken,
exterieurkeuringen, aanlegtesten, jachthondenproeven en
veldwedstrijden. U kunt kenmerken en uitslagen van iedere
hond afzonderlijk bekijken, maar ook van de voorouders of
nakomelingen van een hond. U kunt als fokker zelf een
proefkruising maken en van de nakomelingen uit deze
proefkruising de stamboom, het inteeltpercentage en de
voorouderverliescoëfficiënt bekijken. Om privacy redenen
heeft u met een leesaccount alleen toegang tot openbare gege
vens en uitslagen. Wanneer fokkers of dekreu-eigenaren in het
kader van de fokkerij gegevens nodig hebben, vragen hebben

of wijzigingen aan willen brengen ind e database kunnen zij
hierover contact opnemen met de FBC. Wij zullen uw vraag
zo goed mogelijk beantwoorden en indien nodig kan de be
heerder contact opnemen met de helpdesk.
Blijft het programma nu zoals het op dit moment is? Nee,
beslist niet. Allereerst is de database nog lang niet compleet,
en zullen er in de nabije- en latere toekomst nog heel veel oude
en nieuwe gegevens over de Grote Münsterlanders toegevoegd
gaan worden. Verder is het programma zelf nog volop in
ontwikkeling en worden er steeds meer mogelijkheden toege
voegd.
 
Hoe gaat de aanvraag van een leesaccount in zijn werk? U
stuurt een email naar onze penningmeester Wim ten Hoopen
wim.tenhoopen@hetnet.nl met daarin uw naam en emailadres
en het verzoek om een leesaccount. Tegelijkertijd maakt u 7,50
euro over naar bankrekeningnummer 46.92.60.505 t.n.v. de
NGMV te Lochem. Zodra uw betaling binnen is wordt een
leesaccount voor u aangemaakt, en u ontvangt hierover op
het opgegeven emailadres automatisch een bericht met de
inloggegevens. Vervolgens betaalt u tot wederopzegging de
abonnementskosten jaarlijks tegelijk met uw contributie.
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Gezondheidsuitslagen
N.H.S.B.    Naam hond   Onderzoek/Uitslag  Datum ond

erzoek
  Arts   Geboorted

atum

2810629   Lord Miquel Uut 't Vossebeltseveld  HD A norberg
waarde 40

  20-07-2016   Drs. L.E.M.
Eilert

  24-09-2010

 

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 

 

 
GEZONDHEID
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Agenda

Tentoonstellingsagenda t/m zomervakantie 2017

Datum/  rasgroep   Plaats/locatie   
categorie

  Secretariaat /  postadres        Telefoon / fax    
e-mail/website 

15 januari Hond v.h. Jaar
show Inschrijven op uitnodiging

  De Flint Amersfoort   Hond v.h. Jaar p/a Post
bus 75901 1070 AX
Amsterdam

  tel.: 06 81314651 website@raadvan
beheer.nl www.raadvanbeheer.nl
 

3 februari groep 3-4-8-10 4
februari groep 1-5-6-7 5 febru
ari groep 2-9

  Eindhoven Beursgebouw
CAC-CACIB

  E. Lahaye Clematis
straat 1 5482 MH
Schijnde

  Tel.:/Fax 073 5492209 jalahaye@ho
me.nl www.kcdekempen.nl

12 februari   Rasgroep Gezelschaps
honden Zutphen

  T. Wubben Middelweg
11 2811 PK Reeuwijk

  Tel.0172-211202 ttwubben@wxs.nl
www.gezelschapshonden.nl

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

  Groningen Martiniplaza
CAC-CACIB

  Martinidogshow Post
bus 3 9640 AA Veendam

  Tel.: 06 31902238 (na 18.00 uur) in
fo@martinidogshow.nl www.marti
nidogshow.n

12 maart   Rasgroep Terriers – CAC
Olympic Sportcentrum
Wijchen

  Mw. E. Lahaye Clema
tisstraat 1 5482 MH
Schijndel

  Tel:073-5492209 jalahaye@home.nl
www.terrierunie.nl

18 maart groep 1-5-8-9-10 19
maart groep 2-3-4-6-7

  Leiden Plantarium, Ha
zerswoude dorp CAC-
CACIB

  H.M..Nieuwenburg –v.
Went Morsweg 149 2332
EM Leiden

  Tel: 071-5318232 l.c.nieuwenbur
g@hccnet.nl www.kvrijnland.nl

15 april alle groepen   Goes Zeelandhallen CAC-
CACIB

  Dogshow Goes Postbus
2040 4460 MA Goes

  Tel: 06 13521419 info@dogshowgoes.
nl www.dogshowgoes.nl

16 april alle groepen   Goes Zeelandhallen CAC-
CACIB

  Dogshow Goes Postbus
2040 4460 MA Goes

  Tel: 06 13521419 info@dogshowgoes.
nl www.dogshowgoes.n

26 mei groep 4,5,9 en 10 27 mei
groep 1,6,7 en 8 28 mei groep
2 en 3

  Oss Sportcentrum CAC-
CACIB

  Secretariaat: Mw. M.
Heijmans Beemdstraat
10 5384 LB Heesch

  Tel.: 0412-455243 meike.heijmans@ho
me.nl www.kcoss.nl

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

  Pinkstershow Arnhem
Onder voorbehoud

       

