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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.

Uw e-mailadres is belangrijk!
Wij willen u er graag aan herinneren dat een soms informatie
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 voor de te nemen
moeite.
 

Op de voor- en achterpagina
Op de cover:
Naam          : Floris (Cesar van Dorka's Plek)
Eigenaar      : Nico Engels
Fotograaf     : Klaas de Bont
 
Op de achterzijde:
Sir Storm Uut 't Vossebeltseveld van Marscha v.d. Kraan
Foto is genomen door: Gitte Hoefman
 
Het volgende nummer zal in de zomer van 2017 verschijnen.
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Van de voorzitter
 
Mijn eerste jachthondje was een Heidewachtel oftewel de
kleine Münsterlander. Daarna volgde de eerste ‘Grote Zwart
Witte’. Een geweldig hond gefokt door Kees en Carla Ko
nings. Snel en schrander. Deze kwam ongelukkig onder een
paard terecht en we hebben hem niet lang mogen hebben. Toen
kwam  de tweede Tjarda, Tjarda van het Exelseveld. Ik zei
tegen mijn broer: "Zo’n fijne hond heb ik nog niet eerder ge
had". Mijn broer Dick zei: "Dit is je derde toch?’’ Ik zei: "Ja
dat klopt’’. Hij antwoorde daarop lachend: "Ik heb horen
zeggen dat je derde hond het beste is maar dat de vierde is nog
beter!’’ Hij zei het voor de gein maar ik geloof dat het waar is!
 
Want ik ben nu toe aan mijn vierde hond en ik ben er voorlo
pig super tevreden mee. Maar eigenlijk is het heel  logisch dat
de volgende weer beter wordt dan de vorige. Als je tenminste
van alle ervaringen die je met de voorgangers hebt geleerd je
voordeel doet. Immers: als je doet wat je deed, krijg je wat je
kreeg. 
 
De Münsterlanders stonden in het verleden nog wel eens als
scherp te boek. Maar die ervaring heb ik echt helemaal niet.
Ik heb uitsluitend teven gehad maar ik heb eerder het idee dat
ze juist gevoelig zijn. En dat betekent in de benadering  dat je
daar rekening mee moet houden. Ik kan u wel vertellen dat ik
dat heb moeten leren. 
 
Ook met onze paarden werkt dat net zo. Het zijn niet meer de
luxe werkpaarden die door de week in de landbouw werden
in gezet en in het weekend ingezet werden voor de sport. Die
konden best wat incasseren maar tegenwoordig zijn het hoog
in het bloed staande dieren die veel eerder kwalijk nemend zijn
en waarmee je dan achterop raakt als je ze hardhandig aan
pakt. 
 
Mijn leeftijd speelt gelukkig ook mee. Ervaringen rijker, illu
sies armer wordt er toch wat meer gerelativeerd.  Dan is er
nog wel steeds ambitie. We hebben uiteraard ingeschreven
voor de Aanlegproef die misschien al wel achter de rug is als
u dit leest. Ik heb me ingeschreven voor de veldwedstrijd in
Hulst en ik ga met Acira meedoen met de C-B-cursus hier in
de buurt. En misschien, als het in de agenda past, naar een
VJP. 
 
Ik zie er naar uit. De ontmoeting van oude bekenden en
nieuwe gezichten. Want dat is eigenlijk nog wel het leukste.
Het delen van je gezamenlijke passie. Optrekken met de beste
kameraad die je je maar kunt voorstellen. En dan herhaalt de
geschiedenis zich opnieuw. Want of de eerste nu beter of
minder was dan de vierde daar gaat het niet echt om, het gaat
om de trouwe vriendschap die je van elke hond krijgt en
daarin zijn ze allemaal gelijk. En dat, dat maakt je een geluk
kig mens. 
 
Groet,
 
Johan Wilmink
 
Voorzitter
 

Van de redactie
 
Het eerste blad van het nieuwe jaar verschijnt gelijktijdig met
de eerste ontluikende blaadjes. Lente maar vooral.. langer
licht!!! Dat schept mogelijkheden om er weer op uit te gaan
met de hond. Na het werk nog even een eind op pad, een
uurtje trainen of zelfs een zweetspoor lopen. Het maakt me
ieder jaar weer blij. Het is ook net of je weer allelei mensen
tegenkomt, die in de winter zijn verdwenen achter gordijnen
en voor kachels. Een late wandeling door een klein bosje in
de buurt op het terrein van de baron liep ik wat te dromen tot
naast me wat ritselde. Ik keek automatisch naar mijn hond,
Flo stond stil en rechts van me verschenen 4 reeen die haast
arrogant met 3 sprongen naast ons het pad overstaken. Een
snelle fluisterende zitttttt was voldoende om te zorgen dat ze
niet achter de reeen aan ging en ik kon genieten van deze er
varing. Later sprak ik een snoeiende landbeheerder die me
vertelde dat een van de dieren een week ervoor was dood ge
beten door een hond. Een bevriende jager heeft nog nazoek
moeten doen met haar hond.
 
Vanmorgen, tijdens een mooie wandeling langs een plas hier
in de buurt, waar ik vaak geniet van zwemmende bevers en
ijsvogels die wachtend op een visje op een tak zitten, hoorde
ik al een hoop geroep in de verte. Een wat oudere heer met
enorme camera om zijn nek miste een van zijn galgo's (waren
blijkbaar alle drie zicht jagers). Met Flo aan de voet kon ik
het niet laten om hem, met het verhaal van een paar dagen
eerder nog in mijn hoofd, aan te spreken. Ik vroeg hem of hij
enig idee had wat voor gevolg het los laten slingeren (kan het
niet anders noemen) van zijn honden heeft voor het wild in de
omgeving. Zeker nu, de reeen zijn qua dracht al aardig op weg,
maar ook de bevers, hazen en ander wild worden enorm
verstoord. Hij keek me zelf nog t meest verstoord aan, denk
niet dat het enig effect had wat ik zei.
 
Voor t eerst begreep ik de enorme ergernis aan loslopende
honden, waar geen appel bij te vinden is. Meer en meer aan
lijngeboden verschijnen in mijn omgeving, waardoor het
steeds lastiger wordt om mijn hond voldoende beweging te
geven en te genieten van het hebben van een hond, want eerlijk
is eerlijk.. ik vind er geen zak aan om met de hond aan de lijn
te lopen (maar ik zorg dan wel dat mevrouw luistert!). Ik liep
door en riep Flo wederom bij me omdat er kleine kinderen
aankwamen, je weet nooit of ze heel bang zijn. Een vrolijke
stem riep me toe dat ik haar maar los moest laten, de kinderen
waren wel wat gewend qua honden. Na een kort gesprek bleek
dat hij de jacht had in het gebied waar we liepen en gezien had
dat ik de meneer aansprak over het uit de hand zijn van zijn
honden. Of hij mijn nummer mocht hebben, dan kreeg ik wel
een paar ganzen van hem als dank. Top, lekker! Zelf slachten
en dan met behulp van het kookboek maar eens wat moois
van maken.
 
Geniet van het voorjaar en van jullie hondjes, denk aan het
wild en .... aan de redactie!!! Want wij zijn altijd op zoek naar
verhalen en foto's van belevenissen van jullie met jullie mooie
honden!
 
Hartelijke groet,
 
Madelon Bolderman, namens de redactie
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Adreswijziging
Regelmatig ontvangen wij clubbladen en andere post retour
omdat de geadresseerde is verhuisd, met adres onbekend.
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

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. 

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

in het clubblad? 
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. 

Nieuwe leden

Dhr. E. Boven Winschoten

Mevr. H. Delacroix Oostende (België)

Dhr. N.T.P. ten Have Zieuwent

Dhr. A.M. van Ingen Leiden

Dhr. M.D. Penninga Middelharnis

Dhr. G. Rienks St. Jacobiparochie

Mevr. N. Torfs Holsbeek (België)

Mevr. C.Y. de Jong Skabu (Noorwegen)

Dhr. G. Mettler St. Michielsgestel

Dhr. H. de Iongh Veere

Dhr. P.J.W. den Hertog Emmen

Dhr. A.J. van Wijncoop Dedemsvaart

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.

Advertentietarieven 2017
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.
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Secretariaat NGMV :
Ina te Boome
Veldkampsweg 2
7156 RE Beltrum
Tel.  nr: 0544-481319
mobiel: 06-37170887
email: secretaris@grotemunsterlander.nl 
                                   

Betreft:   Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  vrijdag 31 maart 2017

Beste Leden,

Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op 

vrijdag 31 maart 2017                  Locatie `De Blokkamp`,
aanvang 20.00 uur                       Horloseweg  69, 3853 MJ Ermelo

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom 
                      
Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing
                         Tiny Poort (bestuurslid FBC) is volgens rooster  aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.  

          Het bestuur stelt Ria Lukens kandidaat voor de functie bestuurslid FBC
          Ina te Boome (secretaris) is volgens rooster aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar als secretaris

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

Bij agendapunt 9. Uitreiking jaarprijzen:

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

Wellicht ten overvloede maar het is aan elk NGMV lid toegestaan een agenda punt in te dienen voor de ALV. 
Deze dient dan wel vóór 1  maart bij het secretariaat binnen te zijn omdat de definitieve agenda op deze dag 
gepubliceerd wordt op de website. (Dit is 1 maand vóór de ALV).

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 31 maart 2017.

