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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.
 

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto van minimaal 2 mb
naar redactiegrotemunsterlander@gmail.com  en wellicht
staat uw hond de volgende keer te pronken op de voorpa
gina.
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Van de voorzitter
 
Tijd is een kwestie van prioriteit! Ik werd er pas weer eens mee
geconfronteerd toen ik tot twee keer toe met Acira niet naar
de jachttraining kon. Gelukkig had ik een goede vervanger in
de persoon van mijn vrouw Muriel. Zij ging er in ieder geval
de tweede keer mee aan de gang. En het leek een hele goede
combinatie en mijn instructeurs en medecursisten vonden het
een geweldige verbetering.
 
Ja, als je een hond neemt zoals de Grote Münsterlander, dan
weet je dat er de nodige tijd in gaat zitten. En als je dan ook
nog aan de nodige activiteiten wil deelnemen dan kost die
voorbereiding in ieder geval tijd. Voor de VJP ben ik naar de
Achterhoek gereden om te trainen en dat is voor ons toch twee
uurtjes rijden. Geweldig verzorgd trouwens door Ina Te
Boome dat mag gezegd worden.
 
Ook naar de uiteindelijke VJP in Aurich ging de nodige tijd
zitten. De vrijdag daarvoor moest ik op de Nederlandse
Kampioenschappen in Ermelo jureren en daar vandaan zou
ik naar mijn slaapadres in Scheerwolde rijden. Mijn vrouw
bracht de hond naar Ermelo. De hond en ik reden in anderhalf
uur naar Scheerwolde. En de volgende dag met Nicoliene
Oosterhof in twee uurtjes naar het Duitse Aurich. Gelukkig
‘bestanden’ met 69 punten. En de terugreis was lang.
 
Input is output zeg ik altijd tegen mijn leerlingen en hun ou
ders. Hoe meer tijd dat je er aan besteedt hoe beter het kan
worden. Ik zeg er kan bij, want overtraining levert in ieder
geval niets. Wel merk ik dat Acira laat rijp is en dat ik haar
voldoende moet blijven blootstellen aan nieuwe situaties en
andere omstandigheden. Belangrijk is haar zelfvertrouwen en
dat mag nog best een beetje groeien. En dat kost tijd!
 
Tijd is een kwestie van prioriteit. Het zijn altijd dezelfde die
druk zijn met besturen en vrijwilligerswerk. En onze club heeft
er gelukkig een heel stel. Nooit genoeg overigens want hoe
meer zielen hoe meer vreugd en veel handen maken licht werk.
En zij maken tijd voor de NGMV en dus ook voor u.
 
Zo is er een nieuw en mooi initiatief in het Brabantse Heerle.
Een geweldige doe-dag waarbij het apporteren centraal staat.
De Gebruiks Honden Commissie (GHC) steekt er weer veel
tijd in om u een geweldige tijd te bezorgen op die dag. Ik zou
heel graag willen maar mijn auto rijdt die dag naar Drenthe
omdat ik daar een klus heb. Tijd is een kwestie van prioriteit
maar geld verdienen gaat in dit geval voor. Het werk gaat voor
het meisje.
 
Misschien maar eens aan het meisje vragen of ze tijd heeft en
of ze mij wil vervangen. Ik weet nu al dat instructeurs en
medecursisten dat een goed idee vinden. Maar als u tijd heeft
op die eerste zaterdag in juli zou ik er tijd voor maken!
 
Ik wens u een geweldige tijd met uw Zwart-Witte(n).

 
Johan Wilmink

 

 

Van de redactie
 
In de redactie zitten kun je soms zien als een zoek verloren..
Voordat het blad eruit ziet als een clubblad is er een ware
speurtocht aan vooraf gegaan om allerlei artikelen bij elkaar
te verzamelen die hopelijk voor jullie interessant zijn. We
starten met een plan, hoe ziet ons zoekgebied eruit? Dan
starten we met het maken van de kaders, op welke gebieden
kunnen we mensen informeren, iets leren, vermaken enzo
voort. Deels bestaat dat uit officiele informatie vanuit de
NGMV die we met jullie willen delen, maar ook een breed
scala aan andere artikelen. Zoals jullie afgelopen bladen vast
gemerkt hebben, hebben we steeds vaker artikelen waarin een
specifiek onderwerp wordt uitgelegd door iemand die zich
daar binnen onze vereniging mee bezig houdt. Zo hebben we
uitleg gehad over veldwerk, zweetwerk, hoe werkt een show
en hoe bereid ik mijn hond daar goed op voor en zelfs taxi
dermie.
 
Dit keer hebben we weer een aantal van deze rubrieken. Zo
legt Anita uit hoe je zorgt dat je Grote Munsterlander goed
in de vacht blijft, helpt Sonja ons met een korte uitleg over de
veelbesproken, maar lang niet door iedereen begrepen VJP en
hebben we een externe trainster die ons wat meer vertelt over
wat we buiten de jachttraining ook met onze honden zouden
kunnen doen. Voor deze rubrieken zijn we altijd op zoek naar
mensen die expertise hebben op een specifiek gebied. Daar
naast willen we trainers / trainsters met een GM uitnodigen
om ons doorlopend te voorzien van korte stukjes waarin steeds
een specifiek onderdeel van de basis opleiding van onze
honden wordt besproken. Dan doelen we op down, komen op
bevel, hoe leer ik netjes een dummy aannemen en goed vast
houden, introductie met wild enz enz. Jullie ervaringen en tips
zijn waardevol voor menige on- maar ook ervaren GM
bezitter!
 
Wil je een ervaring met ons delen over een proef, workshop,
training of wat dan ook met je GM, schroom niet om een leuk
stukje in te sturen, liefst met foto (los verzenden als 2 bijlagen).
Kinderen zien we nog veel te weinig in actie met hun honden
in ons blad!
 
Tenslotte wil ik jullie nog iets vragen, namens de redactie...
het zou nl heel leuk zijn, als jullie mede aangeven wat je leuk
zou vinden om te lezen in het clubblad van de NGMV. Zoals
bij ons aantreden gezegd.... het is nl een blad van en voor onze
leden, dat is wat telt! Dus, heb je een goed idee, deel het met
ons via redactiegrotemunsterlander@gmail.com.
 
Madelon Bolderman, namens de redactie
 
 

Let op!
Er is nog ruimte om je in te schrijven  voor de doe dag, zie
uitnodiging verderop in dit blad! Leerzaam en leuk voor
baas en hond, echt een aanrader!
 
Ook voor de SJP Haaften is nog ruimte voor GM om in te
schrijven. Maak daar gebruik van! Niets mooier dan een
dag vol zwart-witten aan het werk!
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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

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.
 

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. 

Op de voorpagina
Op de cover:
Naam               : Bobby (roepnaam Buckley) van het Luuks
Eigenaar          : Ruud Overes
Fotograaf        : Ruud Overes
 
Het volgende nummer zal in het najaar van 2017 verschijnen.
 
 

Friedus (Aido vd Polderdiek) in actie met dummy
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Koetja haar eerste tijd in ons gezin
 
Kiezen van de pup.
Bij het zien van de eerste foto’s van het nest waarin Koetja
geboren werd had ik iets van: “Zo’n hele witte………..hm, ik
weet niet of ik dat wel wil.”
Na het eerste bezoek bij de fokster heb ik alle drie de teefjes
goed bekeken, ermee geknuffeld, ze per stuk meegenomen op
vreemd terrein enz.. Op grond van hetgeen ik zag ging mijn
voorkeur ging uit naar de donkerste pup. Echter, de fokster
liet een puppytest uitvoeren en daaruit kwam naar voren dat
Desta die 'witte' het beste bij mijn wensen zou passen. Samen
met de fokster besloten om te kiezen op de dag dat ik de pup
zou ophalen. Ik zat boordevol twijfel. Had ik het niet goed
gezien, die 'witte' sprak mij toch niet heel erg aan, discussie
met manlief en zou ik kunnen wennen aan al dat wit? Nou ja,
ik zou allebei de pups nog eens goed bekijken en in contact
brengen met Meiske, die ik had meegenomen. Beide pups weer
één voor één meegenomen, een wandelingetje gemaakt samen
met Meiske en toen was het me duidelijk. Die witte Desta van
het Zonnebeekbos ging ik Koetja noemen en mee naar huis
nemen. 
 
Koetja en de grote meiden Meiske, Vrommes en Becses.
Ik was er op voorbereid dat Becses moeite zou hebben met het
accepteren van Koetja. Becses is als pup en later als jonge hond
enkele malen aangevallen en daarbij stevig geblesseerd door
andere honden. Ze heeft de strategie ontwikkeld om zonder
duidelijk te waarschuwen fel uit te vallen naar onbekende
honden die haar te na komen. Becses zou dus moeten leren
Koetja te vertrouwen en Koetja zou moeten leren Becses met
rust te laten. Om ongelukken te voorkomen Becses een
muilkorf opgedaan. Hieraan was ze gewend omdat ik die
nogal eens heb gebruikt om te voorkomen dat ze een opera
tiewond of wondjes aan haar poten open bleef likken. Koetja
had al heel snel in de gaten dat ze de grote meiden beter maar
met rust kon laten maar vergat dat nog wel eens, zeker als er
een wapperende staart voor haar neusje langs fladderde. Ik
kon zo er gerust op zijn dat er geen ongelukken zouden ge
beuren. Na drie weken kon de muilkorf af.  
 
Meiske, ons ouwetje kon vanaf het begin veel meer van
Koetja verdragen dan Vrommes en Becses en nog steeds is zij
degene die ingaat op de uitdagingen en ook vaak zelf uitdaagt
tot een spelletje.  
 
Bij de grote meiden in de mand kruipen wordt echter niet
toegestaan. Ze heeft haar plek natuurlijk in de bench maar ze

sleept ook vaak een kleedje mee waar ze, meestal in mijn buurt,
op gaat liggen slapen.
 
Koetja en de bench.
Bij thuiskomst met Koetja stond de bench al klaar. Eerst even
uitlaten want na een autorit van 3 uur moest er natuurlijk wel
wat lichaamsbeweging, plas en poep worden gedaan. Ver
moeid viel ze daarna op mijn schoot in slaap waarna ik haar
in de bench legde. Er volgde wat protest maar na wat gerust
stellende woorden viel ze in slaap. Daarna telkens uit de bench
als ze tekenen van wakker worden vertoonde en er terug in als
ze slaperig werd. De eerste paar nachten zelf op een matras
naast de bench geslapen en telkens als ze pieperig werd met
woorden en mijn vingers door de tralies haar gerust gesteld.
Ook mijn matras steeds een stuk verder van de bench afgelegd
en toen ik haar een hele nacht niet had gehoord, weer lekker
in mijn eigen bed gaan slapen. Na 4 dagen/nachten was
Koetja goed aan de bench gewend en sliep ze van ongeveer
11.30 uur tot 7.30 uur door. Inmiddels is ze overdag ook elke
dag een tijdje in de buitenkennel, al of niet samen met Meiske.
Ook in de auto gaan Meiske en Koetja samen in een bench.
 
Stoute Koetja.
Bij het ontdekken van de wereld doen pups nu éénmaal aller
lei dingen die niet mogen. Voor een groot deel  te voorkomen.
Geen was laten slingeren, geen eten onbeheerd op pakhoogte
zetten e.d.. Maar het is toch wel handig een commando te
hebben om haar op te laten houden met iets stouts. Voor
Koetja is dat: "Pietsa!!!". Aangeleerd door vanaf het allereer
ste begin, zodra ze iets stouts deed, een tik(je) op haar kopt te
geven en met boze stem: “Pietsa!!! “ te zeggen.
 
Inmiddels is Koetja 16 weken. Ze wordt brutaler, onafhanke
lijker en eigenzinniger. Hierover mogelijk later meer.
 
Matty Putter
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Veldwerkinstructiedag NGMV
 
25 Februari 2017 stond de veldwerkinstructiedag te Geesbrug
op de agenda. De eerste veldwerkinstructiedag bij de jacht
combinatie Zwinderscheveld in het jachtveld. Het organiseren
van een instructiedag brengt wat spanning met zich mee maar
vooral veel plezier. Aangenaam verrast waren wij door de vele
enthousiaste aanmeldingen en het viel op dat men van heinde
en verre was gekomen. Merendeel Grote Münsterlanders en
een enkel ander ras in de leeftijdcategorie van 10 maanden tot
2 jaar stonden leergierig te popelen om het veld in te mogen.
In totaal waren 12 voorjagers met hond en een enkeling
zonder hond aanwezig.
 