25 juni   Nederlandse rassen CAC
Terrein K.C. Zwolle

  Secretariaat: Nederland
se Hondenrassen Post
bus 329 800 AH Zwolle

  www.nederlandsehondenrassen.nl ne
derlandserassen@gmail.com tel.: 06
28366483

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

  Limburgia Dogshow Echt
(Openlucht) Sportpark
Bandert CAC-CACIB

  Mw. A. Heijnen Ha
vikstraat 6 6135 ED
Sittard

  Tel: 046-4514037 annita.heijnen@pla
net.nl www.limburgia-hondenshow.
nl

16 juli   Rasgroep Windhonden
CAC

  St. Rasgroep Windhon
den Stadhoudersdijk 21
5165 RG Waspik

   

29 juli alle groepen   Rotterdam Ahoycomplex
CAC-CACIB

  A.van Steenbergen Ver
kadestraat 15 2613 ZK
Delft

  Tel.: 015-2124126 admin@dogshow
rotterdam.nl www.dogshowrotterdam.
nl

30 juli alle groepen BENELUX  Rotterdam Ahoycomplex
CAC-CACIB

  A.van Steenbergen Ver
kadestraat 15 2613 ZK
Delft

  Tel.: 015-2124126 admin@dogshow
rotterdam.nl www.dogshowrotterdam.
nl

Het gehele overzicht is terug te vinden op de site 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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Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2017
Op vrijdag 31 maart zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden in Ermelo.
De uitnodiging en agenda zal uiterlijk 7 maart 2017 op de website worden geplaatst.
Noteer deze datum alvast in uw agenda !

Clubagenda 2017
Datum Activiteit

25 februari 2017 Veldwerkinstructiedag te Geesbrug

4 Maart 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

31 Maart 2017 Algemene ledenvergadering NGMV te Ermelo

17 Juni 2017 Kampioenschapsclubmatch in Manege de Fruithof te Heteren

4 november 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

Coupe d'Europe
 
De Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden zal op  6 (solo)  en 7 maart 2017 (koppel) worden gehouden in 
Kroatië .
 
Voorjagers van Continentaal staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlandse team dat wordt afgevaardigd
naar de Coupe d’Europe, kunnen zich tot 1 februari 2017 per e-mail aanmelden bij het secretariaat ORWEJA, onder
vermelding van naam eigenaar, naam voorjager, volledige naam hond, ras, NSHB nummer, geb.datum hond en behaalde
kwalificaties in binnen- en buitenland.

Wedstrijdagenda voor zover bekend

08-02-20
17

  CAC Zweetproef F   Heidewachtelvereniging   Omgeving
Weert

15-02-20
17

  CAC Zweetproef D   Heidewachtelvereniging   Omgeving
Weert

18-02-20
17

  CAC Zweetproef F   NL Vereniging voor Stabij- en
Wetterhoun

  Haaksbergen

18-02-20
17

  PJP Flevoland, Noord-Holland en Zuid-
Holland

  KNJV Provincie Zuid-Holland   Oostvoorne

04-03-20
17

  PJP Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel

  KNJV Gewest Groningen   Westerkwar
tier

11-03-20
17

  PJP Oost-Gelderland, Zutphen en Terborg
Winterswijk

  KNJV Gewest Oost-Gelderland   Groenlo
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Uitslagen

Showuitslagen
 

22-5-2016 Jachthondenshow Papendal Arnhem Keurmeester Dhr. W. Arxhoek
Open klasse Lex van het Exelse Veld 1e  U CAC beste reu

Open klasse Senta van het Meekenesch 1e CAC BOB beste teef

Puppyklasse Flicka out ut Drakentieck 1e Veelbelovend beste pup

18-6-2016 Dogshow Outdoor Uden Keurmeester T. Urek
Gebruikshondenklasse Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld 1e CAC+CACIB+BOB beste reu