Met vriendelijke groeten,

Ina te Boome, 
secretaris N.G.M.V
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Agenda
Algemene Ledenvergadering
vrijdag 31 maart 2017
Aanvang:  20.00 uur

Locatie `De Blokkamp`
Horloseweg  69,  
3853 MJ Ermelo

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag ALV d.d. 1 april 2016

4       Jaarverslag secretariaat 2016

5       Jaarrekening 2016 + begroting 2017

6       Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7       Commissieverslagen 
                      *  Fokbegeleidingscommissie 

          +Verhoging bijdrage fokker  nestvermelding ad. €35,-/ nest voor clubblad/website incl.  
                                            Fokkersbijdrage gratis 1 jaar lidmaatschap NGMV voor pupkopers welke geen lid zijn.
                           *  Gebruikshondencommissie

 *  Veldwerkcommissie
                           *  Redactiecommissie
                         

8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar als secretaris: Ina te Boome
Aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid FBC: Tiny Poort
Kandidaat bestuurslid voor FBC: Ria Lukens

            
            9         Uitreiking verenigingswisselprijzen
                       *  Veldwerkjaartrofee
                     *  Jeugdbokaal
                       *  Martien Petersbokaal

10         Rondvraag

             11         Sluiting 
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Verhaal van een fokker
De prijs voor een pup.
Bij de verschillende nesten die wij hebben gehad was er altijd
wel een  potentiële koper die de prijs echt veel te hoog vond
of daarover wilde onderhandelen. Die ene man die de helft
van het door mij gevraagde wilde betalen heb ik voorgesteld
dat als er en pupje zou worden geboren met maar twee poten,
hij die mocht hebben voor de halve prijs.
Ook werd er weleens opgemerkt dat een nest fokken toch wel
heel lucratief zou zijn. En inderdaad als de reu niet al te ver
uit de buurt woont, je teef zonder problemen 8 tot 10 pups
werpt die zonder problemen (lees extra kosten voor dieren
arts) opgroeien, hou je er een mooie cent aan over. Dan moet
je natuurlijk de tijd die het kost niet rekenen.
Maar het gaat niet altijd van een leien dakje.
 
Ons eerste nest was van Meiske in 2008 met 7 pups.
Bij de tweede dracht werd Meiske aan het eind ziek. Van de
pups die toen geboren werden bleef er maar ééntje in leven.
Bij het eerste nest van Vrommes konden 7 gezonde pups naar
nieuwe eigenaren. Haar tweede dracht monde uit in een kei
zersnee met gelukkig 4 gezonde pups.
 
En dan Becses:
In november 2016 werd Becses loops en zou voor de eerste
keer een nest mogen krijgen.
Becses is altijd vrij lang loops, daarom en ook kijkend naar
het gedrag en de reacties van de andere teven in huis, besluit
ik om niet vroeg met progesterontest te beginnen.
Dus op de 11e dag de 1e progesteron bepaling doen.
 
Advies om 2 dagen later opnieuw te testen. Dan is het advies
om haar de volgende dag te laten dekken. Dat is dus de 14 e
dag van de loopsheid. Op naar de Swieber dus.
Becses is helemaal niet van hem gecharmeerd dus gaan we
onverricht ter zake naar huis.
De volgende 3 dagen vinden Becses en Swieber elkaar
heel leuk en ze lopen dan ook veel met elkaar te dollen. Bec
ses gaat er mooi voor staan maar Swieber zet zijn dekpogin
gen niet door en verliest vervolgens de belangstelling.
Tja, wat doe je dan. Op zoek naar een andere reu? Niet zo
eenvoudig want de combinatie moet wel kunnen en de reu
moet wel aan alle eisen van de vereniging voldoen. Enne…..
het hoeft natuurlijk niet aan Swieber te liggen. Toch maar eens
contact opgenomen met de dierenarts. Die zegt dat als een reu
niet wil dekken dat in de meeste gevallen komt omdat de teef 
niet dekrijp is.
Hup, nog een progesterontest……de waarden zijn gedaald.
Over twee dagen nog een keer testen, waardes zijn nog te laag.
Heb ik een teef die wel loops wordt maar geen eisprong heeft
of is er sprake van een gespleten loopsheid? (meest waarschijn
lijk is een gespleten loopsheid volgens de dierenarts. Moeder
van Becses had dit ook en is 2 maal drachtig geweest)
Samen met de dierenarts besluit ik dat ik nog éénmaal een test
laat uitvoeren. Omdat die zal plaatsvinden op de 21e dag van
de loopsheid heb ik de hoop dat ze gedekt kan worden eigen
lijk al opgegeven en loop dan ook de steeds te twijfelen of ik
die laatste test nog wel zal laten doen.
Op de dag dat de laatste test zal gebeuren ben ik er van
overtuigd dat de loopsheid over is, geen belangstelling
meer van mijn andere honden voor Becses, geen staart reflex
meer en het overdreven aanhankelijke gedrag is ook over.
Nou ja, inmiddels al heel wat euro’s uitgegeven aan de dieren

arts en brandstof voor de ritjes naar Swieber, die laatste test
kan er dan ook nog wel bij.
Binnen een uur na het bloed afnemen belt dierenarts met het
advies om diezelfde dag nog naar Swieber te gaan.
Als ik bij Swieber aankom en hij in de gaten krijgt dat er weer
damesbezoek is springt hij al tegen het hek op, piept en jankt
hij alles bij elkaar. Zodra Becses bij hem in de tuin gelaten
wordt volgt er een kort maar gepassioneerd liefdesspel met tot
slot een paring waarbij Becses en Swieber ongeveer 20 minu
ten vast zaten.
Het advies van de dierenarts was om haar de volgende dag nog
een keer te laten dekken. Daar is Becses echter niet meer van
gediend.
Helaas bleek Becses niet drachtig, wat voor ons een hele te
leurstelling was.
Gezien de leeftijd van Becses wordt ze niet nogmaals gedekt.
 
Nee, met een prijs van tussen 700-850 euro per pup hebben
wij er in elk geval niets aan overgehouden.
Maar, onvergetelijk mooi de nesten die we hebben gehad en
de voldoening als we zo nu en dan iets terug horen van kopers
die ooit een pupje bij ons ophaalden. Terug te horen hoe er
van de honden wordt genoten, of het nu wedstrijd-, jacht- of
huishonden zijn geworden. Alleen daarom sluiten we een
nestje in de toekomst zeker niet uit. De eerste stap daartoe is
al genomen. 
Desta van het Zonnebeekbos maakt van ons trio Meiske, 
Vrommes en Becses een kwartet.
We noemen haar Koetja, wat afgeleid is van het Hongaarse 
kutya, wat hond betekend.
groet
Matty de Putter
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Een pup in huis
Na het overlijden van Abby waren we ontzettend blij dat we
na 3 maanden zonder hond Frouke in ons huis mochten
verwelkomen. Het waren de langste drie maanden ooit. Wat
heb ik me verveeld in die tijd. Geen wandelingen meer, poetsen
hoefde ook niet meer iedere dag. Een keer in de week was zelfs
voldoende. Mijn vloer bleef gewoon schoon. Wat is een
schoon huis saai zeg….overal pootjes en haren is veel gezelli
ger.
 
En daar is Frouke
Frouke kwam dus we moesten weer aan de slag. ’s Nachts
eruit om de pup te laten plassen en poepen. Wallen onder de
ogen, van het laat naar bed gaan, ’s nachts eruit, en ’s morgens
weer vroeg op. Uiteraard als je dan net je middagdutje wilt
gaan doen omdat je gebroken nachten hebt, bedenkt de pup
dat het wel tijd is voor actie. Leren alleen blijven, terwijl je
eigenlijk het liefste bij haar blijft.
 
Wandelen aan het riempje, loslopen en reageren op de kom
voor fluit vind ik heel belangrijk. Dus we zijn hard aan het
oefenen. Ze doet het eigenlijk best goed. Als ik fluit komt ze
aangestormd en krijgt ze wat lekkers. Ze eet slecht, dus mis
schien heeft ze gewoon honger, en komt daarom zo snel. Er
zal wel een periode komen dat ze me gaat uittesten, maar wat
er nu inzit, zit erin.
 
Socialiseren ook zoiets belangrijks
We gaan met haar naar de manege. Ik heb een paard, dus daar
moet ze zeker aan wennen.
Het voordeel van een manege is dat daar veel kinderen komen,
veel mensen, andere honden, tractors en vrachtauto’s. Altijd
veel bedrijvigheid, dus goed voor de ervaring van een pup.
Frouke vind het prachtig op de manege. Altijd wel iemand die
aandacht heeft voor haar. Vooral kinderen vinden puppy’s
leuk, en Frouke vind het geweldig als ze aandacht heeft van
kinderen.
 
Naar het eetcafé
Wij zijn bourgondiërs dus Frouke moet er aan wennen dat ze
in een restaurant zich moet gedragen. De eerste keer ging het
helemaal niet zoals we gehoopt hadden. Frouke wilde niet stil
liggen onder de tafel, maar ze wilde de zaak inspecteren. Dat
gaat uiteraard niet. Luidruchtig maakte ze haar ongenoegen
duidelijk. Ik met haar naar buiten voor een plas, maar ook
dat was niet goed. Alles was interessanter dan een plas doen.
Gelukkig doet de eigenaar daar helemaal niet moeilijk over.
Ze moet het immers leren, maar zelf zit je niet echt op je gemak,
als de zaak vol zit met mensen die naar je kijken. Na onze
koffie (de tosti hebben we maar gelaten) maar weer richting
huis.
De tweede keer ging het gelukkig veel beter. We hadden een
runderoortje mee genomen. Het vetbedje werd gespreid, en
tevreden ging mevrouw liggen kauwen op haar runderoortje.
Soms is ze nog wat ongedurig, maar ach wat wil je als je nog
jong bent. Abby was eigenlijk precies zo, herinnerde de eige
naar ons.
 