De Grote Münsterlander is een allround jachthond welke vóór
het schot ingezet kan worden en ook ná het schot. De gebruiks
hondencommissie (veldwerk) van de NGMV zet zich in voor
de kwaliteiten van de Münsterlander in het werk voor het
schot. Ter voorbereiding op voorjaarsveldwedstrijden en ter
lering voor (on)ervaren voorjagers is een veldwerkinstructie
dag georganiseerd.
 
De instructiedag werd gegeven worden door Ton Slager, voor
velen een bekende voorjager en keurmeester. De nadruk werd
tijdens deze instructie gelegd op steadyness, gebruik van de
neus en de loop van de hond. Na het welkomstwoord door de
gebruikshondencommissie van de NGMV begon de instruc
tiedag met een korte uitleg van Ton Slager. Wat gaan we doen,
wat verwachten we van de deelnemers en honden. Al snel
vertrokken we naar het veld waar we de dag begonnen met de
honden onder gekooid wild te brengen. De honden werden
één voor één aan de lijn onder het (gekooide) wild gebracht,
per hond werd uitgebreid uitleg gegeven, wat ging er goed en
waar viel er nog winst te behalen. Erg leerzaam voor baas en
hond. De eerste stap was gezet, er was kennis gemaakt met
het wild. De volgende stap bestond uit de loop van de hond,
hoe zetten we de honden in en hoe laten we de honden een
patroon lopen. Nog voor de lunchpauze kregen we uitleg over
de verschillende manieren van het inzetten van de hond waar
we na de lunchpauze mee aan de slag konden.

 
Even de petten af, laarzen en jassen uit! Tijdens zo´n geweldi
ge hondendag hoort een stevige lunch. Helemaal omdat de
weersgoden ons niet geheel goed gezind waren. Onze compli
menten voor de kok, een meer dan heerlijke lunch stond voor
ons klaar in de kantine van de Blauwe Bes: broodjes, stevige
soepen, boeren gehaktballen en diverse dranken waren in
overvloed aanwezig. Ook onze voeten konden we even opwar
men op de fijne vloerverwarming, wat een top locatie!
 
Na de lunchpauze kregen alle deelnemers met honden de kans
om samen met de instructeur een veld af te jagen waar aan het
eind van het veld gekooid wild te vinden was. Tijdens de loop
gaf Ton Slager de voorjager uitleg waarna dit gedeeld werd
met de gehele groep voorjagers. Aan de kant van het veld stond
de hele groep met aandacht te kijken. Gedurende de gehele
dag bevond Siemon de Ruiter zich tussen de deelnemers om
vragen te beantwoorden.
 
Afgezien van de weersomstandigheden konden we spreken
van een geslaagde dag. Geschikte velden, knap hondenwerk,
een gezellige sfeer en bovenal erg leerzaam.
 
Jachtcombinatie Zwinderscheveld, bedankt voor de
gastvrijheid!
 
Wilt u meer informatie over de Grote Münsterlander, kijk dan
op de site: www.grotemunsterlander.nl
 
Namens de gebruikshondencommissie
 
Sonja de Ruiter
Jarina Kisjes
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Leuke prijs Veldwerkinstructiedag 25 februari 2017
 
Op 25 februari vond de veldwerkinstructie plaats te Geesburg.
Kessel en ik mochten hieraan meedoen als prijs voor het
winnen door Kessel van zijn aanlegproef. De reis begon weer
’s ochtends heel vroeg vanuit Zoetermeer. Eenmaal aangeko
men in Geesburg dachten we eerst dat we verkeerd zaten, maar
als je allemaal mensen gekleed in het groen ziet weet ik inmid
dels dat je dan goed zit.
 
Verzamelplek was bij ‘de Blauwe bes’. Daar werden we wel
kom geheten door Jarina Kisjes, de jachtcombinatie van de
velden in Geesburg en de instructeur Ton Slager. De instruc
teur gaf aan wat de bedoeling van hem van de dag was en toen
gingen wij van start. Een stoet met auto’s vertrok naar de
eerste locatie. Er deden rond de 12 honden mee, veel jonger
dan 1 jaar. De eerste uitdaging voor de toeschouwers was het
beklimmen van de dijk op de eerste locatie.
 
Onderaan de dijk stond een kooitje met een kwartel. De
voorjager moest met de hond rustig in de richting van het
kooitje lopen. Kessel had de kwartel al redelijk snel geroken
en liep er rustig op af en stond mooi voor. Daarna wegtillen,
want aan de lijn trekken is afkeurend. Helaas is Kessel inmid
dels 25 kilo…. Ik kon gelijk weer naar huis van de fokker van
Kessel zo goed had hij het gedaan.
 
Nadat alle honden waren geweest, gingen we het veld op. Daar
was het de bedoeling dat je je hond ging sturen over het veld.
Na een aantal honden te hebben gehad, gingen we verplaatsen
naar de tweede locatie. Ondertussen was het gaan miezeren
en werd het daardoor ook steeds kouder. Op de tweede loca
tie werd aan beide kanten van de weg in de velden een kooitje
met een kwartel neergezet. Het was mooi te zien hoe de honden
in het veld liepen en de kwartels vonden. De toelichting
hierop door de instructeur was tevens zeer leerzaam.
 
Na een verdiende opwarming met een goed georganiseerde
lunch door de jachtcombinatie, met een lekkere groentesoep
om ons extra te verwarmen, gingen we verder op de tweede
locatie. Toen Kessel het veld in mocht was er een kaper op de
kust bij zijn kwartel….er stond een vos bij de kwartel. De vos
werd weggejaagd en Kessel mocht een andere kwartel gaan
opsporen. Onderweg naar het veld toch enigszins zenuwach
tig. Kessel loopt voornamelijk aan de lange lijn, omdat hij

nogal eigenwijs en Oost-Indisch doof is (oftewel een jachthond
met een onervaren voorjager ;-)). De instructeur ook maar
even vertelt dat ik een leek was in veldwerk. Zenuwen over
wonnen, hij is goed in het achtervolgen van vogels. Hond los
en die schoot recht vooruit. Hij had natuurlijk al lang genoeg
in de auto gewacht.
 
De instructeur gaf aan dat we hem naar links moesten bege
leiden. Terwijl ik nog aan het denken was hoe ik dat moest
gaan doen, had Kessel al het spoor te pakken en ging hij zelf
al naar links. Voordat ik het door had stond Kessel al voor
bij het kooitje. Toen was het voor ons ook rennen geblazen,
aangezien wij nog op een aanzienlijke afstand waren. Kessel
kon zijn geduld bewaren tot ik er was. Toen was het geduld
op en wilde hij het kwarteltje dichterbij bekijken met zijn snuit.
Waar de andere honden rustig weg moesten worden getild
werd Kessel aan de halsband meegetrokken en daarna aan de
lijn weer rustig naar het kooitje geleidt. Hij was iets te gretig.
Eenmaal in de groep vertelde de keurmeester over zijn waar
neming van Kessel; "Wat een natuurtalent! Daar moet je iets
meedoen".
 
Op naar het derde veld. Hier gingen de laatste honden het veld
op. Het weer was ook beter geworden. Met een lekkere ver
snapering keek de rest van de groep toe. Het kwartje van
veldwerk ging bij mij wat meer vallen. Wat een mooie en
moeilijke sport. Wat dat betreft wel jammer dat Kessel zo snel
het kooitje had gevonden, ik had wel wat meer toelichting in
het veld willen hebben over het sturen in praktijk. Na de
laatste hond terug naar ‘de Blauwe bes’ voor een afsluitend
drankje en een kleine stop voor lekkere dingen in de winkel.
 
Het was een onwijs leerzame en vermoeiende dag. Met een
uitnodiging om mee te mogen jagen in oktober op zak en een
aanbod om Kessel over te nemen, gingen we met Kessel (ja,
aanbod afgeslagen) weer terug naar huis. Heel erg bedankt
voor deze superprijs!
 
Michelle de Lijster
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dat de jonge honden volledig gehoorzaam zijn. Wel is het
wenselijk dat de hond samen met de baas jaagt en niet zelf
standig. Goede samenwerking tussen voorjager en hond
zorgen voor een hoog cijfer.
 
Naast bovenstaande onderdelen beoordelen de keurmeesters
nog een aantal overige punten:
Gehorsam - gehoorzaamheid
Schussfesitgkeit - schotvast 
Gebiss - gebit
Augen - ogen
Spurlaut/sichtlaut - luid op spoor of op zicht
Scheu oder angstigkeit – schuw of angstig
 
Onze Duitse Grote Münsterlandervrienden vinden naast
mooi hondenwerk gezelligheid erg belangrijk. De VJP wordt
vaak afgesloten met mooie en sterke hondenverhalen, een
goede maaltijd en schnaps.

Uitleg VJP
 
De VJP (Verband Jugden Prufung) 
 
Vaak zien we voorbij komen dat een jonge hond de VJP heeft
behaald, maar wat houdt zo´n VJP nou eigenlijk in? In grote
lijnen kunnen we de VJP beschouwen als de Duitse aanleg
proef in het voorjaar.
 
De VJP is een Duitse proef waarin de natuurlijke aanleg van
jonge honden wordt beoordeeld. Iedere jonge staande hond
in de leeftijdscategorie van zo’n 9 tot 21 maanden kan hieraan
deelnemen. In tegenstelling tot onze aanlegproef heeft ieder
groepje van 3 tot 6 voorjagers met honden, vaste keurmeesters
voor alle onderdelen. De keurmeesters beoordelen dus alle
onderdelen.
 
Ieder groepje krijgt een eigen jachtgebied, de proef is voorna
melijk in de natuurlijke jachtomgeving. Bij hoge uitzondering
wordt er gebruik gemaakt van gekooid wild (zelf heb ik dit
nog niet meegemaakt). De VJP bestaat uit vijf onderdelen
waarop cijfers te behalen zijn van 0 tot 10, een 11 is echter niet
onmogelijk!
 
Spurarbeit – hazen/vossen spoor
 
Het behaalde cijfer gaat x 2, bijvoorbeeld cijfer 9 maakt 18
punten.
 
Nasegebrauch – gebruik van de neus het behaalde cijfer gaat
x 2
 
Het onderdeel neusgebruik komt gedurende de gehele dag aan
bod. Hoe gebruikt de hond de neus. Denk hierbij aan, hoe
pakt de hond het hazenspoor op, hoe snel krijgt de hond
verwaaiing van levend wild of het tekenen/aangeven van een
warme plaats.
 
Suche - zoekwijze
 
Onze oosterburen zien graag een hond die initiatief toont en
een veld vlot aanpakt maar ook de ruige randjes en kantjes
meeneemt. Het is de bedoeling dat de hond met een vlotte
zoekwijze onder het geweer blijft jagen.
 
Vorstehen - voorstaan
 
Verwaaiing krijgen van levend wild en het voorstaan op
haarwild (haas en konijn) of veerwild (fazant, patrijs of
houtsnip). 
 
Fuhurigkeit - voorjagen
 
Hoe werkt de hond samen met de baas, de verwachting is niet
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Verhaal VJP Ellen
 
VJP Aurich 25 maart 2017
Zaterdagmorgen héél vroeg opgestaan, want het is zover. Lilo
(Hind van’t Patriez’n Laand) kijkt me wel even vreemd aan,
want dit is erg vroeg, maar al snel heeft ze door dat de groene
kleding betekent dat we samen op pad gaan. Eerst even 'opa'
(mijn vader) ophalen, want hij gaat gezellig mee. Ik ben ner
veus, maar Lilo gaat in de auto liggen slapen. Onderweg
hebben we afgesproken met de fokker, Sonja de Ruiter. Alle
hondjes van ’t Patriez’n Laand zijn bij elkaar ingedeeld en al
snel zitten we weer in de auto om achter de jachthouder aan
te rijden. Lilo is als eerste aan de beurt. Ze mag eerst even vrij
lopen om haar behoefte te doen, wel leggen de keurmeesters
uit dat ze met me mee lopen, want er kan van alles gebeuren,
zoals bijvoorbeeld het voorstaan. Lilo leeft zich vervolgens
heerlijk uit. Ik geef nogmaals het commando vrij en vervolgens
gaat ze bijna systematisch het bosje afzoeken. Ze vindt één
plek bijzonder interessant, echt voorstaan is het niet, maar de
keurmeesters bekijken daarna wel even de plek. Lilo is al een
stuk verder en de keurmeesters geven aan dat het goed is en
dat ik haar terug mag roepen. Ik fluit en Lilo komt direct terug
(vind ik altijd zo geweldig als dat lukt, want eerlijk is eerlijk:
dat is namelijk niet altijd het geval). De keurmeesters zijn erg
tevreden, ik hoor woorden als 'sehr gehorsam' en 'gute Leune'.
 