Open klasse Ghyll Brook Uut 't Vossebeltseveld 1e CAC+CACIB beste teef

Weer zo veel beleefd de laatste maanden....
Op de trainingen doe ik altijd goed mijn best, dus werd er
ingeschreven voor de spel- en doedagen van de KJV. Er word
mij net verteld dat het SJP-proeven zijn. Ach maakt niet uit
……heb altijd dikke pret op die dagen. Ik mocht met 4
proeven mee doen en weet je……heb het zo super gedaan. 4
B-diploma én 3x een prijs gewonnen! Nou ja…leuk die beker
tjes!!! Maar weet je wat veel leuker is…..krijg na afloop altijd
een broodje hamburger!!!
Ik hoop dat we volgend jaar gaan Mappen. Dat is pas gaaf….
daar moet je wat zoeken…ginds word wat gegooid….sleepje
lopen. Maar dat duurt nog ff.
 
Paar weken geleden werd er van te voren niet van alles klaar
gezet ’s avonds. Maar ’s morgens werd er wel weer met laarzen
e.d. gesleept. Huh…het zal toch niet!!! Heb ik wat gemist?????
Ik mocht in de auto, maar…..”we gaan de verkeerde kant
uit” dacht ik. Nou bij de 2e afslag had ik het door…op naar
de jachthut, we gaan jagen. Piep..piep..jank..jank. STIL!!!!
Vrouwtje is soms echt niet leuk hoor. Eerst de boel maar
opstoken in de hut voor dat de jagers komen. Werd een
beetje onrustig….waar bleven ze nu??? En ja hoor…..auto’s!!!
 
Vrouwtje naar buiten. Is er een reu bij?? Nee, gelukkig niet….
het was de 10e dag van mijn loopsheid. Beetje dom van mij
om loops te worden net voor de jacht.
 
Na de koffie maar het veld in en eerst op de eenden. Sst…een
den. En ja hoor, ik mocht 2 eenden v.d. overkant halen. En
moest nog een eend zoeken die ze kwijt waren, ik hoorde dat
dat een “duiker” heet. Maar ja…waar???? Volgens de geleer

den was hij terug naar onze kant gezwommen. Rietkraag, dik
1,5 m breed…..ga maar zoeken!!! Ja ja. Maar ik struinde langs
het riet….en..BAM!!! Stond zo mooi voor…..apport!!!
Binnen!
 
Verder waren er geen eenden, dus op de hazen. Mocht lekker
los lopen en mee helpen zoeken. Paar haasjes op de lopers….
niet geschoten. Ach….de jagers moeten er ook weer ff inko
men. Gelukkig heb ik mij kunnen laten zien en heb ik een mooi
haas binnen gebracht.
Wanneer ik dit opblaf, is de jacht dicht, iets met vogels en
griep. Weet het niet zo precies.
Wel hoop ik dat er niet meer vogels ziek worden. We hebben
nog een aantal jachtdagen, dus…..afwachten maar.
 
Zo dit was het weer….we zien elkaar vast wel ergens op een
proef of op de clubmatch.
 
De groetjes van mij…Mette en mijn baasje Elly Bartnig!!!!
 

 
VERSLAGEN
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Uitslagen voor- en najaarswedstrijden 2016