Naar de stad
Wij gaan zelden naar de stad, maar als we een pup hebben
gaan we altijd even naar Maastricht. Het liefst als er markt is,
dan zijn er veel mensen, er gebeurd veel, en veel geurtjes. Na
een rondje door de stad besloot ik nog op de markt een kilo

blauwe bessen te kopen. De vrouw van de kraam helpt mij en
doet de kilo bessen mooi in een plastic zakje. Daarna gaan we
terug naar de parkeergarage.
Wanneer het precies gebeurde weet ik niet, maar Frouke
schijnt met haar vlijmscherpe tandjes in de plastic zak te
hebben gehangen, per toeval keek ik om naar Frouke die
verdacht braaf mee liep……achter me een heel spoor van
blauwe bessen, en een pup die haar best deed om het spoor
weer op te eten.
 
Jachttraining
Uiteraard gaan we naar de jachttraining. Er zijn geen pups,
maar het programma word voor Frouke aangepast. Het is
niet mijn eerste hond, ik kan de oefeningen makkelijk aanpas
sen voor een pup. Jachttraining lijkt mij veel beter voor
Frouke dan een gewone puppytraining, vandaar deze keuze.
Zo komt ze tenminste in aanraking met echt wild. We doen
enthousiast mee.
Als ik vind dat Frouke na een tijdje genoeg haar best heeft
gedaan, staan we nog even te kijken naar de grote honden die
dan het goed of het slechte voorbeeld geven.

 
Eten
Eten is een dingetje bij Frouke. Ze eet slecht. Ik ben overge
stapt naar ander, kwalitatief heel goed voer. Maar dat eet ze
ook niet enthousiast. Van de 300 gram die ze zou moeten eten,
eet ze maar zo’n 150. Echt mager is ze niet, maar ik wil wel
dat ze haar eten lekker vind. En dat ze genoeg voedingsstoffen
binnen krijgt. Dus nu zijn we bezig met wat verschillende voer
uit te proberen. Belangrijk is dat ze het er goed op doet. De
vacht moet glimmen, ze mag niet te mager worden en de
drollen moeten mooi zijn en het liefst geen 6 per dag. Nog
belangrijker, we zouden het ook erg prettig vinden als de
scheten die ze nu laat wat minder zouden worden. En dan
vooral de geur die eruit komt. Niet te harden soms. Niet zo
prettig als je net in het eetcafé zit en de mensen naast je krijgen
net hun eten, en Frouke dan net een scheetje laat.
Vanmorgen was ik met mijn man haar eetgedrag aan het be
spreken. Ik moest nog met haar gaan wandelen. Hoe ze dacht
over het eten maakte ze meteen duidelijk door een mooie drol
neer te leggen in de kamer achter me. De eerste keer dat ze
binnen poepte.
Ik denk dat we nog veel gaan mee maken met onze pup. Humor
heeft ze in ieder geval, en gelukkig wij ook.
 
Gitte Hoefman
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Puppyjachttraining
Bijna iedereen die een jachthondenpup aanschaft, maakt de
keuze om met deze pup een puppytraining te volgen. Toch
wordt niet altijd de keuze gemaakt om puppyjachttraining te
volgen. De belangrijkste motivatie van de nieuwe eigenaar
blijkt het feit dat deze geen plannen heeft om te gaan jagen of
misschien wel ‘anti-jacht’ is.
Het is goed te realiseren dat u, als eigenaar, misschien wel niks
met de jacht heeft, maar uw hond wel! Je haalt het hoeden niet
uit een Border Collie, het vechten niet uit een vechthond en
het jagen niet uit een jachthond. Het natuurlijk gedrag van
uw hond is iets wat in zijn verdere leven in meer of mindere
mate tot uiting zal komen. Hoe mooi is het dan wanneer je,
als eigenaar van een hond met een bepaalde natuurlijke aanleg,
heb geleerd hiermee om te gaan?
Dit is in essentie wat je, als eigenaar van een jachthond, bij
een goede jachthondenschool leert. Je vergaart dan kennis
over het gedrag van je hond en leert hiermee om te gaan.
 
Kritische leeftijd
 
Wanneer ik mijn mail open en ik zie ergens 10, 11, of 12 staan
dan weet ik, zonder verder te hoeven lezen, de rest van de
inhoud van de mail al. Die getallen staan voor maanden, het
aantal maanden van de staande hond van de eigenaar…. De
strekking van de mails is ook altijd hetzelfde. In de vroege
jeugd ging eigenlijk best lekker, de staande hond ‘luisterde’
best goed…..maar nu niet meer….  Nu zijn er ineens allerlei
incidenten geweest, incidenten waar het best gevaarlijk werd
voor de hond of voor diens omgeving. Incidenten zoals de
hond die eigenlijk eerst achter de eenden aan ging en toen die
weggevlogen waren zag dat de schapen in de wei naast de sloot,
door de consternatie die de hond had veroorzaakt, waren gaan
rennen….en dat die schapen, in de ogen van de hond, ook wel
een leuk doelwit waren om achter aan te rennen, na te jagen….
Toen geraakte er een schaap in de sloot en was de boer boos
en de eigenaar heel erg geschrokken… Of dat najagen van een
vliegende eend, maar die vloog zo de snelweg over, wat een
geluk dat de hond zich tegen liet houden door de vangrail en
er niet overheen sprong….de schrik van wat er anders gebeurd
had kunnen zijn… De kinderboerderij, midden in een losloop
gebied, hup daar ging de jonge staande hond de sloot over,
achter de, gekortwiekte, hoenders aan, drie dood….wat een
toestand!
 
Na een beschrijving van de debacles die een eigenaar heeft
meegemaakt komt de hulpvraag…..wat moet ik doen, ik durf
hem nergens meer los te laten en dat vind hij juist zo fijn, kan
jij me helpen?? De instructeur van de hondenschool waar ze
trainen weet het ook niet meer goed, op de beslotenheid van
het veld van de hondenschool doet de staande hond het eigen
lijk best goed, daar komen de ‘problemen’ niet voor, daar zijn
niet de prikkels die de hond tijdens de vrije wandeling er
vaart….. Het advies was om maar eens contact op te nemen
met een jachthondenschool, wellicht dat ze deze combinatie
daar wel kunnen helpen.
Als lezer kan je nu misschien denken nadat je de kop van dit
artikel, 'puppyjachttraining' hebt gelezen: "Wat hebben bo
venstaande voorbeelden nu eigenlijk te maken met het trainen
van een pup".  De voorbeelden gaan toch allemaal over
honden in die beruchte puberteit? Ik geef deze voorbeelden
om aan te geven dat een hond op deze leeftijd de kans heeft
gekregen om gewoontes aan te leren. Gewoontes waar de

eerste signalen van deze ontwikkeling al veel eerder zichtbaar
waren maar zijn gemist door de eigenaar. Waar het zo fijn zou
zijn geweest dat er in de vroege jeugd reeds aan gewerkt had
kunnen worden, een enorm gemiste kans!
 
Zelfbelonend gedrag
 
Het najagen van wild noem je zelfbelonend gedrag.
Zelfbelonend gedrag is bepaald gedrag wat de hond vertoont
en wat hem een superfijn gevoel oplevert. Wat de training van
een hond die zelfbelonend gedrag vertoont zo moeilijk maakt
is dat jij, als eigenaar, weinig of niets in handen hebt om de
hond een andere keuze te laten maken dan het zelfbelonende
gedrag. Wil de jachthond op een ‘plat’ veld heel graag allerlei
gedrag aan jou laten zien, omdat hij weet dat het hem wellicht
een heerlijke beloning oplevert, is het vooruitzicht van een
voerbeloning wanneer hij wild najaagt van geen enkele
waarde. De eigenaar krijgt hierbij het gevoel dat hij niets in
handen heeft om de hond te motiveren om te ‘luisteren’.
 
Puppyjachttraining versus puppygehoorzaamheidstraining
 
Er zijn veel overeenkomsten tussen puppyjachttraining en de
‘gewone’ gehoorzaamheidstraining. Op beide trainingen word
de hond allerlei gedrag aangeleerd waarvan we denken dat dit
nuttig is tijdens het dagelijks bestaan van de hond. Verschillen
zijn er ook en die zijn best significant. Wordt in vele reguliere
hondenscholen gewerkt met cues (een verzoek aan de hond
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om bepaald gedrag te laten zien) werken de meeste jachthon
denscholen met commando’s (een ‘bevel’ aan de hond om
bepaald gedrag te laten zien). Dit doen wij, jachthondentrai
ners, niet omdat we van die autoritaire personen zijn maar
omdat we weten dat als we de hond verzoeken te komen op
het moment dat hij een wildgeur in de neus heeft, hij met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dit verzoek (nog)
niet inwilligt….
Wanneer je hond nog klein is en hij beantwoord niet aan je
verzoek is er nog niet zoveel aan de hand…..maar ineens is hij
11 maanden en dan maakt het ineens heel veel uit dat hij een
andere keuze maakt dan dat jij graag zou zien….en dan wordt
het gevaarlijk!
 