Het volgende onderdeel is het voorstaan. De jager geeft aan
dat er weinig tot geen fazanten zijn, maar dat er langs het
kanaal wel eenden liggen. De keurmeesters geven aan dat ik
Lilo mag laten zoeken. Ik vraag of ik haar mag aanmoedigen
of dat het de bedoeling is dat ze zichzelf redt. Het weer is
heerlijk, Lilo heeft er zin in, de keurmeesters zijn aardig en
leggen alles uit; kortom super. We komen bij wat bramenstrui
ken en ik hoor de jager zeggen dat daar mogelijk een eend zit.
Ik stuur Lilo naar de bramen en moedig haar aan om er
doorheen of onderdoor te gaan. Ze twijfelt eerst even maar
gaat vervolgens alsnog onder de struiken door. Niet als een
wilde, maar goed doordacht. Ik dacht bij mezelf: “Slimme
meid”. Ze komt iets verder weer op het pad en kijkt me aan,
echt met zo’n blik van 'daar is echt niets'. We lopen iets verder
en uit het niets komt er een vogel (helemaal zeker weten doe
ik het niet, maar het leek op een snip). De vogel vliegt over
Lilo heen, Lilo heeft het gezien en zet de achtervolging in. Ze
duikt vervolgens in een struik en voor ik weet, beginnen de
keurmeesters heel enthousiast te roepen: “100%, Vorstehen”
en “Anleinen bitte”. Nadat de zussen ook zijn geweest en we
een koffiepauze hebben gehad (waarin we veel hazen zien
rammelen) gaan we verder.
 
Eén van de keurmeesters legt uit dat Lilo en ik een veldje af
zoeken en dan wordt er twee keer geschoten. Lilo zoekt mooi,
ze maakt wat slagen over het veld en reageert attent op het
schot (ze kijkt erg enthousiast en kijkt naar waar het schot
vandaan kwam). Ze gaat vervolgens verder met zoeken. Ook
het tweede schot geeft geen probleem. Tussen de onderdelen
door overleggen de keurmeesters met elkaar. Alles gaat wel
in een redelijk tempo, maar de sfeer is gemoedelijk. De
keurmeesters zijn enthousiast en leggen van alles uit.
 
Vervolgens gaan we het hazenspoor doen. Op het pad verder
op zie ik een haas en we lopen in de richting van de haas. De
haas loopt het veld op en drukt zich. Hierdoor kunnen we
dichterbij komen. Eén van de keurmeesters geeft aan dat ik

met Lilo mag komen. Ze moet het spoor van de haas nalopen,
terwijl ze de haas niet gezien heeft. Lilo heeft het spoor zo
gevonden, ze loopt het netjes uit en net voor de haak komt er
een haas haar tegemoet lopen. Tja, daar moet je natuurlijk
wel even achteraan rennen, toch? Ze gaat ontzettend ver, veel
verder dan ze normaal gaat. Dit vind ik wel een beetje eng,
want ik zie slechts heel in de verte een zwart stipje. En alsof
dat allemaal nog niet genoeg is, rennen er kennelijk ook nog
3 reeën voor Lilo langs, tenminste dat vertelt een keurmeester
me terwijl hij door zijn verrekijker tuurt. De keurmeesters zijn
erg tevreden, maar ik wil liever mijn hond weer zien. Eén van
de keurmeesters blijft bij me en geeft aan dat er in de omgeving
geen grote wegen zijn en aan de zijkant is een kanaal. Waarop
ik aangeef dat een kanaal Lilo niet zal stoppen, de keurmees
ter lacht en grapt: “Sie kan auch noch schwimmen?”. Ik fluit
en roep, maar geen Lilo meer te bekennen. Het hart klopt in
mijn keel. Na wat voor mijn gevoel een eeuwigheid duurde,
zie ik in de verte Lilo. Ze lijkt mij net zo te zoeken als ik haar.
Dus ik roep, fluit en zwaai met mijn armen en daar komt ze
aangerend, mijn meissie. Even lekker geknuffeld en toen ge
zamenlijk (Lilo aangelijnd) teruggelopen. Oeff wat een op
luchting.
 
De keurmeesters geven in het veld al de uitslag. En ik kan het
niet geloven, Lilo heeft maar liefst 73 punten gekregen. En zo
hoor ik van de andere keurmeesters en de jager, Lilo bleek
ook 'sichtlaut' te zijn geweest. Iedereen feliciteert me en ik
glunder van alle kanten. Bij de prijsuitreiking blijkt dat Lilo
de vierde plek heeft behaald. Wat een dag. Wat een beleving.
En wat hebben Lilo en ik genoten. Ganz Toll.
 
Ellen Slooijer en Lilo
 

10



      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Johodag / Aanlegproef 4 maart 2017 Exel 
 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   5-3-2017       Blad 1 van 1 
Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                       e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                        Tel.        0416-278618   

 
Zaterdag 4 maart.  j.l. werd de Aanlegproef  / Jonge hondendag voor de GM-vereniging weer gehouden in Exel 
Gelderland. Een echte voorjaarsproef, want de voorspellingen waren zeer goed;  Droog, 15 gr. en wind uit zuid!  
 
Deze editie werden 42 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden uitgenodigd. 
27 Deelnemers schreven in. Alle lof aan de fokkers die voor hun nieuwe kroost de bazen allemaal enthousiast 
hadden gemaakt voor de test; Hoe doen “wij” het in aanleg als allround jachthond. 
Lida Reeskamp Blok was ook aanwezig om met een kennersoog de nesten én de individuele honden te 
beoordelen op exterieur. Een gezellig treffen dus van de moeder, de nesten, bazen, fokker en in veel gevallen 
ook de ingezette dekreu.  
 
Onder een goede sfeer  werden de 3 verschillende proeven mooi binnen de planning afgewerkt. 
Door de ervaren keurmeesters Ad en Jan & Rini en Jarina & Linda 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 ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg over de 
constateringen. Een mooi leermoment dus!  
 
De catering werd weer met liefde verzorgd door het “vaste” team; Jenny, Ina, Tiny en Marian. De keurmeesters 
en helpers ( Koos, Eddy en Dennis) werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de grote 
groep zo vroeg mogelijk konden afronden. 
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee 
hadden.  
 
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
150.5 Friedus v/d Polderdiek  H.de Iongh Veere N.Oosterhof 20-5-2016 

2
e
 143 Hit Do v.t.Patriez’n Laand S.de Ruiter Winschoten S.de Ruiter    8-5-2016 

3
e
 141 Ms.Sm Uut.t.Vossebeltsveld A.Jansen “t Haantje R.Mentink   7-3-2016 

 
*De voorjager van Friedus  zal volgens traditie nog een verslag maken van zijn ervaringen op deze dag. 
 
De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst. 
 
Gitte Hoefman en ook Bianca hebben weer hun uiterste best gedaan om deze mooie dag op een zeer 
professionele manier fotografisch  te leggen. Op de site van NGMV kunt u de prachtige resultaten aanschouwen. 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
 
Uit 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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TOTAAL KWAL.

factor 1 3 1 3 1 1 3 2 1

Sir Storm Uut't Vossebeltseveld 1 9,0        9,0        8,0       8,0       8,0        7,0       7,5       8,0       7,0       SV 128,5      U

Oscar vom Sülztal 2 8,0        7,5        7,0       10,0     9,0        8,5       9,5       8,0       9,5       SV 139,0      U

Miss Sun Uut't Vossebeltseveld (Zoё ) 3 9,0        7,0        7,5       7,0       6,0        7,5       8,0       7,5       7,5       SV 118,5      ZG

Miss Summer Uut't Vossebeltseveld (Lola) 4 9,5        9,5        8,0       8,0       9,0        8,5       8,5       9,5       9,0       SV 141,0      U

Miss Spring Uut't Vossebeltseveld (Joy ) 5 9,0        9,0        7,5       7,0       7,0        9,0       8,0       9,5       8,0       SV 131,5      U

Miss Star Uut't Vossebeltseveld ( Jill ) 6 8,0        7,0        7,5       8,0       7,0        8,5       10,0     8,5       8,5       SV 131,5      U

Frits Smits v/h Reuseldal 7 6,0        7,0        7,0       8,5       7,0        8,0       8,5       6,5       8,5       SV 121,5      ZG

Finn Smits v/h Reuseldal ( Luke ) 8 6,5        7,0        7,5       7,0       7,0        10,0     10,0     10,0     10,0     SV 133,0      U

Boris v/h Rundediep 9 9,5        9,5        8,0       9,0       8,0        8,0       8,0       10,0     7,5       SV 140,5      U

Balou v/h Rundediep 10 7,5        7,0        7,5       7,0       6,0        8,5       10,0     8,0       10,0     SV 127,5      U

Blue v/h Rundediep 11 6,0        7,0        7,0       7,0       7,0        6,0       6,0       6,0       6,0       SV 104,0      G

Bella v/h Rundediep 12 7,0        7,0        7,5       8,0       7,0        9,5       9,5       9,5       9,5       SV 133,0      U

Hero v.'t Patriez'n Laand 13 6,5        7,0        7,0       8,0       8,0        9,0       9,0       9,0       9,0       SV 129,5      U

Harras v.'t Patriez'n Laand 14 7,5        7,0        6,5       8,0       8,0        7,5       7,0       9,5       7,0       SV 121,5      ZG

Hatz v.'t Patriez'n Laand (Carlos ) 15 7,0        7,0        7,0       10,0     10,0      7,0       8,0       8,0       9,5       SV 131,5      U

Heer v.'t Patriez'n Laand 16 7,0        8,0        7,0       10,0     10,0      7,5       7,5       8,5       7,0       SV 132,0      U

Hailey Senna v.'t Patriez'n Laand 17 7,0        7,0        7,5       10,0     10,0      9,0       7,0       9,0       9,5       SV 133,0      U

Hemy v.'t Patriez'n Laand 18 7,5        9,0        8,0       9,0       9,0        9,0       8,0       9,0       9,5       SV 139,0      U

Hit Do v.'t Patriez'n Laand 19 8,5        9,5        8,0       9,0       9,0        8,5       9,0       8,5       9,5       SV 143,0      U

Hind v.'t Patriez'n Laand (Lilo ) 20 9,0        7,5        8,0       8,5       9,0        9,0       9,0       9,0       9,5       SV 137,5      U

Anco v/d Polderdiek 21 6,5        6,5        7,0       -       -       -       -       -       -       -       -         

Aido v/d Polderdiek ( Friedus ) 22 10,0      10,0      8,0       9,5       9,0        9,0       9,5       9,0       9,5       SV 150,5      U

Astor v/d Polderdiek ( Busa ) 23 8,0        9,0        7,0       8,0       7,0        8,0       7,0       7,5       7,5       SV 124,5      U

Aira v/d Polderdiek 24 8,5        8,0        8,0       9,0       9,0        8,5       8,5       8,5       8,5       SV 136,0      U

Acira v/d Polderdiek 25 8,0        8,0        8,0       8,0       8,0        9,5       9,0       9,0       9,0       SV 135,5      U

Bente v/h Rundediep ( Syra ) 26 -        -        -       9,0       9,0        10,0     8,0       9,0       8,5       -       

Pelle v.'t Meulenheike 27 10,0      7,5        8,0       9,5       8,0        7,5       8,0       7,5       7,5       SV 131,0      U

28 -        -        -       -       -       -       -       -       -       -       -         -

29 -        -        -       -       -       -       -       -       -       -       -         -

30 -        -        -       -       -       -       -       -       -       -       -         -

Aanlegproef    Aanlegproef    Aanlegproef    Aanlegproef     Uitslagenlijst 4 maart 2017

Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens op een volgend evenement 5-3-2017
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 Friedus (Aido van de Polderdiek)
Tja, dat Friedus (Aido van de Polderdiek) een geweldige hond,
met vooral veel passie is, stond voor ons altijd al vast, maar
dat hij kampioen van de Johodag/Aanlegproef zou worden
was totaal niet voorzien….
 