Datum Klasse Kwalificatie Naam hond Eigenaar

Zweetwerk

09-11-16 E 1000 m 20 uur ZG 68 pnt. Filu (Tobor) vom Flörbach J. Kisjes

28-09-16 CAC C 500 m 40/44 uur ZG 75 pnt. Flo van het Doelhof M. Bolderman

18-05-16 CAC F 500 m 20/24 uur U 85 pnt. Flo van het Doelhof M. Bolderman

Veldwerk

03-10-16 Open klasse G Nestor vd Stommeerpolder J. v. Dijk

02-09-16 Open klasse EV J. Franssen

01-09-16 Jeugd EV J. Kisjes

02-04-16 Open klasse G Jamie v.d. Stommeerpolder L. Spaargaren

08-04-16 Jeugd ZG  Aiko vom Tieben See N. Oosterhof

08-04-16 Novice G Nestor vd Stommeerpolder J. v. Dijk

08-04-16 Novice EV M. Iliohan

08-04-16 Novice EV J. Franssen

SJP/MAP

17-09-16 SJP B 73 pnt. E. Bartnig

03-09-16 SJP B 77 pnt. E. Bartnig

27-08-16 SJP B 76 pnt. E. Bartnig

27-08-16 SJP B 65 pnt. Cesar van Dorka's Plek N. Engels

26-08-16 SJP C 43 pnt. Lora vom Flörbach H. Roze

20-08-16 SJP B 77 pnt. Nico (Darco) von Hoxfeld R. v. Kuijk

20-08-16 SJP B 60 pnt. Lora vom Flörbach H. Roze

20-08-16 SJP A 88 pnt. Cesar van Dorka's Plek N. Engels

20-08-16 SJP B 69 pnt. E. Bartnig

08-08-16 SJP A 94 pnt. L. Niemantsverdriet

06-08-16 SJP A 92 pnt. L. Niemantsverdriet

06-08-16 SJP B 77 pnt. Nico (Darco) von Hoxfeld R. v. Kuijk

06-08-16 SJP B 66 pnt. Lora vom Flörbach H. Roze

04-09-16 MAP 506 pnt. Nico (Darco) von Hoxfeld R. v. Kuijk

Duitse proeven

18-04-16 VJP 70 pnt. (Sichtl.) J. Kisjes

Barones Meggie v. Cayer 
Blanck

Dolf (Henzen) von Bätjers-
Braake

Lord Miquel uut 't 
Vossbeltseveld

Barones Meggie v. Cayer 
Blanck

Ghyll Brook (Mette) uut 't 
Vossebeltseveld

Ghyll Brook (Mette) uut 't 
Vossebeltseveld

Ghyll Brook (Mette) uut 't 
Vossebeltseveld

Ghyll Brook (Mette) uut 't 
Vossebeltseveld

Dürack (Swieber) v.d. Berkelse 
Akkers

Dürack (Swieber) v.d. Berkelse 
Akkers

Dolf (Henzen) von Bätjers-
Braake
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Ereleden NGMV 2016

Mw. A. Peters-Klabbers †  
Dhr.   G. van Straaten
Dhr.   H.G. Klokman
Mw. A.H. 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. 

Benoeming Leden van Verdienste in 2016 
Leden die al 25 jaar lid zijn van de N.G.M.V. werden ook in
2016 gehuldigd op de dag van de Kamp. clubmatch 26 juni j.
l. tot ̀ Lid van Verdienste`. Dit jaar viel de eer te beurt aan Jan
van Dommelen. Hij kon samen met echtgenote aanwezig zijn
om de zilveren speld, oorkonde en bloemen in ontvangst te
nemen. Mevr. Smeets was helaas verhinderd maar haar is
inmiddels de speld en oorkonde ook toegestuurd. Beiden van
harte gefeliciteerd met deze benoeming en we hopen natuurlijk
dat ze nog jaren de N.G.M.V. ondersteunen mede door hun
lidmaatschap.

Overlijden erelid Mevr. Peters-Klabbers
Op zondag 30 oktober bereikte ons het droevige bericht, via
Gerrit Klokman, dat `ons` erelid Mevr. Peters-Klabbers op
28 oktober is overleden. Alhoewel wetend dat ze al op leeftijd
was schrik je toch nog van zo`n bericht. Ze was een icoon voor
de N.G.M.V. als echtgenote van mede-oprichter Martien
Peters. We wisten dat ze, op de achtergrond, toch nog steeds
betrokken was bij de vereniging en het ras de Grote Münster
lander. Haar belangstelling voor het ras bleef bestaan en ze
werd op de hoogte gehouden door middel van het clubblad,
dat ze met interesse las.
 
Tijdens het jubileumweekend, dat ter ere van het 40-jarig
bestaan van de N.G.M.V. werd gevierd in juni 2015, gaf ze
dan ook gehoor aan onze uitnodiging om aanwezig te zijn,
samen met dochter Hannie, om gehuldigd te worden voor haar
40-jarig lidmaatschap. Het was een ontroerend moment toen
ze naar voren werd geroepen en door voorzitter Johan
Wilmink te worden toegesproken, om vervolgens de bloemen
en oorkonde in ontvangst te nemen. Gerrit en Jenny Klokman
waren bij de uitvaartplechtigheid aanwezig, middels persoon
lijke uitnodiging door de familie Peters en namens het bestuur
van de N.G.M.V. ben ik naar de uitvaartplechtigheid in
Malden geweest.
We wensen de familie veel sterkte bij het verlies van hun
dierbare moeder en oma.
 
Namens bestuur en leden N.G.M.V.,  Ina te Boome

 
LEDEN
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Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 1 2017  jaargang 43 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1 maart 2017 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.
 
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.

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

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

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

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 nicoengels@ziggo.nl

Lida Reeskamp-Blok Jarina Kisjes (veldwerk) Nicoliene Oosterhof

grotemunsterlander@reeskamp-blok.nl 06-12306396 06-12701799

  Jan Heijmer nicolien.oosterhof@home.nl

  06-21221704 Gitte Hoefman

  jan.heijmer@planet.nl 06-30034234

  Sonja de Ruiter (veldwerk) roger.gitte@gmail.com

  06-23613990 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  

 

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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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