Tijdens jachttraining proberen we de hond, wanneer hij nog
heel klein is, gewoontes aan te leren. Zoals de gewoonte om
te komen wanneer hij gefloten wordt. Is deze gewoonte, toen
je pup nog klein was, reeds ontwikkeld, dan is de kans zeer
groot dat je ook de kritische leeftijd goed doorkomt. Het
'hierkomen op bevel', niet alleen wanneer de hond er zin in
heeft maar ook wanneer hij er geen zin in heeft, is een belang
rijk onderdeel van de opleiding van een jachthondenpup.
Wederom niet vanuit autoriteit maar omdat we zo graag
willen dat die jachthond de rest van zijn leven ook gewoon
lekker los kan lopen, even zijn neus achterna, heerlijk! En niet
dat hij vanaf een maand of 11 aan de lijn loopt omdat hij
constant zelfbelonend gedrag vertoont en daardoor niet meer
los kan zonder dat het gevaarlijk wordt en ook omdat het
verboden is bij wet dat een hond wild verstoort.
 
Samenwerking
 
Misschien ontstaat het beeld, na het lezen van bovenstaand
hoofdstuk, dat jachttraining met je pup een soort van drill
cursus is…..het instampen van bepaalde commando’s…..geen
bal aan….en het past jou, als hondeneigenaar, helemaal niet!
 
Niets is minder waar….
 
Om een hond bepaald gedrag te laten zien zoeken, wij mensen,
een motiverende factor om dit gedrag uit te lokken. Is dit in
reguliere hondenschool, bijna zonder uitzondering voer,
werken we in de jachthondenschool ook met andere motiva
tor….en wel de natuurlijke aanleg van hond, het willen zoeken
en vinden…  Veel jachthonden zijn niet altijd te motiveren met
voer, ze vinden met hun neus aan de grond, het opnemen van
allerlei geuren een grotere beloning... Tijdens jachttraining
werken we met dit natuurlijke gedrag. We gaan de hond leren
dat hij door middel van samenwerking met ons uiting mag
gaan geven aan zijn natuurlijke gedrag. De beloning voor het
tonen van bepaald gedrag bestaat dan bijvoorbeeld uit het
zoeken van een apport in plaats van voer. Een groot deel van
jachttraining is gericht op de hond te leren dat hij door middel
van samenwerking met ons uiting mag geven aan dat wat hij
het liefste doet.

 
Jachttraining stimuleert de hond te gaan jagen
 
Een hardnekkig misverstand en reden voor nieuwe jachthon
deneigenaren om GEEN jachttraining te gaan volgen is dat
ze in de veronderstelling zijn dat het volgen van jachttraining
het instinct van hun hond ‘aanwakkert’ en dat willen ze niet.
Jagen is een natuurlijk instinct van een jachthond, daar valt
niet zoveel in aan te wakkeren, het is er gewoon. Het is wel zo
dat dit instinct in meer of mindere mate aanwezig kan zijn
maar het is er… Middels jachttraining ga je werken met dit
instinct. Een hond die tijdens een twee uur durende jachttrai
ning heeft mogen zoeken, zwemmen, rennen en werken is veel
minder gemotiveerd om ongewenst jaaggedrag te laten zien
dan de hond die dit werk niet mag doen. We proberen zijn
natuurlijke aanleg te verzadigen middels de training. Zodanig
te verzadigen dat er veel minder of geen behoefte is om dit
zelfstandig, op een ongewenste manier, uit te gaan voeren.
 
Gewoon leuk
 
Buiten het feit dat je de gedragingen van je jachthond door en
door leert kennen middels jachttraining, begrijpt waarom hij
doet wat hij doet, leert zien dat hij van plan is bepaald (onge
wenst) gedrag te gaan vertonen zodat je op tijd kan ombuigen,
is jachttraining gewoon ook heel leuk!
 
Ik, als jachthondentrainer, wordt nog steeds net zo blij als de
eigenaar van een jachthond als deze zo enthousiast is om de
verandering in hun hond te zien als hij mag werken met zijn
grootste talent. Dat gun ik niet alleen de hond maar ook jou,
als nieuwe eigenaar van een pup!

Met vriendelijke groet,
Jantine Veldhuyzen
Jachthondenschool De Kust
06 198 00 958
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Secretariaat NGMV 
Ina te Boome
Veldkampsweg 2
7156 RE Beltrum
tel nr: 0544-481319
email: secretaris@grotemunsterlander.nl 

Betreft:   Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2017
                
Beste Grote Münsterlander liefhebbers,

Graag willen wij u uitnodigen voor onze Kampioenschapsclubmatch  op 

Zaterdag 17 juni 2013
           Manege de Fruithof
       Dorpsstraat 5, 6666 AE Heteren

Dhr. Hochstenbach is als keurmeester uitgenodigd om dit jaar al 
onze grote Münsterlanders te komen beoordelen.
De beste hond zal de titel `Clubwinnaar 2017` mogen dragen, en wordt uitgenodigd 
om deel te nemen aan `de hond van het jaar` show.

Als afsluiting is er een gezamenlijke barbecue, na afloop van de keuring en de prijsuitreiking.
Hiervoor moet u zich wel vooraf aanmelden, via het inschrijfformulier, zodat we weten op 
hoeveel personen we mogen rekenen.

Inschrijven kan via het `online-formulier` op de website. 
Vanaf 1 april kunt u zich aanmelden voor deelname en alle aanvullende informatie is dan ook 
op de website te vinden. 

Mocht u hiermee problemen ondervinden of geen beschikking hebben over internet 
dan kunt u altijd bij mij een inschrijfformulier opvragen. 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 juni 2017. 

Op het terrein is een kantine aanwezig.

We hopen u op deze centraal gelegen locatie te mogen verwelkomen om zo de onderlinge 
contacten tussen de Grote Münsterlander liefhebbers te versterken en/of in stand te houden!
Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen via bovenstaand adres.

Tot ziens op zaterdag 17 juni 2017 !!

Met vriendelijke groeten,

Hennie IJpelaar
Ina te Boome
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Het presenteren van uw Grote Münsterlander op de
Clubmatch
 
Op 17 juni 2017 vindt weer de jaarlijkse Clubmatch plaats.
Tijdens de clubmatch kan iedereen zijn Grote Münsterlander
laten zien: maar hoe kun je dit nou het beste doen? Hieronder
een korte beschrijving van de gang van zaken op de Clubmatch
en hoe u de hond het beste kunt presenteren aan de keurmees
ter.
 
Na de opening door de voorzitter en het welkom heten aan
de deelnemers/aanwezigen gaat de clubmatch van start. Eerst
worden de honden van 15 maanden en ouder gemeten, tenzij
deze al eens zijn gemeten op de clubmatch of zuchtschau bij
onze oosterburen. Na deze metingen kan de keuring beginnen.
Er wordt altijd gestart met de reuen, daarna zijn de teven aan
de beurt. Elke hond wordt in een verschillende klasse inge
schreven, afhankelijk van de leeftijd en eerdere verrichtingen.
Welke klassen er zijn, staat beschreven op het inschrijfformu
lier van de clubmatch.

Alle honden uit dezelfde klasse moeten tegelijk in de ring. De
ringmeester zal de honden in de ring roepen en er wordt ver
wacht dat je in de juiste nummer volgorde gaat staan. Deze
honden worden eerst gepresenteerd door netjes op een rij te
staan. De ringmeester geeft de aanwijzingen waardoor de
keuring soepel verloopt. De keurmeester kan je hond het beste
beoordelen als de hond stil met het zijprofiel naar de keur
meester staat, zoals te zien op de foto hierboven. De keur
meester kan daarna vragen om met alle honden een rondje
achter elkaar te lopen. Wanneer de keurmeester vraagt om
een rondje te lopen kan hij het gangwerk van de hond beoor
delen. Hierbij wordt meestal gevraagd om het gangwerk te
laten zien in draf, zie foto rechtsboven.
 
Daarna worden de honden individueel beoordeeld. De hon
den worden dan één voor één uitgenodigd naar de keurmees
terstafel. Hier wil de keurmeester de hond beoordelen. De
hond moet dan weer met het zijprofiel zichtbaar opgesteld
worden naar de keurmeester. Het beste is op een paar meter
afstand te staan zodat de keurmeester een goed beeld kan
vormen van de hond. De keurmeester zal de hond gaan betas
ten en ook wordt het gebit bekeken, te zien op de foto
rechtsonder. Na het betasten van de hond wil de keurmeester

nogmaals het gangwerk van de hond zien. Zo wordt meestal
gevraagd om nog een rondje of driehoek te lopen met de hond
en een of twee keer in een rechte lijn op en neer te lopen. De
hond wordt daarna weer uitgenodigd bij de keurmeesterstafel.
Daar zal de keurmeester zijn of haar bevindingen doorgeven
aan de schrijfster die het keurverslag schrijft. Hierin wordt de
beoordeling van de bouw, het gebit, de vacht en het gangwerk
van de hond beschreven. Nadat alle honden individueel be
oordeeld zijn, worden de honden geplaatst.