Wij vertrokken zonder enig idee wat ons te wachten stond in
het donker naar Exel en daar aangekomen was het meteen
groot feest. Friedus had nog nooit zo veel leuke honden bij
elkaar gezien. Wij ook niet trouwens. Het was enig om Nico
liene en Quinty, de moeder van Friedus en de rest van het nest
te zien en wat ons opviel was dat alle honden uitermate
vriendelijk tegen elkaar waren.
 
Als eerste werd het uiterlijk van Friedus bekeken. Wijzelf
vinden hem de mooiste en gelukkig werd hij beoordeeld als
een mooie elegante hond, met een paar puntjes die nog moeten
groeien. Het tweede onderdeel was het sleepspoor van eend
en verwaaiing van konijn. Wát was dat leuk en wat deed hij
dat goed: zo beheerst en met de neus over de grond en op het
laatst, omdat er geen wind meer was, staand met de neus
omhoog en daarna zoef er op af. Toen het zweetspoor: dit ging
ook zonder moeite en de baas kreeg uitgebreide aanwijzingen
van de keurmeester over de techniek van het volgen. En ver
volgens verwaaiing van levend wild en eend: Friedus had al
een hele tijd gekeken naar een kieviet op de akker ernaast en
toen hij los mocht, moest die natuurlijk eerst opgejaagd

worden. Hij kwam goed bij de baas toen die hem riep en tot
zijn grote vreugde zaten daar levende patrijzen in een kooitje
in het veld. Dát was genieten! Na enige overredingskracht ging
hij door want er was alweer wat nieuws te ruiken. Met schie
ten heeft Friedus helemaal geen probleem; hij vond alles een
feest, wij ook, en wat waren de keurmeesters aardig, rustig en
behulpzaam en enthousiast. Tot onze eigen grote vreugde
kwam hij al het wild en de dummy naar de baas brengen, maar
daar kreeg hij dus geen punten voor.
 
En uiteindelijk de uitslag, die er maar niet kwam voor ons.
Toen iedereen was geweest ging door ons heen: néé, het zal
toch niet zo zijn dat we vergeten zijn en we naar de keurmees
ters toe moeten om te vragen wat er met Friedus was gebeur
d….. Tot onze stomme verbazing had Friedus het beste resul
taat en wij hadden echt geen idee dat er een beker te winnen
was met zo’n test. We zijn zó trots op Friedus en danken
Nicoliene Oosterhof van de Polderdiek en Matty de Putter
voor de vele aanwijzingen en uiteraard danken we de Grote
Münsterlander Vereniging voor de fantastische organisatie.
We hoeven ons in ieder geval geen zorgen meer te maken of
hij aanleg voor de jacht heeft……maar Friedus is zeker ook
een lieve jonge huishond, die nog veel moet leren en wij ook.
 
Fam. H. de Longh
 
 
 

 

Grote Münsterlander kennel v.h. Meekenesch 

 

 
 

  De kennel die Grote Münsterlanders fokt die in gezondheid, jachtaanleg en exterieur uitblinken.  

Tevens wordt er door ons gelet op het goede karakter. 
 

Onze fokteven zijn NGMV en VGM fokgerechtigd. 

         Vele van onze GM nafok hebben oa de VJP, HZP, vW HZP, VGP, HN, Btr, Sw, 
KNJV B/A, MAP proeven en ook Veldwerk kwalificaties behaald. 

Ze scoren op exterieur gebied ook uitmuntend. 
 

Voor meer info kunt u contact op nemen met: 

André en Maria Nieuwenhuis, Vragender. Tel: 0544-375257 

Email: info@grotemunsterlander.eu 

Onze website : www.grotemunsterlander.eu 
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Vachtverzorging van de Grote Münsterlander
 
De Grote Münsterlander is een hond met een zogenaamde
'zelfreinigende vacht'. Dat wil zeggen dat als je terug komt uit
het veld of bos en de hond vol modder zit en je laat hem op
drogen, dan is hij weer 'als nieuw'. Het 'wit' bij onze Zwart-
witte honden is dan ook weer spierwit. Het is ook een ras dat
relatief weinig vachtverzorging nodig heeft. Een probleem wat
we regelmatig van eigenaren horen is: "De hond blijft maar
verharen". Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoor
beeld voeding, een medisch probleem, parasieten, vloerver
warming in huis of een te warme slaapplaats. Maar meestal
wordt het probleem veroorzaakt door te veel borstelen. Te
vaak borstelen stimuleert de vacht extra om de haren los te
laten en hierdoor raakt de natuurlijke verharingscyclus in de
war. 
 
Het borstelen van de hond heeft verschillende functies.
Masseren is goed voor de doorbloeding én het is goed voor
de baas-hondbinding. Tevens is het een mooi moment om de
hond te controleren op parasieten. Als er geborsteld wordt is
het belangrijk om een borstel te nemen die de vacht niet sti
muleert om de haren los te laten. Gebruik daarom een borstel
met zachte haren of een universele borstel. Voor de langere
bevedering aan de oren, de broek, de poten en de staart kan
een universele borstel en een gewone ijzeren kam gebruikt
worden om klitvorming te voorkomen. 
 
Jammer genoeg worden er in de dierenwinkels vaak borstels
geadviseerd die de vacht meer kwaad dan goed doen. De
Furminator en de Coat King bijvoorbeeld. Deze zijn bedoeld
om de losse ondervacht te verwijderen maar helaas hebben
deze borstels een scherp blad waardoor de vacht deels afge
sneden wordt. Bij verkeerd gebruik kan er zelfs snijwonden
op de huid achterlaten (Het zijn immers mesjes) Op het eerste
gezicht ziet de vacht er inderdaad opgeknapt uit en sta je te
kijken hoeveel haren je hiermee uithaalt. Het nadeel is dat het
dekhaar, de langere glanzende en beschermende vacht die
boven de ondervacht groeit, beschadigd raakt waardoor de
vachtstructuur gaat veranderen. De vacht verliest glans en
groeit vaak opener zodat de mooie vlak aanliggende vacht
verdwijnt. Het duurt na gebruik hiervoor ook maanden, soms
wel jaren voordat je de mooie vacht weer terug hebt. 
 
Wat heb ik dan nodig voor de vachtverzorging van mijn Grote
Münsterlander?
- Een borstel met zachte haren
- Een universele borstel
- Een ijzeren kam
- Een rechte schaar
- Een effileer schaar
- Trimduimen
- Een nageltang

De behandeling
Bij sommige vachten groeit de ondervacht boven de dekharen
uit. Voornamelijk op de poten en op de zwarte platen van het
lichaam, dit is het doffe lichtbruine haar. Dit kan er met de
hand worden uitgeplukt. Met behulp van latex trimduimen
heb je meer grip op de haren. Het plukken gebeurt altijd met
de haarrichting mee en in hele kleine plukjes. 
 

De voetjes
De bevedering tussen de tenen worden netjes kort gemaakt.
Bij sommige zwart-witte honden lukt het om dit te plukken
wat als voordeel heeft dat het haar daar langer kort blijft. Lukt
dit niet, dan wordt het gedaan met de effileerschaar. Met de
vingers haal je de haren omhoog tussen de tenen uit en je knipt
het haar tegen de draad in weg. De randjes worden netjes strak
geknipt met een rechte schaar. Aan de onderkant tussen de
voetzolen wordt het overtollige haar ook weggeknipt met de
rechte schaar. De bevedering op de hakken aan de achterpo
ten mag kort worden gemaakt met de effileerschaar. Het
voordeel van verzorgde voetjes is dat het een hoop rommel
scheelt in huis maar ook als er sneeuw ligt zal er geen klomp
vorming komen tussen de tenen. 

 
De kop
Een Grote Münsterlander hoort een mooi glad hoofd te
hebben. Sommige hebben een kuif en die wordt glad geplukt
met de vingers.
 
De oren
Aan de oren van de Grote Münsterlanders hoort behang te
zitten en die wordt zeker niet glad geplukt of rond geknipt.
Sommige Grote Münsterlanders hebben een heel zwaar en
lang behang dat voorzichtig  kan worden uitgedund door te
plukken tot de gewenst lengte (echter niet te kort of te smal).
Onder en achter de oren is het 'klitgevoelig';  daarom mag je,
als je het oor optilt onder het oor de haren plukken of met de
effileerschaar weghalen waardoor het oor wat meer lucht
krijgt en mooi vlak aansluit. 
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De hals
Het dode pluishaar wordt er zoveel mogelijk uitgeplukt. Hier
kan bij sommige Grote Münsterlanders de vacht erg lang en
zwaar zijn (met name bij de reuen). Dan kan dat iets ingekort
of uit gedund worden met een (dubbele) effileerschaar zodat
de hond zo te zien wat meer hals krijgt. Haar aan de staart,
buik, borst, oksels en liezen wordt in principe niks aan gedaan
alleen als ze erg lang zijn. 
 
Nagels
Bij puppy’s is het nog wel vaker nodig om nageltjes te knippen
maar eenmaal volwassen zul je merken dat dit een stuk minder
nodig is, zeker als de honden op asfalt lopen. Let wel even
goed op de 'duimpjes' van de honden, deze slijten niet af en
zullen regelmatig bijgeknipt moeten worden. 
 
De castraten vacht
Helaas verandert de vacht van de Grote Münsterlanders heel
erg na castratie/sterilisatie. De ene gecastreerde hond krijgt
bijvoorbeeld een hele dunne vlassige beharing, een andere
krijgt een hele dikke vacht waarbij de ondervacht boven de
dekharen groeien. Denk hier goed over na als er overwogen
wordt om de hond te laten castreren. Hierna zal met enige
regelmaat de trimsalon bezocht moeten worden om je hond

goed bij te houden maar je merkt het bijvoorbeeld ook aan de
vacht dat deze na het zwemmen veel langer nat blijft omdat
de hond tot op zijn huid nat wordt doordat de beschermende
dekharen er niet meer bovenop liggen. 
 
Wassen
Het is goed om de Grote Münsterlanders af en toe eens lekker
te wassen, zeker in de ruiperiode kan dit de rui versnellen
doordat de poriën open gaan staan tijdens het wassen en je
alle losse en dode haren weg spoelt. 
 
Gebit
Om gebitsproblemen zoals tandsteen en tandvleesontstekin
gen te voorkomen kun je al op jonge leeftijd beginnen door je
hond aan te leren om tandjes te poetsen. In de dierenspeciaal
zaak zijn hiervoor speciale vingertandenborstel en honden
tandpasta te koop. Geef de hond ook regelmatig kauwbotten
voor de verzorging van zijn gebit, hiermee kun je al een heel
eind voorkomen dat de hond tandsteen zal krijgen. 
 
Anita Jansen
Hondentrimsalon Jillz 
 

Verslag ALV NGMV 31 maart 2017
 
Op 31 maart j. l. werd de jaarlijkse ALV gehouden bij `de Blokkamp` in Ermelo.
Iets over achten begroette Johan Wilmink alle aanwezigen die de moeite hadden genomen om aanwezig te zijn.
De agenda werd vlot doorgelopen en waar aanvulling nodig was op de diverse verslagen werd dit door betreffende bestuurs
lid, of aanwezig commissielid verstrekt.
Tiny Poort was aftredend bestuurslid FBC en stelde zich niet meer verkiesbaar. Gelukkig hadden we Ria Lukens bereid ge
vonden om deze taak van Tiny over te nemen. Zij werd, vergezeld door applaus van de aanwezigen, benoemd tot bestuurslid
FBC en van harte welkom geheten in het bestuur. Ina te Boome werd wederom voor drie jaar benoemd als secretaris.
 