Alle honden die eerste zijn geplaatst in hun klasse, mits je een
uitmuntend hebt behaald, moeten na de keuring tegen elkaar
strijden voor beste reu of beste teef. De beste reu en de beste
teef strijden daarna voor de titel: Clubwinnaar 2017. Tevens
wordt er altijd een beste jeugdhond gekozen. Hierbij wordt
gekozen tussen de eerst geplaatste reu en teef uit de jeugdklas
se. Op het eind van de dag worden de keurrapporten, oorkon
des en bekers uitgereikt door de voorzitter die ook deze
clubmatch afsluit. Vergeet niet dat u altijd weer met de zelfde
hond naar huis gaat als waar u mee bent gekomen, onafhan
kelijk van het resultaat. Geniet van het samenzijn met alle
rasliefhebbers en maak er een leuke dag van!
 
Peggy IJpelaar
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Kapper versus Kapper
Een hondenkapper in de regio krijgt soms de vraag waarom de hond te laten knippen/plukken/effileren enz. meer kost dan
onze eigen bezoek aan de kapper.
Nou daar had ze wel een antwoord op. Het werd een heel lijstje.
 
1. uw kapper wast en reinigt uw achterwerk niet
2. u gaat niet 8 weken lang zonder uw haar te wassen of te borstelen de deur uit
3. uw kapper geeft u geen sanitaire trim
4. uw kapper maakt uw oren niet schoon
5. uw kapper maakt uw vieze ooghoeken niet schoon
6. u zit stil bij de kapper
7. u krijgt geen manicure of pedicure
8. uw kapper wast en knipt alleen uw haren op uw hoofd
9. u bijt of bekrast uw kapper niet
10. de kans dat u op uw kapper poept, is erg klein
 
En als laatste, en niet onbelangrijkste:
Wij moeten 21% btw afdragen aan de ficus en uw kapper maar 6%!

Naar de hondenshow
 
Boel gepakt, staat alles klaar??? Bench, borstels, showriempje,
waterbak, voer, stoeltjes euhmmm wat mis ik nu nog??? Een
avond van te voren wordt alles klaargezet om de dag erna de
boel zo snel mogelijk in de auto te laden en af te kunnen reizen
naar de hondenshow. Heb je dit dan allemaal nodig voor een
show?! Welnee, ieder doet het op zijn of haar manier. De een
neemt alleen zichzelf en zijn/haar hond mee en een ander neemt
een hele entourage mee inclusief haarlak. Het is maar wat je
wilt. Dat haarlak-ding is nou ook niet bepaald voor ons
weggelegd moet ik eerlijk bekennen......
 
Tja, en dan ben je op de show en dan moet je een plekje zien
te bemachtigen bij de ring waar je hondje geshowd moet
worden. Het is vaak al druk bij de ingang ook al ben je vroeg.
Iedereen wil een mooi plekje hebben. Maar wij ook.
 
Gelukkig zijn wij meestal vroeg en is er nog voldoende
ruimte beschikbaar. Meestal proberen we dan voor andere
munstermonsters ook een plekje vrij te houden want er zijn
vaker van die zwart/witten die geshowd worden en het is altijd
super leuk en gezellig om dan bij elkaar te zitten. Tja, en dan
schrijdt de tijd voort, de spanning begint bij mij dan toch al
echt toe te nemen. Wat vind de keurmeester van mijn hondje
(s). Zal het goed gaan? Of gaan ze stuiterend de ring door?
Krijgen ze een mooi keurrapport of...???
 
En dan is het tijd om in eerste instantie nog maar je ringnum
mer op te halen. Phoe, wachten duurt lang maar wanneer we
met meer munstermonstermensen zijn, vliegt de tijd voorbij.
Af en toe even bij de kraampjes langs struinen of ze nog leuke
dingen hebben. Maar tja rustig ben ik dan nog steeds niet want
we moeten de ring nog in. En dan is het zover we mogen de
ring in. Ze gedragen zich, GELUKKIG, ze blijven redelijk
staan GELUKKIG en dan YES de keurmeester vind de hond
(jes) er goed uitzien! Wauw, geweldig! Altijd weer ontlading.
Af en toe mogen we door de behaalde resultaten ook door
naar de erering, deze is vaak aan het einde van de dag. Phoe,

dat is dan wel een lange zit helemaal wanneer je hondjes 's
ochtends al gekeurd zijn. Maar we doen het wel. Toch onze
zwart/witte in de erering laten zien. Toch beetje reclame voor
ons ras.
 
Af en toe krijgen wij de vraag van: "Wat vind je nu leuk aan
dat showen???". Daar is toch niets aan de hele dag maar binnen
zitten, brrrr ik ga liever met mijn hond het veld in, vind de
hond ook veel leuker. Tja weet je, wij (mijn man en ik) vinden
het gewoon leuk om naast alle andere activiteiten met onze
honden zo af en toe ook een dagje uit te gaan op deze manier
met onze honden. Het is voor ons niet óf, maar én, én en én.
Alle dingen die we met de honden kunnen doen vinden we
leuk. Het gaat er ons om, om een gezellige dag te hebben
eventueel met andere munstermonsterliefhebbers, of in ons
geval is er soms zelfs sprake van een heuze familiereünie en of
dat nu op een show is of op een SJP of op een veldwerkwed
strijd of op een....??? Noem het maar, dat maakt voor ons
gewoon niet uit. Wij vinden het heerlijk om met onze hondjes
iets te ondernemen in welke vorm dan ook. De ene keer
heerlijk in het veld de andere keer op een show waar ze lekker
de hele dag eventueel geknuffeld kunnen worden, weer een
andere keer een G(edrag) en G(ehoorzaamheid) cursus en
dan.....
 
Tja, geen van alle vinden ze, geloof ik, erg om te doen, zolang
ze maar bij je zijn, dat vinden ze belangrijk en dat je met ze
bezig bent in welke vorm dan ook. Mochten ze kiezen??? Tja,
ik vermoed dan toch dat ze het liefst in de modder rollen,
zwemmen of op jacht gaan. En dat is maar goed ook, het
blijven jachthonden en dat moeten ze ook blijven. Maar ach,
wanneer ze van een show thuis komen mogen ze meestal gelijk
het kanaal in om het showzweet van zich af te spoelen, erg
hé... Heerlijk toch zo'n munstermonsterleven.
 
Groetjes
 
Nicoliene Oosterhof en een poot van Quinty, Aiko en Aira
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Wat zijn dat toch voor kreten BOB, BOS, CAC.....
 
BOB, BOS, BOG, BIS
Af en toe zie je ze voorbij komen op facebook “vandaag is
mijn hondje BOB geworden in.....”. En dan zie je mensen
denken (tenminste ik deed dat wel) wat is dat toch voor
kreet??? Wat moet ik daar nu mee??? Leuk voor hun maar....
 
Nu het heeft ook even geduurd voordat bij mij het dubbeltje
viel, dat dubbeltje is soms ook bij mij nog geen kwartje gewor
den hoor, dus wat dat betreft..... Ook ik leer nog telkens bij.
Wanneer je naar een hondenshow gaat kun je uiteindelijk titels
behalen wanneer je voldoende punten haalt. Op iedere indi
viduele show kun je het volgende behalen: BOB, BOS, BOG,
BIS
 
Maar waar staat dat dan voor??? En wat kan ik ermee???
 
BOB staat voor Best of Breed of te wel: de hond met BOB
achter zijn naam is de beste van het ras geworden op die dag
op die betreffende show. Dus de uiteindelijke nummer 1 van
alle hondjes van het betreffende ras op die dag. Deze hond
mag aan het eind van de dag naar de erering om daar te laten
zien hoe mooi hij/zij is.
 
BOS staat voor Best of Sex of te wel de hond met dit gegeven
is de beste van zijn/haar geslacht geworden van het ras op die
betreffende show, dus de nummers 1 bij teven en reuen.
 
BOG staat voor Best of Group en BIS staat voor Best in Show.
 
Wat is nu weer Best of Group??? Op een show heb je verschil
lende rasgroepen. Ons ras behoord tot rasgroep 7 “de staande
honden”. Hier vallen o.a. de Duitse staande langhaar, Wei
maraner, Viszla, etc. onder. Alle BOB's (Best of Breed) van
rasgroep 7 strijden tegen elkaar in de erering om wie de
mooiste is van deze (ras)groep en dat is dan de BOG (Best of
Group).
 
En wanneer iedereen geweest is en dan alle BOG's bekend zijn
strijden die nogmaals tegen elkaar in de erering voor wie de
BIS (Best in Show) wordt van die dag op die betreffende show.
 
Voor BOB en BOS krijg je geen certificaat of iets, het is iets
wat je die dag haalt en dat is het in principe. Overigens is dat
altijd wel een hele mooie prestatie. Overigens bepaald de
keurmeester of er een BOB is die dag, het gebeurd heel af en
toe dat ondanks dat er een uitmuntend gevallen is er toch geen
BOB gekozen wordt die dag door de keurmeester.
 
CAC/CACIB
Wat er wel toe doet dat zijn die andere rare dingen genoemd
CAC en CACIB. Dit zijn dingen die er wel toe doen. CAC
staat voor Certificat d'Apitude au Championnat en CACIB
is de afkorting van Certificat d'Aptitude au Championnat
International de Beauté. Erg Frans allemaal, gelukkig zijn er
afkortingen.
 