In de rondvraag kwamen nog enkele vragen naar voren die ter plekke konden worden beantwoord of die in een later stadium
in een bestuursvergadering besproken zullen worden.
 
Nicolien Oosterhof ging ditmaal met de bokaal van de ̀ beste Jeugdhond 2016` én de wisselbokaal "Beste GM Veldwerk 2016"
naar huis, beide uitgereikt door Johan Wilmink.
Zoals bekend kan een ieder jaarlijks zijn of haar prestaties van de honden insturen naar het secretariaat om mee te dingen
naar deze wisselprijzen. Helaas was er dit jaar voor de Martien Peters bokaal geen inzending binnen gekomen die voldeed
aan de eisen, zoals genoemd in het betreffende reglement .
 
Aan het slot van de vergadering stond Johan Wilmink even stil bij het afscheid van Tiny Poort uit het bestuur als FBC ver
antwoordelijke, maar zeker ook in de voorgaande jaren waar ze als lid van de vereniging, inmiddels 20 jaar, diverse taken als
vrijwilligster heeft gedaan. Op allerlei gebied was ze actief: veldwerkwedstrijden, aanlegproef/jonge honden dag, en clubmatch.
Als dank voor deze belangeloze hulp en inzet voor de N.G.M.V. heeft het bestuur besloten, maar ook met de volledige in
stemming van de ALV, om Tiny Poort tot `Lid van Verdienste` te benoemen. Hiervoor kreeg ze de 'zilveren speld' met bijbe
horende oorkonde en een bos bloemen.
 
Nadat de vergadering gesloten was het nog gezellig napraten met iedereen met een hapje en drankje!
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Notulen
Algemene Ledenvergadering
vrijdag 1 april 2016
Aanvang:  20.00 uur

1. Opening
Johan Wilmink opent de vergadering met een speciaal welkom aan erelid Gerrit Klokman, evenals aan de overige 
aanwezigen waarbij opvalt dat velen van hen ook actief als vrijwilliger betrokken zijn bij de NGMV . Johan Wilmink 
dankt hen voor deze inzet.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter leest de lijst met afmeldingen voor: Herwin Roze, Linda Spaargaren, Jarina Kisjes, Bianca Nuijts-
Consten en Hennie IJpelaar. De mail van Herwin Roze, d.d. 13 maart 2016, wordt door Johan Wilmink, als 
ingekomen stuk voor de ALV, voorgelezen aan de aanwezigen.

3. Verslag ALV d.d. 24 april 2015
De notulen van dit verslag worden puntsgewijs doorgenomen. 
Gerrit Klokman zou graag de volgende zin aan dit verslag zien toegevoegd: 
Bij de inventarisatiestemming bleek de uitslag 6-5 te zijn. 
Dit wordt genotuleerd en zal worden toegevoegd bij publicatie in het clubblad.

4. Jaarverslag secretariaat 2015
Het verslag van het secretariaat wordt zonder opmerkingen goed gekeurd

5. Jaarrekening 2015 + begroting 2016
Wim ten Hoopen kan middels de toelichting een en ander verduidelijken. 
Over de baten en lasten zijn geen vragen. 
Het jubileumweekend is netjes binnen de begroting gebleven. 
De jaarrekening en begroting worden zonder verdere vragen goedgekeurd.

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
De kascontrole is door Hennie IJpelaar en Theo Zuidema verricht. Johan Wilmink leest de verklaring voor wat door de
kascommissie is opgemaakt. 
De leden verlenen décharge aan het bestuur. De kascommissie wordt bedankt voor hun controlerende taak. Eddy van
den Berg wordt benoemd tot reserve-kascontrole lid.
Hennie IJpelaar en Nicoliene Oosterhof zullen volgend jaar de kas controleren.

7       Commissieverslagen 
             *  Fokbegeleidingscommissie 
              Piet Veldt geeft aan dat er dit jaar 1/3 buiten het VFR is gefokt en dat is veel voor een kleine      
              populatie. In 3 gevallen gaat het om het gebruik van dezelfde reu die door de eigenaar 
              `jaarrond` wordt aangeboden via Marktplaats. Lida Reeskamp-Blok meldt dat het over het 
              algemeen bij de Grote Münsterlanders meevalt met het fokken buiten het VFR en dat het 
              gelukkig incidenteel in een jaar verhoogd is.
              Johan Wilmink stelt voor om op de website te vermelden, of door te verwijzen naar de Raad   
              van Beheer, hoe de stambomen van pups er uit komen te zien. In de toekomst zullen de  
              gezondheidsuitslagen op de stamboom vermeld worden. Evenals de opmerking of de pups   
              volgens het VFR gefokt zijn. Er zal een artikel worden geplaatst waar de verschillen worden  
              verduidelijkt

                           *  Gebruikshondencommissie
               Zowel het Gebruikshonden verslag als het veldwerkverslag worden doorgenomen.
               Het is als NGMV goed om te zien dat het veldwerk weer actief binnen de vereniging is 
               door Jarina Kisjes, waarvoor dank. 
               Bij de KNJV proeven viel op dat er veel inschrijvingen waren maar ook veel afmeldingen.                 
               De ORWEJA heeft dit probleem ook erkend en zal actie ondernemen tegen dit probleem
               Piet Veldt stelt vast dat in zijn woonomgeving weinig activiteit is voor deelname aan  
               proeven. Van de kennis en mogelijkheid tot deelname aan de `Duitse proeven` is hem            
               weinig bekend en hij wil graag informatie hierover. De redactie geeft aan dat er in het  
               komende clubblad hier aandacht aan besteed wordt.

                           *  Redactiecommissie
Bianca Nuijts-Consten en Anita Jansen zijn helaas niet aanwezig om hen persoonlijk te bedanken voor hun 
jarenlange inzet om het clubblad te vervaardigen. Zij zullen de redactie commissie verlaten en dragen het stokje over 
aan Madelon Bolderman, Hilda Wanders en Nicoliene Oosterhof. Nico Engels blijft zitting houden in de redactie 
commissie om zodoende de stabiliteit te waarborgen. De attentie, als dank, wordt naar Bianca en Anita  toegezonden.

8. Bestuursverkiezing:
Johan Wilmink stelt zich herkiesbaar als voorzitter en Marcel Veldhuis is wederom herkiesbaar als bestuurslid GHC. 
Beiden worden unaniem herkozen.
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Madelon Bolderman heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid redactie en wordt ook unaniem gekozen door de 
leden. Ze wordt door Johan Wilmink van harte welkom geheten binnen het bestuur.

8. Voorstel tot wijziging VFR artikel 7.1 door Gerrit Klokman
Mondeling geeft Gerrit Klokman nog een toelichting over dit voorstel tot wijziging.
Het voorstel wordt bij de stemming met een meerderheid verworpen door de ALV. 
Gerrit Klokman merkt op dat de hele gang van zaken rondom dit agendapunt en wat eraan vooraf ging hem zeer 
geraakt heeft, met name het standpunt van het bestuur hierin.

9. Uitreiking verenigingswisselprijzen

Veldwerkbokaal:
1e plaats: 24 punten
Jamie van de Stommeerpolder
Linda Spaargaren

Jeugdbokaal:
1e plaats: 58 punten
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty)
Nicoliene Oosterhof

Martien Peters Bokaal:
                1e plaats:  12.5 punten

Do van’t Woudse Veldt
Sonja de Ruiter

2e plaats   11.5 punten
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty)
Nicoliene Oosterhof

Nicoliene Oosterhof en Sonja de Ruiter konden de bokalen persoonlijk in ontvangst nemen. Linda Spaargaren was 
verhinderd en zal deze op een later tijdstip overhandigd krijgen.

10. Rondvraag:
Piet Veldt merkt op dat hij op de afgelopen nestkeuring een `Duits gefokte hond` zag met een korte staart. Hij vindt 
dat er met een hond die een gecoupeerde staart heeft niet gefokt mag worden. Lida Reeskamp-Blok  gaf aan dat zij, 
aanwezig als exterieur-keurmeester op die dag, 2 honden, uit hetzelfde nest, had gezien met een `korte staart`, maar 
kon niet voelen of deze daadwerkelijk gecoupeerd waren. Op het keurverslag, en dus aansluitend in ZooEasy, is hier 
wel een aantekening van gemaakt. Met een veterinaire verklaring mag nu nog gecoupeerd worden maar de FCI heeft
besloten dat er een internationaal Coupeerverbod komt dat binnen afzienbare tijd in werking zal treden.

Eddy van den Berg vraagt of ze in Duitsland al meer de ogen laten onderzoeken omdat er vanuit de VGM geen druk 
wordt uitgeoefend op de eigenaren van met name dekreuen. 
In de praktijk zien we dat wanneer teef-eigenaren een reu-eigenaar vragen om dit oogonderzoek te laten verrichten, 
alvorens een dekking te mogen doen, dit verzoek meestal wel gehonoreerd wordt.

Gerrit Klokman vraagt of er bestuurlijk contact is vanuit Nederland tussen bv. Duitsland, België of Engeland. Er is 
contact tussen deze landen maar veelal eenzijdig vanuit Nederland, weinig respons derhalve.

Ina te Boome maakt melding van het feit dat er geen nesten op de Facebook pagina `Grote Münsterlander NGMV` 
mogen worden geplaatst die niet voldoen aan het VFR van de NGMV om `valse concurrentie` te voorkomen.

Rini van Kuijk vraagt of er op de jaarlijkse kalender ook foto`s van Grote Münsterlanders met `wild` op mogen staan? 
Niemand heeft hier bezwaar tegen.

Rini van Kuijk vraagt aan deelnemers van de SJP`s en Map`s om tijdig in te schrijven en niet tot het laatste moment 
te wachten, om teleurstellingen te voorkomen. De jachtcommissie stelt voor om te wachten met je betaling tot je als 
deelnemer de bevestiging krijgt dat je mee kan doen. Je hebt daarna nog 5 dagen om te betalen. Zijn er bij je 
afmelding geen reserves beschikbaar dan ben je je geld kwijt.

Piet Veldt vraagt of de nestmeldingsformulieren die worden toegestuurd naar de fokkers vanuit de FBC ook ingevuld 
worden en teruggestuurd?
Op dit moment zijn er 5 ingevulde nestmeldingsformulieren ontvangen maar dit is nog te weinig om daar resultaten of 
conclusies uit te kunnen trekken. 

Madelon Bolderman vraagt of er interesse is voor een `zweetproef`. 
De interesse is er wel maar de organisatie, vrijwilligers, blijft een lastig punt. 

Rini van Kuijk meldt dat `reeënbloed` altijd welkom is binnen de GHC.

Johan Wilmink bedankt een ieder voor de komst naar de vergadering en zijn of haar inbreng in deze. Na een ieder 
wel thuis te hebben gewenst sluit Johan Wilmink de vergadering. Na afloop is er nog tijd om even na te praten onder 
het genot van een drankje en versnapering. 

Voorzitter Johan Wilmink secretaris Ina te Boome
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Jaarverslag secretariaat 2016

Het verenigingsjaar 2016 stond weer bol van activiteiten die door de N.G.M.V.,      
of mede door, werden georganiseerd. Te weten: 
2x een aanlegproef/nestkeuring, 
3x een veldwedstrijd, De SJP, de MAP 
en de jaarlijks Kamp. Clubmatch.
Het enthousiasme van de deelnemers om in te schrijven met een GM voor de 
activiteiten was groot!

Bestuur:
Het bestuur heeft in 2016 2 keer vergaderd en de ALV werd gehouden op 01-04-2016 te Ermelo. 
Het bestuur bestond eind 2016 uit:
Voorzitter Johan Wilmink 
Secretaris Ina te Boome, 
Penningmeester Wim ten Hoopen
bestuurslid FBC Tiny Poort 
bestuurslid redactie en PR:Madelon Bolderman 
bestuurslid GHC Marcel Veldhuis

Activiteiten i.s.m. secretariaat: 
Op 26 Juni 2016 vond onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch plaats op het terrein van Boerdeij 
camping `de Waltakke`. De keurmeester was Mevr. Ricky Lochs-Romans. Het ringpersoneel bestond 
uit Jan en Sandra Hooyer. Aspirant-keurmeester Linda Weijnans was aanwezig als stagiaire om het 
ras beter te leren kennen. Het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te Boome.
Tal van vrijwilligers maakten het mogelijk dat deze dag een succes werd ondanks een regenbui.

Raad van Beheer
Alle correspondentie vanuit de Raad van Beheer komt binnen per email.
Het verdient aanbeveling om regelmatig de site te bezoeken om zodoende met de laatste 
kynologische ontwikkelingen op de hoogte te blijven. 
De Raad van Beheer is volop in beweging met o.a. Fairfok, campagne `Stamboomhond`, 
Fokkkerstour, Honden Welzijn.
Sinds enige tijd zijn ook de gezondheidsuitslagen van de hond en stamboom  `online` in te zien.

De N.G.M.V. heeft alleen bestaansrecht door de inzet van de vele vrijwilligers die telkens weer 
belangeloos klaar staan voor de deelnemers aan de activiteiten, om er met elkaar een leuke, 
sportieve maar bovenal gezellige dag van te maken. 
Hartelijk dank voor al deze inzet in het afgelopen jaar.

Secretaris N.G.M.V.
Ina te Boome
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Even voorstellen
Hallo, ik ben Ria Lukens.
Sinds begin april maak ik deel uit van de fokbegeleidingscom
missie van de Grote Munsterlander vereniging. Ook zit ik voor
de fokcommissie in het bestuur van de vereniging. Ik woon
samen met mijn man en onze 3 Grote Munsterlanders in het
Noorden van het land.
 
Hoe het allemaal is begonnen
 
Mijn eerste kennismaking met het ras.
 
Kees is jager en hij had een hond nodig om mee te jagen en
zijn keus was gevallen op een Grote Munsterlander omdat een
van zijn jachtvrienden een Munsterlander had en hij vond het
werken van die hond super. Ik ben op een avond met hem
meegegaan om de hond te leren kennen en vond dat de hond
in huis rustig, aanhankelijk en leuk gezelschap was.
 
We hadden het geluk dat er vlak bij ons in de buurt een nest
was geboren en dat we na een kennismaking met de fokker in
aanmerking kwamen voor een pup. Zo kwam in 1999 onze
eerste Grote Munsterlander Gina Flora v. T Patriez’n Laand
(Flora) in ons leven en met haar de passie voor het ras en voor
het werken met het ras.
 
Kennel
 
We wilden met Flora graag een nestje fokken omdat ze in onze
ogen een hele goede jachthond was die wilde werken en in huis
een hele lieve fijne hond. En in haar omgang met andere
mensen en dieren was ze heel sociaal.
 
Voordat we met haar hebben gefokt hebben we ervoor ge
zorgd dat ze onderzocht werd en gezond verklaard en dat ze
ook op proeven goed presteerde. Omdat ze onze eerste
jachthond was en wij “nul komma nul” ervaring hadden met
proeven hebben we in die tijd veel steun en begeleiding gehad
van haar fokkers Siemon en Gea de Ruiter. In 2001 hebben
een kennelnaam aangevraagd en gekregen ( “nou, ja eigenlijk
gekocht”) onze kennel heet Van’ t Ginaflorashof en in 2002
hebben wij ons eerste nestje gefokt. Uit ons A-nest heb ik zelf
een pup gehouden om mee te werken.
 
Mijn eerste eigen Grote Munsterlander.
 
Anoeska was 1 van de 2 teefjes die werden geboren uit het
A-nest. Anoeska is haast 12 jaar lang mijn “werk” hond ge
weest, met haar heb ik diverse proeven gelopen en in het
jachtseizoen gingen we elke week mee op jacht. Ondanks dat
ze een koppige hond was, die een “sterke” eigen wil had is ze
haar leven lang een echt maatje voor me geweest die haar
“stinkende” best voor mij deed en samen hebben we heerlijke
tijden beleefd.
 
In 2004 heeft Flora haar B-nest gekregen en deze pups zijn
allemaal naar een ander baasje gegaan. Anoeska was toen
haast 2 jaar oud en ze lag samen met Flora bij de pups en hielp
haar moeder om de pups te verzorgen. Ze was toen al een echt
moedertje voor de pups. Helaas heeft Anoeska zelf nooit pups
gekregen omdat haar baarmoeder zich niet goed had ontwik
keld.
 

Opnieuw beginnen
 
In 2007 toen Flora 8 jaar was begon ze was lichamelijke ge
breken te vertonen en het werd tijd voor Kees om op zoek te
gaan naar een nieuwe pup die hij weer kon opleiden voor de
jacht. Het duurt immers ook een jaar of 3/4 voordat je weer
zover bent dat je een hond hebt die op niveau kan werken.
Omdat Anoeska geen pups kon krijgen moesten we op zoek
naar een nieuwe pup. In die tijd had een bevriende fokker in
Duitsland een nest pups. Uit dat nest hebben we Maja vom
Bimolterfeld ( Bo) uitgekozen. Van dit besluit hebben we nooit
spijt gehad want wat is dat een super hondje.
 
Bo is klein van stuk maar groot van daden, ze heeft de mini
male hoogte die een Grote Munsterlander mag hebben. We
noemen haar dan ook altijd onze “kleine” Grote Munsterlan
der. Het is echt een allround werkende hond die eenvoudig de
omschakeling kan maken tussen veldwerk, zweetwerk en
apporteerwerk. Op de aanlegproef van de G.M. vereniging
was zij de beste hond ooit met 157.5 van de 160 te verdienen
punten. Bo heeft een nestje pups gekregen in 2012 het C-nest.
Het nestje bestond uit 7 pups, 4 teefjes en 3 reutjes.
Het was best moeilijk om een teefje uit te zoeken die mij
aanstond. Uit het C-nest heb ik uiteindelijk een teefje uitge
zocht en haar de naam Cimberly (Kim) gegeven.
 
Een andere aanpak
 
Met dit nest hebben we het anders gedaan. We vonden als
fokkers dat we wat meer aandacht moesten besteden aan het
volgen en begeleiden van het nest. We hadden zelf al meer
ervaring met het opleiden van honden en wij vonden dat we
hier iets mee moesten doen. We hadden het geluk dat er 6 pups
van de 7 naar jagers/voorjagers gingen en dat er 5 van hen
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reu uit het buitenland wil gebruiken aan welke eisen moet hij
dan voldoen? Dit zijn zaken waar de fokbegeleidingscommis
sie je als fokker mee kan begeleiden en misschien zelfs helpen.
Ik zal proberen als lid van de fokbegeleidingscommissie daar
waar het nodig te ondersteunen. Ik ben ook maar een mens
en zal niet alles weten maar ik zal wel mijn uiterste best doen
om dat wat ik niet weet te weten te komen.
 
Samenvatting
 
Ik wilde me even voorstellen maar het is een samenvatting
geworden van de laatste 18 jaar dat de Grote Munsterlander
in ons leven is. Op het moment hebben we 3 generaties van
deze “monsters” en tot op heden hebben wij er nooit spijt van
gehad. Met de goede opvoeding heb je een hond die voor je
door het vuur gaat als het nodig is, en die zijn het uiterste geeft
om zijn baas een plezier te doen. Het zijn lieve en rustige
honden thuis die heel sociaal zijn, en draaien een knop om als
ze in het veld komen en mogen werken.

begeleiding wilden. Uit dit nest hebben we deze pups haast 2
jaar begeleid. Een echte aanrader voor fokkers vinden wij.
 
Eén dag in de maand kwamen de 5 pups terug en wij konden
zien hoe de pups opgroeien en hoe ze zich ontwikkelden in
hun werk. We zijn met 5 pups uit het nest naar de aanlegproef
gegaan, hebben met hun samen de VJP en de HZP in Duitsland
gelopen en alles succesvol afgesloten. Zelfs 2 pups uit het nest
kwamen in aanmerking voor de v.W. HZP en hebben beide
de proef gehaald. Alle pups die we hebben begeleid hebben
nadien ook nog diverse proeven gelopen met goede prestaties.
Het is mooi om de vorderingen van het nest als fokker te
blijven volgen en als fokker geeft het je ook naamsbekendheid
binnen het ras. Wij begrijpen best dat niet iedere fokker de
tijd en de gelegenheid heeft om dit te doen. Maar als je de tijd
hebt en de pup kopers hebben het ervoor over om steeds terug
te komen zouden we het zeker aanraden.
 
Het gaat altijd anders dan je het zelf in gedachten hebt.
 
Met Kim ben ik vanaf het begin lekker aan het werk gegaan.
Ze is een gemakkelijke hond die heel goed luistert. Op de
aanlegproef behaalde ze een derde plaats, op shows haalde ze
steeds een uitmuntend, we waren dus goed op weg. In de
eerste twee jaar van haar leven hebben we in Duitsland 3
proeven gelopen, de VJP de HZP en we mochten voor Ne
dersaksen uitkomen op de v.W. HZP. alles heeft ze behaald
met uitstekende punten. En dan na 2 jaar krijg je een kans om
weer te gaan leren en moet je een keuze maken. Ik ben 3 jaar
gaan leren, moest veel verslagen schrijven, stage lopen, onge
regelde diensten draaien en alle perikelen daar omheen. Voor
Kim hield dit in dat ik niet veel meer met haar kon gaan
werken. Dus de opleiding van Kim kwam op een laag pitje te
staan. Wel ging ik nog zoveel mogelijk mee op jacht om toch
een goede band met mijn hond te houden. Inmiddels ben ik
“uit” geleerd en heb ik het trainen met Kim weer opgepakt.
 
Onze nieuwste aanwinst
 
Met Kim hebben we in 2016 een nestje gefokt ons D-nest. Het
was maar een klein nestje bestaande uit 4 pups ( 2 reutjes en
2 teefjes) maar wel een heel leuk nest. Omdat Bo ook alweer
9 jaar is heeft Kees zelf een pup gehouden uit het nest, haar
naam is Donya. Donya is een leuke dondersteen met veel
passie, ze is heel nieuwsgierig naar alles wat vliegt en beweegt
en wil er het liefst meteen achteraan. Ze apporteert de hele dag
door als de deur naar de gang open staat met schoenen,
laarzen en sloffen. Wat dat betreft heeft ze een grote “will to
please”, net als haar moeder. Het is een goede belofte voor de
toekomst in onze ogen.
 
Het fokken.
 
Sinds 2002 hebben we nu 4 nesten gefokt. Dit is voor een
fokker niet veel, maar het ontbreekt ons vaak aan de tijd en
niet zo zeer aan kennis. Als we een nest fokken willen we 8
weken lang bij de pups kunnen zijn, we willen ze in die 8 week
zo goed mogelijk begeleiden. En omdat we beide werken moet
je dan toch heel veel dingen regelen. En als je als fokker een
nest fokt, moet je met een aantal zaken rekening houden. Je
moet goed bij jezelf nagaan waarom je gaat fokken. Welke
kant wil je opgaan? Neem je een reu die er leuk uitziet? Of
neem je een reu om zijn werkkwaliteiten? Hoe zit het eigenlijk
met de inteelt percentages tussen de beide honden? Als je een
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Wat kun je zoal met je hond doen,
naast het jagen? 

Veel hondenbezitters kennen wel de sporten gehoorzaamheid en behendigheid en m.n. de jacht zal voor de meesten van jullie niet 
onbekend zijn. Maar er is zoveel meer. En wat je ook doet, ik zeg altijd: als mijn hond (op de eerste plaats) het leuk vindt en (op de 
tweede plaats) ik ook dan is het iets voor ons. Want als de hond het niet leuk vindt dan is het voor mij geen optie. Ik ben zelf in 
meerdere disciplines actief met mijn mechelse herder Gijs en geef o.a. puppy- en gedrag gehoorzaamheidscursussen bij Hondenschool
Dogmania. Omdat een van de redactieleden traint bij onze hondenschool en zij wist dat ik actief ben in meerdere disciplines heeft zij mij
namens de redactie gevraagd om een stukje te schrijven over wat je zoal naast de jacht verder met je GM zou  kunnen ondernemen.

Speuren-Praktijkspeuren

Alle honden kunnen speuren. Vanaf het moment dat pups geboren zijn
werkt de neus al. Oortjes en oogjes zijn nog dicht en met hun neus
zoeken ze de tepel van de teef. Wel is het natuurlijk zo dat sommige
honden superneuzen hebben en er zijn rassen, met bijvoorbeeld korte
neuzen, waarvoor ruiken moeilijker is.