De beste reu en teef (dus de BOS) krijgen een vol punt of te
wel een CAC en vaak dan ook een CACIB, wel moeten ze een

uitmuntend hebben behaald. Of je een CAC en ook een
CACIB krijgt is afhankelijk van het soort show. Je hebt nati
onale shows en internationale shows. Denk nu niet dat die
internationale show dan in het buitenland is, nee het betekend
alleen maar dat je ook een internationaal punt kunt halen op
die betreffende show voor je internationale kampioenstitel (al
zul je wel een keer de grens over moeten om ook daar een
puntje te halen of twee voor de internationale titel). Overigens
krijg je in de jeugdklasse geen internationaal punt alleen in de
“volwassen” klassen (tja ook dat nog: op een show zijn diver
se klassen waarvoor je je kunt inschrijven. Baby-, jongste pup-,
pup-, jeugd-, gebruikshonden-, open- en kamipioensklasse,
maar daar ga ik nu verder niet op in).
 
Deze CAC en CACIB zijn van belang om uiteindelijk je Ne
derlands Kampioenstitel te halen en je Internationale Kam
pioenstitel. Deze punten kun je alleen krijgen wanneer je dus
eerste bent geworden met een U (uitmuntend) op een show
per geslacht. Krijg je een ZG (Zeer Goed) of een G (goed) en
ben je toch eerste geworden, dan krijg je daar geen punt voor.
 
Dit is in vogelvlucht uitleg over kreten die je soms hoort van
mensen die naar een show gaan en iets behalen met hun
hondje. Voor verdere uitleg en informatie verwijs ik u door
naar de site van de Raad van Beheer. Hier staat veel meer
uitleg op hoe je aan punten komt, hoeveel punten je moet
hebben voor welke titel, waar je de punten moet/kunt halen,
op welke shows je meer punten in 1x kunt halen, wanneer je
kwartpunten kunt halen, wanneer wordt je hondje Nederlands
jeugdkampioen etc. Maar nu weten jullie wel iets meer over
de kreten die je zo af en toe voorbij ziet komen op Social
Media.
 
Groetjes
 
Nicoliene Oosterhof
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Dekkingen
Gedekt op 23 januari 2017
Evita van 't Woudse Veldt X Nico (Darco) von Hoxfeld
 
Voor meer informatie zie onze site www.grotemunsterlander.nl

Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar 
2799984  Glory vom Kemper's Hook 15-04-2009  Heijmer, J.P.M.

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 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. Kamp., Ned. Jeugd Kamp. Ghyll Ribble (Storm) uut 't
Vossebeltseveld

09-03-2014 Mentink, R. en A.

2974657 Int. en Ned. Kamp., Clubwinner '16, Ned. Jeugd Kamp. Aiko vom Tieben
See

13-04-2014 Oosterhof, N.

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. 

 

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Gezondheidsuitslagen

N.H.S.B.   Naam hond   Onderzoek/
uitslag

  Datum onde
rzoek

  Arts   Geboorte-datum

2943092   DAKOTA OF COOPERS
BORDER

  ED vrij   25-10-2016   DRS. W.L.J. OOSSE  23-10-2013

2943092   DAKOTA OF COOPERS
BORDER

  HD A, Norberg-
waarde 40

  25-10-2016   DRS. W.L.J. OOSSE  23-10-2013

2775390   JULL V.'T EXELSE VELD   Oog/voorlopig vrij  26-7-2016   C. GÖRIG   26-7-2016

3027041   CASTRA V.H. ZONNEBEE
KBOS

  Oog/voorlopig vrij  18-10-2016   C. GÖRIG   14-12-2015

2783002   DIETSKE V.'T SEIJZENBROOK  Oog/voorlopig vrij  18-10-2016   C. GÖRIG   16-2-2010

2852350   BJORN V.'T VRIEZEBOSCH  Oog/voorlopig vrij  1-9-2016   C. GÖRIG   27-8-2011

2852029   DÜRAK V.D. BERKELSE
AKKERS

  Oog/voorlopig vrij  30-8-2016   DRS. A.M. VERBR
UGGEN

  26-8-2011

 

 

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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in Memoriam Guus (van 't Meekenesch)
 
    Geboren:    7-12-2002
 
    Overleden:  11-2-2017
     
 
         Wij wensen fam. Wijnnobel
 
         veel sterkte toe met dit verlies.

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

Guus van 't Meekenesch (7-12-2002 / 11-2-2017)
Wij hebben zaterdag 11-2-2017 afscheid genomen van onze
geweldig lieve en betrouwbare huisgenoot Guus. Hij is 14 jaar
geworden en heeft, ook volgens onze vrienden, een heel fijn
hondenleven gehad. Dagelijks kwam hij vier keer in de
Noordwijkse duinen en, tot verleden jaar, ook op het strand.
Apporteren was zijn lust en zijn leven en, bij gebrek aan echte
jachtpraktijk, verstopten we dan maar een hazendummy. Als
we niet met de dummy bezig waren, kwam hij op eigen initi
atief met allerlei andere 'apporteersels' aanzetten zoals
(bier)blikjes, plastic flessen, door kinderen verloren knuffels,
dode konijnen en zelfs een keer een dode vos.
 
Het laatste jaar hebben we hem nog met pijnstillers en anabo
len 'aan de praat gehouden' en had hij nog veel plezier aan zijn
dagelijkse wandelingen die maximaal een ½ uurtje duurden.
De laatste maand ging hij steeds harder achteruit. Hij verloor
weleens onopgemerkt 'wat', werd door andere honden 'zo
maar' aangevallen vanwege zijn ouderdom en zwakte en begon
met zijn achterhand 'te zwalken'. Dat zijn de aanwijzingen dat
je als baasjes besluiten moeten gaan nemen in het belang van
de hond. Je wilt immers niet dat het goede hondenleven in een
lijdensweg eindigt.
 
En dus hebben wij hem zaterdag 11 februari naar zijn laatste
rustplaats gebracht en hem daar laten inslapen en begraven.
Hij zit nu ongetwijfeld met zijn teckel- en (Drentse) patrijzen
nichtjes op de 'eeuwige jachtvelden' achter het (spook)wild
aan.
 
Voorlopig hebben we geen belangstelling voor een andere
hond. Maar mocht het weer gaan kriebelen, dan wordt het

(uiteraard) weer een GM-er. We hebben er nu twee gehad, in
de jaren ’80 was dat Radja van het Munsterbosch, en ze
hadden best wel zo hun verschillen maar wat ze gemeen
hadden was dat ze allebei hartstikke betrouwbaar, lief, harte
lijk voor andere mensen en ook nog eens (erg) mooi waren.
En dat geldt, denken en hopen wij althans, voor alle GM-ers
mits ze hun (tomeloze) energie maar kwijt kunnen.
 
Joke, Willemijn en Simon Wijnnobel
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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

7 april 2017 Veldwerkwedstrijd Jeugd/Novice Hulst

17 juni 2017 Kampioenschapsclubmatch in Manege de Fruithof te Heteren

19 augustus 2017 SJP Haaften

13 oktober 2017 MAP Rha Steenderen

4 november 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

Tentoonstellingsagenda 2017 (na de zomervakantie)

Datum/rasgroep   Plaats/locatie
catagorie

  Secretariaat/postadres   Telefoon/fax
e-mail/website

30 september
en 1 oktober
alle rasgroepen

  Maastricht MECC
CAC-CACIB

  Mw. F. Lochs-Romans
Herenhof 11 6162 EB
Geleen

  Tel.: 06-53472152 (13.00-21.00) htm.
secretariaat@dogshowmaastricht.nl www.
dogshowmaastricht.nl 

7 en 8 oktober alle rasgroepen   Zwolle IJsselhallen, Zwol
le CAC-CACIB

  Mw. R. van Veen   info.ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

4 en 5 november alle
rasgroepen

  Dogshow Bleiswijk Plan
tarium Hazerswoude-
dorp CAC-CACIB

  Hr. G. Embregts    Tel.: 06-24375140 (alleen tussen 19.00-
21.00 uur
geert@dogshowbleiswijk.nl www.dog
showbleiswijk.nl)

8 december alle rasgroepen   Amsterdam RAI CAC-
CACIB Hollandcup 

  HollandCup p/a Post
bus 75901 1070 AX
Amsterdam

  Tel.:(+31)06-81314651 info@winner
show.nl secretariaat@winnershow.nl
www.winnershow.nl 

9 december rasgroep 2-3-4-7-
8 10 december rasgroep
1-5-6-9 10 WINNER

  Amsterdam RAI CAC-
CACIB WINNER/
JEUGDWINNER/
VETERANENWINNER

  Winner p/a Postbus
75901 1070 AX Amste
rdam

  Tel.:(+31)06-81314651 info@winner
show.nl secretariaat@winnershow.nl
www.winnershow.nl 

16 december rasgroep 2-3-4-7-8
17 december rasgroep 1-5-6-9-10

  Kerstshow KNON Eve
nementenhal Gorinchem
CAC-CACIB

  Mw. A. van Bussel Etu
destraat 52 6544 RT
Nijmegen 

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

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.

 

 
Agenda
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het onderwerp te onderscheiden van de achtergrond. Dus als
je graag actie-foto’s wilt maken van je snel bewegende Mün
sterlander, doe dat bij voorkeur als het zonnig weer is. ’s
Ochtends en ’s avonds heb je vaak het mooiste licht. Geen
harde schaduwen, zoals dat in de zomer in de middaguren het
geval is. Een zonnekap op je lens is hierbij belangrijk. Dat
voorkomt dat je rare lichtverschijningen krijg in je beeld (de
zogenaamde lensflares) Dat kan heel mooi zijn, en soms word
het bewust gedaan, maar als je niet weet wat je doet, kan het
storend zijn en de foto verpesten. Die rare lichtverschijningen
ontstaan als de zon op je lens valt. De zonnekap voorkomt dit
grotendeels.
 
Stand-foto’s!
Een stand-foto maken van een hond. Zorg dat je op gelijke
hoogte zit met de hond. Dus door de knieën gaan, of op de

grond liggen. Zo krijg je een mooier beeld, en geen verteken
de verhoudingen. Zorg voor een mooie rustige achtergrond.
daar bedoel ik mee dat er geen storende voorwerpen in je beeld
te zien zijn. Zoals b.v. vlaggenmasten, windmolens, auto's ect.
Zorg dat de poten van de hond niet voor een deel in het gras
verdwijnen. Ziet er raar uit, als de poten afgesneden zijn. Zorg
dat er licht op de hond valt. Ga dus met je rug naar de zon
staan. Kijk of de hond niet in jou schaduw staat. Let erop dat
je hond recht staat. Als hij scheef staat krijg je een raar beeld.
Probeer ook op de horizon te letten. Het is heel belangrijk dat
deze recht (waterpas) staat. Zeker als er ook water in de buurt
is. Het oogt nogal raar als de zee 'leeg loopt' zeg maar. Dat
geld eigenlijk bij iedere foto, een rechte horizon is een must.
In de meeste GSM zit de mogelijkheid om dat achteraf recht
te zetten, maar dat gaat wel ten kostte van je foto, je snijd er
een stuk mee af. In alle camera’s maar ook op veel GSM’s kun
je kiezen voor een raster in je beeld. Deze geeft de regel van
derden weer. Hiermee kan je zien of de horizon recht staat.
 
Portret-foto’s.
Ook hier is het belangrijk dat je een mooie rustige achtergrond
hebt. Kijk naar de omgeving, zorg dat er mooi licht op de
hond valt. Probeer scherp te stellen op de ogen. Scherpe ogen
maken de foto. Als je een rechtop staande foto maakt met de
hond in het midden, probeer dan te zorgen voor symmetrie.
dat kijkt lekker, zeg maar. Of gebruik de regel van derden. Op
je camera of GSM kan je het raster van derden instellen, zodat
je het onderwerp makkelijk op de snede kan plaatsen. De regel
van derden is een wetenschappelijk bewezen feit over hoe
mensen graag kijken. Door een onderwerp op een/derde (1/3)
van je beeld te plaatsen vinden onze hersenen het prettig en

Fotograferen van je GM-er
 
Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Gitte
Hoefman, en dit word mijn 1e stukje als mede-redactie lid.
Behalve dat de Grote Münsterlander mijn passie is, is ook
fotografie een grote passie van mij. Ik ben bezig met een 3-ja
rige opleiding fotografie. Vandaar dat de redactie mij de vraag
stelde om een klein stukje te schrijven over fotografie. Met
wat bruikbare tips, in de hoop dat we veel foto’s mogen ont
vangen voor de FB-site, de kalender, het clubblad en de site
van NGMV. Vooral scherpe foto’s zijn belangrijk voor de
kalender en het blad. Ik stemde toe, maar het valt nogal tegen
om er een klein stukje over te schrijven. Over fotografie valt
namelijk zoveel te vertellen. Behalve de techniek van de ca
mera, zijn er ook compositieregels waar je een interessant
beeld mee creëert en nog zoveel meer. In mijn uitleg ga ik er
vanuit dat de meeste mensen met een GSM foto’s maken. Zelf
maak ik veel en graag foto’s met mijn GSM. Toch probeer ik
zelfs met mijn GSM een mooie foto te maken in plaats van
een snel kiekje.  Alleen voor echte actie-fotografie, mijn grote
passie, pak ik de camera, want dat is met een GSM een bijna
onmogelijke opgave om daar een mooie foto mee te maken.
Voor de mensen die wel met camera fotograferen, ga ik ervan
uit dat ze op de Auto-stand fotograferen. Degene die al verder
zijn…die hoef ik niks meer wijs te maken.
 
Actie-fotografie! (met camera)
Dat is een vak apart. Actiefoto’s maken is niet makkelijk.
Vooral het maken van scherpe foto’s vergt nogal wat kennis
van techniek. Daarbij is een goede, snelle camera van belang.
Ook de kwaliteit van de lens is niet geheel onbelangrijk. Zelf
beschik ik over een lichtsterke lens die heel snel scherp stelt,
een must bij snelle onderwerpen, zoals onze honden. Deze lens
presteert met donker weer beter dan een gewone telelens.
Omdat hij veel meer licht opvangt omdat de lensopening
groter kan worden gezet. Voor de mensen die wel een spiegel-
reflex hebben maar alles op de auto-stand doen, moeten
daarom weten dat licht heel belangrijk is. Hoe meer licht er
buiten is, hoe beter de foto’s zullen zijn.
 
Bij donker weer krijg je donkere foto’s. Dat komt omdat je
bij actiefotografie een snelle sluitertijd nodig hebt. Snel open
en dicht betekend minder licht op de sensor. Dus bij donker
weer, word de foto donker. Of krijgt veel ruis (korrel) waar
door de foto niet mooi scherp is. Bij zonnig weer, dus veel
licht, gaat het veel makkelijker. De camera is dan beter in staat
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interessant om naar te kijken. Wat niet wil zeggen dat je deze
regel altijd moet toepassen. In het midden kan ook mooi zijn.
Jij bepaalt zelf wat je mooi vind, maar kijk maar eens bewust
naar foto's, wat vind je mooi? Vaak zijn de composities met
een reden opgebouwd. Alles om het voor het menselijk oog
aantrekkelijk te maken.
 
Met een camera maak je kwalitatief betere foto’s dan met een
GSM. Toch is het mogelijk om met een GSM ook mooie foto’s
te maken. Van Abby heb ik al eens een foto gemaakt met een
oudere GSM die in de kalender heeft gestaan. Wat vooral
belangrijk is, neem de tijd om een foto te maken! Kijk naar de
omgeving en kijk naar het licht. Maak een compositie, zorg
dat er geen storende factoren in je beeld staan. Experimenteer
met je compositie.
 
Ga eens lager staan dan je hond, en fotografeer hem van on
deraf. Ga eens recht boven je hond staan en laat hem eens
omhoog kijken. Probeer je beeld interessant te maken. Zelf ga
ik vaak op de grond liggen om foto’s te maken. Zowel bij
portretfoto’s als bij actie zie je mij vaak plat op de buik liggen.
Zo kan ik de camera stabiel houden, en lig ik meteen op ge
lijke hoogte met de hond.
 
Grote Münsterlanders zijn echt niet de gemakkelijkste honden
om te fotograferen.  De meeste zijn alert en oplettend. De
neuzen en de koppen staan zelden stil en speuren zelfs in zit
het liefst de omgeving af. Vooral als je er meer dan 1 hond op
de foto wilt is het een opgave om alle neuzen dezelfde kant op
te krijgen, zelfs als er meerdere baasjes proberen de honden
af te leiden. Hilariteit ten top natuurlijk als je net wilt afdruk
ken en alle Münsters zich net op dat moment bedenken de
baasjes, die daar gek staan te doen, te begroeten.
Ik probeer altijd maar de humor van onze zwart/witte mon
sters in te zien. Geduldig word het spul weer terug op de plaats
gezet. Het blijft een uitdaging.
 
Fotografie betekend schrijven met licht. Het spreekt voor zich,
dat echte goede foto's niet tot stand komen met een druk op

een knopje, maar dat er vaak gedegen kennis van de camera
en licht voor nodig is. Een professionele fotograaf laat niets
aan het toeval over, maar heeft van te voren al een beeld in
het hoofd van de foto die hij wil maken. Bij actie-fotografie
ben je wat meer aan het toeval overgeleverd, maar met de
juiste instellingen van sluitertijd, diafragma en ISO, en met
het juiste moment bepalen, kom je al een heel eind. Deze drie
gegevens bepalen namelijk je foto.
 
Gelukkig hebben de meeste camera's automaat en semi-auto
maat standen die een beginnende fotograaf een heel eind
opweg kunnen helpen. Maar als je fotografie echt heel leuk
vind, en je bent nieuwsgierig hoe jezelf de camera moet instel
len, en hoe je mooie composities maakt, is het misschien wel
leuk om je in te schrijven voor een basis-cursus fotografie. Een
mooie foto is een herinnering voor de toekomst! Als je beste
kameraad er later niet meer is, heb je in ieder geval nog een
mooie herinnering. Uit eigen ervaring weet ik dat ik daar heel
blij mee ben, dat ik toch een aantal mooie herinneringen heb
aan mijn beste maatje.
Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan mijn uitleg, en dat
we binnenkort vele foto’s mogen ontvangen van jullie prach
tige Grote Münsterlanders!
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Taxidermie / Prepareren
 
Een prepareer artikel in een hondenblad zou u misschien wel
denken. Welnu, er zijn veel mensen met honden die niet alleen
voorjager zijn, maar ook jager, of voorjagers met familieleden
of vrienden die jagen.
 