Tijdens het speuren is het de bedoeling dat de hond een spoor volgt dat
een ‘slachtoffer’ heeft neergelegd. Van te voren krijgt de hond de geur te
ruiken die hij moet zoeken, bijvoorbeeld op een doekje. Er zijn geen
regels over hoe de hond het spoor uitloopt: heeft hij z’n hoofd hoog of
juist laag? Loopt hij bij kruispunten eerst een paar rondjes of kiest hij
gelijk het juiste pad? De hond mag het allemaal zelf bepalen. Er komt
dus geen druk of dwang op de hond te liggen.

Het is wel belangrijk dat je je hond leert ‘lezen’. Als hij nog op het goede
spoor zit laat hij andere signalen zien als wanneer hij het spoor kwijt is. Dat moet je leren herkennen en dan kun je teruggaan naar het 
punt waar je hond het spoor weer oppakt. De hond bepaald dus voor een groot gedeelte de route.

Deze manier van speuren wordt gebruikt om mensen (vermisten, inbrekers) te vinden.

Detectie
Detectie is een andere discipline van het neuswerk. Het verschil tussen speuren en detectie is
dat je bij speuren de hond een geur aanbied die hij moet zoeken en bij detectie zoekt de hond
altijd dezelfde geur. Denk hierbij aan de honden die bommen/mijnen zoeken, of honden die
drugs zoeken. Je kunt je hond in principe elke geur aanleren die je zou willen. Maar je zult
snappen dat het niet handig is om, als er iemand in huis rookt, je hond te leren om tabak te
zoeken.

Je leert samen met je hond een ruimte te doorzoeken waarbij
de hond de aangeleerde stof gaat verwijzen. Dit verwijzen kan
door blaffen maar ook door pointen (bevriezen) bij de
geurbron. Je zult dit echt samen moeten doen want jij moet in
de gaten houden of de hond wel alle objecten onderzocht
heeft. En je moet je hond leren lezen om te zien of het een
echte verwijzing is of dat hij maar iets gokt. Het kan ook nog
zo zijn dat hij door verwaaiing op een verkeerde plek uit komt, dit moet je dan zien op te lossen.

Omdat honden vooral in een geurwereld leven is speuren/detectie echt het summum van wat ze mogen
doen: hun neus gebruiken!

Rally-O
De O staat voor obedience oftewel gehoorzaamheid. Het is hierbij de bedoeling dat je hond je volgt (net als bij de gehoorzaamheid) 
maar je loopt een parcours, net als bij de behendigheid. Samen loop je van bordje naar bordje en op elk bordje staat een andere 
oefening. Dit kan een wending zijn, maar ook bijvoorbeeld een af-en-blijf terwijl jij een rondje om je hond heen moet lopen of een apport 
over de horde. Zo zijn er ruim 50 oefeningen waarvan er in een parcours ongeveer 20 staan. Je kunt het natuurlijk zo moeilijk maken als
je zelf wilt. En elk parcours is weer anders. De oefeningen kun je los van elkaar oefenen. Het leuke is dat je tijdens het lopen van het 
parcours je je hond zoveel mag aanmoedigen als nodig is.

Hoopers
Deze sport leg ik wel eens uit als een kruising tussen behendigheid en croquet. Bij croquet is het de bedoeling dat je de bal door een 
klein poortje slaat. Hoopers heeft grote poortjes en het is de bedoeling dat je hond door de poortjes gaat. Door middel van deze poortjes
wordt er, samen met tunnels en tonnen (waar de hond omheen moet), een parcours gemaakt. Een bijkomende moeilijkheid is dat je je 
hond moet sturen en dat je zelf binnen een vak van een vierkante meter moet blijven staan. Je hond moet dus heel goed op jouw 
aanwijzingen letten en jij moet duidelijk aangeven welke kant je hond op moet.

Het grote voordeel is dat hoopers minder belastend is voor het lichaam van de hond dan behendigheid. Onder ander doordat hij niet 
hoeft te springen. Je kunt dus met jonge honden al beginnen (ook als voorbereiding op behendigheid) en ook kunnen oude honden het 
nog steeds doen (bijvoorbeeld na een behendigheidscarrière).
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Balans & coördinatie
Je hebt het vast wel eens gezien, misschien ook wel gedaan: je hond over bijvoorbeeld krukjes laten lopen. Maar je kunt ook cavaletti's,
planken, ballen, eggballs en/of donuts gebruiken. Maar waarom zou je dit gaan doen? Omdat je hond zich bewuster wordt van zijn lijf. 
Een pup in de groei moet leren hoe zijn lijf werkt: hoe til ik een achterpoot op, hoe stap ik ergens over heen. Je kunt je hond er mee 
voorbereiden op sommige sporten. Want door bepaalde oefeningen kun je gericht de spieren trainen. Onzekere honden worden er vaak
zelfverzekerder van. Ook moet de hond eens lekker met z’n lijf aan de gang in plaats van commando’s opvolgen waarbij hij steeds moet
denken.

Dus: de concentratie, conditie en spierkracht kunnen zo verbeteren. Ook kan het heel goed worden toegepast bij een revalidatietraject.

Belangrijk is wel dat je niet zomaar zelf aan de slag gaat. Je moet wel een beetje weten wat er met het hondenlijf gebeurt.

Hersenwerk/denkspelletjes

Het lijkt de nieuwe hype in hondenland. En ik moet eerlijk zeggen: het is leuk!  Het
idee achter hersenwerk is dat je hond op zoek gaat naar (meestal) iets lekkers door
zijn neus te gebruiken en vervolgens uit te vogelen hoe hij dat lekkers te pakken krijgt.
Door dat laatste wordt het ook wel denkwerk/-spelletjes genoemd. Het is ook een
prima manier om de hond zijn dagelijkse eten te geven. Een hele simpele daarvoor is:
geen voerbak meer maar de brokken verspreiden door de tuin. Of misschien in een
bak met allemaal flessendoppen. Ook kun je de lege wc-rolletjes gaan sparen en die
in een afwasteil of kartonnendoos doen en dan de brokken of iets lekkers er in.

En de snuffelmat, misschien ken je die wel.

Hersenwerk/denkspelletjes zijn
voor de hond heel leuk en je wordt zelf ook erg creatief. Het is ook een leuke 
manier om de hond z’n dagelijkse eten te geven.

Je begint natuurlijk heel makkelijk en dan maak je het langzaamaan moeilijker.

Zoals je waarschijnlijk wel weet verlaagt snuffelen het stressniveau van een 
hond. Dus is het ook goed toe te passen in de wachtkamer van de dierenarts. Of 
om je hond tijdens een moeilijke training even wat anders te laten doen.

Belangrijk is wel dat de hond niet gaat frustreren want dan is het spelletje te 
moeilijk. En dan verhoogt het de stress alleen maar. Je begint natuurlijk heel 
makkelijk en dan maak je het langzaamaan moeilijker.

Tijdens het wandelen
Tijdens de wandelingen kun je ook hele leuke dingen doen. Maak gebruik van de omgeving. Laat je hond bijvoorbeeld wat lekker of z’n 
speeltje zoeken tussen een stapel takken die er toevallig ligt.

Of doe eens een balansoefening op een afgezaagde  boom of steen

                                            

Conclusie
Je kunt ontzettend veel doen met je hond. In de vorm van een cursus/training maar ook gewoon in het dagelijks leven. Hopelijk heb ik 
wat ideeën kunnen geven.

Maar vergeet niet het belangrijkste: heb plezier!

Kirsten Verhage

Doggersbank 14
8303 VM  Emmeloord

Mobiel: 06 12266543
E-mail: verhage.kirsten@gmail.com
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Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren   Eigenaar 
2783002Dietske van 't Seijzenbrook 16-02-2010  Louwman-v.d. Veen, L.

2899048Josi vom Sülztal 31-03-2010  Bovens, A.B.N.

2826691Mona (Mischa) von Hoxfeld 09-06-2010  Wanders, H.

2810633Ned. en Int. Kamp. Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld 24-09-2010  Mentink, R en A.

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

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

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

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

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

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

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

2914803Ned. Kamp. Lady v.d. Lobberry 28-02-2013  A.G.E. v.d. Berg

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

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

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

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

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

2761199Ned. en Int. Kamp. Aristaios Onyx of Coopers Border 21-08-2009  van de Burgt, B.E.

2766399Odin van het Meekenesch 02-10-2009  v.Wanrooij,M.J.A.H.M.

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

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

2852029Dürak (Swieber) v.d. Berkelse Akkers 26-08-2011  Niemantsverdriet, L.P.

2852350Bjorn van 't Vriezebosch 27-08-2011  Velten, G.D.

2870802v.W. Clay van 't Gina Florashof 13-02-2012  Wesselink, B.H.B.

2895257Nico (Darco) von Hoxfeld 20-04-2012  v. Kuijk, M.J.M.

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

2974657Int. en Ned. Kamp.,Clubwinner '16, Ned. Jeugd Kamp.Aiko vom Tieben See13-04-2014  Oosterhof, N.

Geboorteberichten
Geboren 23 maart 2017
Pups uit de combinatie Evita van 't Woudse Veldt X Nico (Darco) von Hoxfeld
3 reutjes en 4 teefjes

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. 

 

Verwachte dekking / dekberichten
Gedekt op 2 mei 2017:
Panja van het Meekenesch X Darus vom Böinghook
 

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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Nieuw op de fokdierenlijst: Ned.Kamp. Lady v.d.
Lobberry
N.H.S.B. 2914803

Geboren: 28/02/2013

Geslacht: Teef

Vader: Ernie van de Steverquelle

Moeder: Maud v.h. Meekenesch

Fokker: A.G.E. v.d. Berg

HD: A Norbergwaarde 38

Oogonderzoek:     Voorlopig vrij

Schofthoogte: 60 cm

Exterieur: Uitmuntend, winster 2014 en 2016,
beste teef Clubmatch 2015

Aanlegproef: Uitmuntend

Apporteer-Aanlegproef
NGMV:

Zeer Goed

Eigenaar: A.G.E. van den Berg

Telefoon: 06-12617063

E-mail: eddy.vandenberg@live.nl

Verhoging fokkersbijdrage per 1 april 2017
Tijdens de ALV op 31 maart j.l. is het agendapunt m.b.t. verhoging van de
fokkersbijdrage aangenomen.
 
Deze bedraagt per 1 april 2017: € 85,=
 
De verhoging is het gevolg van het besluit om alle pup-kopers, die nog geen lid zijn van de N.G.M.V., een jaar lang het
clubblad kosteloos toe te zenden.
De fokkers krijgen dan voor dit bedrag een vermelding op de website van :
verwachte dekking
dekkings bericht
geboortebericht
+ alle pup-kopers ontvangen 4 x een gratis clubblad.
 