Allereerst, wat betekend ‘taxidermie’? Het is een Latijnse
verbastering van ‘taxiën’ en ‘dermis’. Taxiën betekent ‘ver
plaatsen / bewegen’ en dermis betekent ‘huid’. Vrij vertaald
het ‘verplaatsen / bewegen van de huid’. Dit is wat een prepa
rateur uiteindelijk doet, het overzetten van de huid van een
dier op een kunstlichaam. Een aantal voorjagers of jagers doen
onbewust aan taxidermie wanneer zij een ‘dummy’ met een
vacht van konijn of haas bekleden. De huid wordt dan na het
villen gezouten om bederf tegen te gaan en vervolgens ge
droogd aan de lucht. Ook de vleugels van een fazant, eend of
gans worden gebruikt om een dummy aantrekkelijker te
maken voor de honden. Verwijder bij een gans wel de spieren
uit de vleugel anders gaat het droog proces te langzaam en
kan bederf en/of stank ontstaan. Doe dit door een snede te
maken tussen de dekveren aan de binnenzijde van de vleugel.
Verwijder hierdoor de spieren met een scherp mes. Ook weer
wat zout tegen bederf en voor een snelle droging.
 
In tegenstelling tot een wijdverbreid misverstand, bestaat het
prepareren niet uit het leeghalen van de ingewanden en ove
rige delen. Maar prepareren is het voorzichtig losmaken van
de huid waarbij het dier geheel intact blijft. Na het villen blijft
er een dier over zonder huid. Gelijk een haas na het afstropen
van de huid voor degene die dat al eens hebben gedaan of
gezien. Dichter bij huis in de supermarkt de kip of kalkoen.
Hoe gaat het dan wel? Hierbij als voorbeeld het opzetten van
een vos. Een vos wordt op de rug van staart tot nek open
gesneden. Op deze manier kan de huid als een ‘broek’ worden
uitgetrokken via de rug, achter- en voorpoten, buik en kop.
Met de vingers wordt de huid losgedrukt en waar nodig met
een scherp mes de vliezen en pezen doorgesneden. De staart
wordt in zijn geheel in één ruk uit de huid verwijderd. De huid
aan de poten wordt tot op het laatste kootje waar de nagel
aanzit, uit gevild en vervolgens losgeknipt. De kop wordt via
de nek los gewerkt; eerst de oren, dan zeer voorzichtig de ogen
(de oogleden kunnen snel beschadigd worden), vervolgens de
lippen los van de bek. De gehele huid is nu los van het lichaam.
De huid wordt gewassen om het eerste vuil en eventuele
bloedresten uit te spoelen. De huid gaat nu in een looibad voor
ongeveer drie weken. Het lichaam wordt opgemeten om de
juiste maten te weten bij het opbouwen van het preparaat. Als
laatste handeling aan het lichaam worden de hoektanden van
de vos verwijderd. De tanden worden in het preparaat terug
geplaatst. Het lichaam gaat naar de kadaverbak op de mili
eustraat en niet in de Kliko.
 
Na het bepalen van de houding van de vos wordt een kunst
lichaam besteld bij de groothandel. Een kunstlichaam is een
gietvorm van Polyurethaan (PU). Deze kunstlichamen zijn in
grote lijnen gereed, alle details moeten worden bijgewerkt. De
snuit en neus moeten worden bijgewerkt, de plaats van de ogen
moet worden bepaalt aan de hand van de opgenomen maten.
De ogen zijn of glas of acryl en door gespecialiseerde bedrijven
vervaardigd. Tot zover de voorbereidende werkzaamheden.
Na de looibad periode wordt de huid machinaal dungesneden.
Hierbij worden alle vetresten en onderhuids bindweefsel

weggesneden. De huid wordt gewassen met een zachte zeep
waarbij aan het laatste was bad een insecten werend middel
wordt toegevoegd.
 
Het opzetten gaat in omgekeerde richting. Als eerste worden
de oren opgevuld met glasvezel plamuur voor de stevigheid
en moduleerbaarheid. Vervolgens worden de ogen, wangen,
neus en oren met een speciale krimpvrije klei gemodelleerd,
waarna de huid over de kop wordt aangebracht. De poten
worden in de huid gestoken, de tenen gemodelleerd met klei.
Vervolgens een ijzerdraad door de staart. De gehele huid
wordt het een speciale huidenlijm op het kunstlichaam ge
lijmd. Als laatste wordt de huid dichtgenaaid. De kop verdiend
speciale aandacht. De kop is waar als eerste naar gekeken
wordt. De lippen in een speciaal aangebrachte uitsparing ge
duwd en gespeld om alles op de plaats te houden bij het drogen
van de lijm. De ogenleden op de juiste plaats in de klei modu
leren en afspelden. Het preparaat wordt nu op een ondergrond
(postament) geplaatst. En het geheel laten drogen voor mini
maal een week of twee. Na het drogen de spelden verwijderen.
De vos is nu bijna klaar. Rest nog de definitieve afwerking.
Met behulp van de air brush techniek worden de oogleden,
neus en lippen op kleur gebracht. De vos is nu gereed om in
de woonkamer of in de jacht hut neer te zetten.
 
Wanneer u zelf een dier wilt laten prepareren, let op het vol
gende:
Indien mogelijk het dier zo snel mogelijk invriezen om bederf
te voorkomen; een bevroren dier kan enkele jaren in de vriezer
blijven mits in een stevige plastic zak opgeborgen.
Voor trofee koppen de huid minimaal achter de voorlopers
afsnijden, anders is de huid te kort om een goed schouderstuk
te kunnen maken. De kop zelf door de preparateur laten
uitvillen.
Gevonden dieren: Kijk of de ogen niet te veel zijn ingevallen
en de haren of veren niet uitvallen. Dit duidt op een langere
tijd dood. Per 2017 is het voor beschermde dieren, niet onder
jacht of beheer vallende, niet meer nodig deze via de politie te
melden alvorens deze bij de preparateur aan te bieden. De
preparateur verzorgd de registratie direct digitaal bij de juiste
overheidsinstantie.
 
Willem van Dijk eigenaar preparateursbedrijf WildFauna
Taxidermie te Sprang-Capelle
Honden natuurlijk GM, Reu Nestor en Teef Evy van de
Stommeerpolder
www.wildfauna-taxidedermie.nl of Facebook Wildfauna
Taxidermie
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LEDEN

Ereleden NGMV 2017

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. 

 
 

GM's van Rien Poortvliet herkend!
In het vorige clubblad hadden we een foto geplaatst van een
schilderij van Rien Poortvliet. Hierop waren twee Grote
Münsterlanders afgebeeld. Voor de redactie was onbekend
welke honden dat waren geweest. Gelukkig kregen we een
email van de secretaris en Ina melde ons dat de honden waren
herkend door ons erelid George van Straaten! Hieronder de
inhoud van de email die George stuurde naar Ina. Wij als
redactie willen George bedanken voor deze attente reactie!
 
Hallo Ina,
Clubblad uitgave januari 2017:
Tot mijn grote verbazing zag ik een foto (GM) genomen van
een schilderij van Rien Poortvliet.
Ik weet wanneer dit schilderij is gemaakt, namelijk in de pe
riode 1981/1982.
Het zijn de GM  Lady en Thialda van het Koningsbosch,
fokker  Martien Peters en eigenaars Piet en Anja Laurijsen.
In de periode 1982/1987 was Anja Laurijsen namelijk secre
taris van de ngmv..
Op een van de bestuursvergaderingen in 1982 vertelde ze dat
hun GM geschilderd waren door Rien Poortvliet! 
Ik vind het leuk om hierover te reageren!
 
m.vr.gr. George

Floris en Django; de honden van mijn opa
Floris en Django zijn de honden van mijn opa Nico.
Ik speel graag met Floris en Django, ze zijn heel lief.
Soms ga ik ook mee wandelen, dat is heel leuk. Laatst gingen
de honden heel raar achter een eend zwemmen, dat was heel
grappig, want de eend was veel sneller.
Soms gaan we ze ook trainen en dan mag ik meehelpen. We
trainen dan voor wedstrijden. Django is internationaal
kampioen hij is heel goed en Floris die is nu aan het trainen
om nog beter dan zijn vader Django te worden. Hij is ook heel
goed en ze hebben al heel veel bekers gewonnen.
De honden luisteren best wel goed maar soms…………….
zitten ze met hun gedachten heel ergens anders.
Als ik uit school kom en naar opa en oma ga en ze zien mij,
dan gaan ze heel druk doen en Floris wil dan altijd met het
botje spelen en dat vind ik heel leuk.
En ik heb het gevoel dat Django een beetje verliefd op mij is,
want als ik hem even kom aaien, gaat hij mij de hele tijd likken.
Ik hou heel erg van ze, ze zijn heel lief voor mij. 
Geschreven door Aoife Janssen (9 jaar, kleindochter van Nico
Engels)
 

Floris, Aoife en Django

Archief NGMV
Met enige regelmaat ontvangen wij van ons erelid George van
Straaten artikelen uit het verleden die hij digitaal heeft be
werkt. Deze artikelen komen uit de `oude` clubboekjes en
bevatten leuke wetenswaardigheden, verslagen of uitslagen
van wedstrijden en clubmatches door de N.G.M.V. georgani
seerd. Neem eens een kijkje op de website onder Vereniging
—Archief.
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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 Tinypoort@ziggo.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

Tinypoort@ziggo.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  

  

 

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 2 2017  jaargang 43 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1 mei 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 aan
levert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus niet
ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk opmaak in
de tekst.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