Dit alles tot doel om meer leden bij de N.G.M.V. te betrekken waardoor ook de
fokkers meer kans hebben om hun fokproduct vaker te zien en niet alleen
maar op de aanlegproef.
U zult begrijpen dat zowel de N.G.M.V. alsook de fokkers gezamenlijk de kosten dragen
voor de extra clubbladen, alsook de portokosten die dit besluit met zich mee brengt.
 
namens bestuur N.G.M.V.
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GEZONDHEID

Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboorteda
tum

  Onderzoek/uitslag   Datum on
derzoek

  Dierenarts

3027041   CASTRA V.H. ZONNEBEEKBOS  14-12-2015  HD A, Norb.w. 40   13-1-2017   DRS. J. DOLFING

3043413   HIT DO V.'T PATRIEZ'N LAAND  8-5-2016   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

3043410   HATZ V.'T PATRIEZ'N LAAND   8-5-2016   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

3043414   HAILEY SENNA V.'T PATRIE
Z'N LAAND

  8-5-2016   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

3023283   PLUTO V.'T EXELSE VELD   2-11-2015   Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3023282   PINTO V.'T EXELSE VELD   2-11-2015   Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3017421   FLICKA OET UT DRAKENRIECK  5-9-2015   Oog/niet vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

2927212   EVITA V. 'T WOUDSE VELDT   4-6-2013   Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3027036   CASTLE V.H. ZONNEBEEKBOS  14-12-2015  Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3023284   PANDOR V.'T EXELSE VELD   2-11-2015   Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3027040   CACHOU V.H. ZONNEBEEKBOS  14-12-2015  Oog/niet vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3027043   CABIA V.H. ZONNEBEEKBOS   14-12-2015  Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3027042   CHIARA V.H. ZONNEBEEKBOS  14-12-2015  Oog/niet vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3014659   FLIPPER V. 'T WOUDSE VELDT  6-8-2015   Oog/niet vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3014657   FAE V. 'T WOUDSE VELDT   6-8-2015   Oog/voorlopig vrij   5-11-2016   C. GÖRIG

3043415   HIND V.'T PATRIEZ'N LAAND   8-5-2016   Oog/voorlopig vrij   8-3-2017   C. GÖRIG

3002576   LORA VOM FLÖRBACH   2-4-2014   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

2888853   BAYLA V. 'T REUSELDAL   27-6-2012   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

2761199   ARISTAIOS ONYX OF COOP
ERS BORDER

  21-8-2009   Oog/voorlopig vrij   1-2-2017   C. GÖRIG

3040951   FRITS SMITS V. 'T REUSELDAL  21-4-2016   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

3035468   BORIS V.H. RUNDEDIEP   6-3-2016   Oog/voorlopig vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

3043409   HERO V.'T PATRIEZ'N LAAND   8-5-2016   Oog/niet vrij   4-3-2017   C. GÖRIG

2870802   CLAY V.'T GINA FLORASHOF   13-2-2012   Oog/voorlopig vrij   7-3-2017   C. GÖRIG

3035836   MISS SUMMER UUT'T VOSSEB
ELTSEVELD

  7-3-2016   Oog/voorlopig vrij   19-1-2017   C. GÖRIG

2810633   LADY JILLZ UUT'T VOSSEBEL
TSEVELD

  24-9-2010   Oog/voorlopig vrij   19-1-2017   C. GÖRIG
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Showuitslagen
Datum: Locatie: Keurmeester: 

06-11-2016 Dogshow Bleiswijk W.P.G. Hochstenbach (NL)
Jongehondklassse reuen Dolf von Bätjers-Braake 1e Zeer Goed

09-12-2016 Holland Cup Amsterdam D. Rutten (NL)
Jeugdklasse reuen Sir Thunder Uut 't Vossebeltseveld 1e Zeer Goed

Jeugdklasse teven Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld 1e U CAC - BOB

10-12-2016 Amsterdam Winner Show R. Barenne (FR)
Gebruikshondenklas reuen Aiko vom Tieben See 1e U Beste Gebruikshond, CAC- CACIB, Beste reu, 

Winner

Kampioensklas reuen Uhry Junior od Nezdického Potoka 1e U Res. CACIB

Jeugdklas reuen Sir Thunder Uut 't Vossebeltseveld 1e U Res. CAC, Jeugdwinner

Veteraanklas reuen Kalle van de Stommeerpolder 1e U Beste Veteraan, Veteranenwinner

Kampioensklas teven Lady v.d. Lobberry 1e U Beste teef, CAC-CACIB, BOB, Winster

Jeugdklas teven Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld 1e U Beste jeugdhond, Res. CAC, Jeugdwinster

Puppyklas teven Aira v.d. Polderdiek 1 Veelbelovend, Beste pup

17-12-2016 De Kerstshow Gorinchem Mevr. D. Striegel (NL)
Jeugdklasse reuen Sir Thunder Uut 't Vossebeltseveld 1e  U Res. CAC

Jeugdklasse teven Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld 1e U Beste teef CAC

4-2-2017 Dogshow Eindhoven Mevr. G. Halff-van Boven (NL)
Jeugdklasse teven Farah Smits van  't Reuseldal 1e U

5-3-2017 Martinidogshow Groningen Mw. Collette Muldoon
Gebruikshondenklasse reuen Alko Vom Tieben See 1e U CAC+CACIB + BOB beste gebruikshond

Open klasse teven Ghyll Brook Uut't Vossebeltseveld 1e U CAC+CACIB Beste teef

Jeugdklasse teven Aira v.d. Polderdiek 1e U Res. CAC Beste jeugdhond

 
Uitslagen
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Veldwedstrijd Hulst
 
7 April 2017 stond de veldwedstrijd te Hulst op de agenda.
Mijn eerste veldwedstrijd, redelijk ontspannen aangekomen
in Hulst bleek al snel dat ik niet meer eerste reserve stond maar
mocht deelnemen. Eigenlijk was ik ervan uitgegaan aanwezig
te zijn als toeschouwer, kijken, luisteren, veel kennis opdoen
en het sfeertje proeven. Deelnemen is natuurlijk veel leuker
maar ook heel spannend. Gelukkig kon ik Siemon en Sonja
nog even raadplegen voor de laatste tips (die tijdens vele
trainingen eigenlijk al besproken waren).
 
De ochtend begonnen we met de jeugdhonden, met Hailey
was ik als zesde aan de beurt. De keurmeester Jos Kugel gaf
mij duidelijke uitleg over wat ze wilde zien. We kregen een
veld met een aangrenzend slootje, de keurmeester vermoedde
dat er in de slootkant nog wel eens wild kon zitten. Hailey
maakte een aantal slagen maar echt lekker liep ze niet, ook
had ik moeite haar goed onder de sloot te laten jagen. In de
middag kregen we nog een kans.
 
Na een goede lunch in de Bourgondiër kregen we een veld
aangeboden met hoog gras. Het liep erg zwaar, ook voor
Hailey maar dit mag geen excuus zijn. Ze is atletisch genoeg
om hier goed door te komen maar ook dit mocht niet zo zijn,
wederom bleef ze kort en ging niet breed jagen. Nadat ik viel
was het helemaal klaar en dook ze boven op mij om te knuf
felen. Wat een jachthond!
 

 
VERSLAGEN

Hailey liep niet zoals ik van haar gewend ben, erg jammer
maar het opdoen van kennis en proeven aan het sfeertje is wel
gelukt. De ene hond liep beter dan de ander maar aandachtig
bekeken wij als deelnemer en toeschouwer het werk van iede
re hond. Fijne mensen en een erg goede sfeer. Ik heb genoten
van de dag en ik ben dankbaar dat ik in de mooie velden in
en om Hulst heb mogen lopen. 
 
Tot in het najaar!
 
Elroy en Hailey

Uitslagen wedstrijden voorjaar 2017
 
PJP
17-3-2017 PJP in Heiningen
Nico (Darco) von Hoxfeld, B diloma 335 pnt. eigenaar Rini van Kuijk
 
Uitslagen veldwerk voorjaar 2017:
11-3-2017 Open Klasse veldwedstrijd Markelo
Barones Meggie von Cayer Blanck, 2e Goed, eigenaaar Jos Franssen
 
Uitslagen VJP 2017:
8-4-2017 VJP Westfalen West, Duitsland
Castra van het Zonnebeekbos, 75 p, eigenaar Linda Louwman
 
25-3-2017 VJP Aurich, Duitsland
Aira v.d. Polderdiek, 70 p (sichtlaut), eigenaar Nicoliene Oosterhof
 
11-3-2017 VJP Halle Hesingen, Duitsland
Miss Summer uut ‘t Vossebeltseveld, 71 p (spurlaut), eigenaar Ronald Mentink
 
Uitslagen Zweetspoorproef 2017:
15-2-2017 Weert, CAC Zweetspoorproef D
Flo van het Doelhof, kwalificatie 1e pl. Uitmuntend CACT, eigenaar Madelon Bolderman
 
8-2-2 Zweetspoorproef 2017:017 Weert, CAC Zweetspoorproef F
Filu (Tobor) vom Flörbach, kwalificatie Goed, 50 p, eigenaar Jarina Kisjes
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

   Doet ie ’t , of doet ie ’t niet? 
 Leren apporteren op een speelse manier! 
 

Wedstrijdcommissie  “Doet ie ‘t”                                               Datum   1-5-2017                         Blad 1 van 1 
Marcel Veldhuis                                                

Veldzichtweg 6                                                          E-mail    veldhuismhm@gmail.com  

7482 SM Haaksbergen                                                              Tel.        06 83258514   

 
Uitnodiging training apporteren.         
 
Zaterdag 1 Juli 2017 Heerle (West Brabant) 

                                                                      
Beste GM vrienden, 
 
Op de laatste Aanlegproeven voor jonge GM-ers hebben we veel mensen gesproken die graag iets met hun 
jonge aanwinst wilden gaan doen om de band met de hond te versterken.. 
Juist om de bekende drempel weg te nemen hebben we gemeend voor deze GM eigenaren én hun honden een 
passende doe-dag te organiseren die het plezier in werken met elkaar doet vergroten... Een nieuwe activiteit;  

Doet 'ie 't of doet 'ie ’t niet !?.. Voor beginners en gevorderden. 
   
Lekker gezellig en op een speelse wijze samen met ervaringsdeskundigen leren hoe het apporteren werkt. 
 

� Voor nieuwe G.M. eigenaren en jonge honden; 
Als commissie vinden we het belangrijk dat je de aangeboren talenten van de GM-er leert waarderen. Een GM-er 
wordt gefokt uit ouders met jachtpassie en wil om te werken. Dit nieuwe evenement biedt je als hondenvriend een 
manier om te ervaren wat je met de Grote Münsterlander (G.M.) kan en leer je te genieten van dit prachtige 
allround ras. Dus ook wanneer je geen jacht- of wedstrijdactiviteiten onderneemt met je hond leer je je hond beter 
te begrijpen. 
 

� Voor alle N.G.M.V. leden die nog graag op een hoger niveau willen komen; 
Een mooi moment om aan het begin van het wedstrijdseizoen te ervaren hoever je met je hond bent.  
Voor de beginners worden er aangepaste proeven uitgezet, voor de  meer ervaren honden zullen ze wat 
uitdagender zijn zodat ook beginners kunnen zien wat er mogelijk is… 
 
De proeven zullen volgens hetzelfde idee worden uitgezet als tijdens de jachthondenwedstrijd op het 
N.G.M.V. Jubileumweekend 2015. 
Je mag per proef zelf inschatten wat je van je hond denkt te kunnen verwachten...  
Bovenal willen we er een gezellige en leerzame dag van maken! 
 
De catering wordt verzorgd in de kantine. De proeven worden uitgezet op een prachtige (afgesloten)  hond 
vriendelijke locatie met water, bos en velden. Partner, kinderen of vrienden zijn ook van harte uitgenodigd om ook 
kennis te maken met de Grote Münsterlander, de verenigingsleden en de activiteiten. 
 
Kosten & Opgave. 
De kosten bedragen € 30.- voor  niet-leden  /   € 25.- voor leden-NGMV (per combinatie).   
Voor een evt. deelname 2

e
 hond is er een restitutie van € 5.-. Graag dan een 2

e
 aanmelding aanmaken op de site. 

Opgave kan digitaal via de site NGMV; http://www.grotemunsterlander.nl/activiteit/doe-dag  
Gelieve de inschrijfkosten voor de sluitingsdatum 18-06-2017 over te maken op 
Bankrek. no. IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te Hengelo (GLD), onder vermelding “Doedag 2017” 
 
Uw inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijfgeld heeft voldaan. 
 
Locatie; De Bolusberg Heerle (Br).  Boerenweg 7  4726 SJ   Heerle 
Aanvang proeven: 9.00 u 
 
Namens de Gebruikshondencommissie, 
 
Marcel Veldhuis 
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Clubagenda 2017
Datum Activiteit

17 juni 2017 Kampioenschapsclubmatch in Manege de Fruithof te Heteren

1 juli 2017 Doe dag te Heerle

19 augustus 2017 SJP Haaften

13 oktober 2017 MAP Rha Steenderen

4 november 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

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. 

 
 

Nieuwe leden

Dhr. G. Beuving Westerbork

Dhr. F.F.H. Hendriks Maasmechelen (België)

Mevr. L.M. van der KraanBreda

Dhr. H. Krale Staphorst

Dhr.  H. Meutstege Bronkhorst

Mevr. A. Peters Elsloo

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.

Tiny Poort nieuw lid van verdienste

Wijziging in fokbegeleidingscommissie
Nieuw bestuurslid: Ria Lukens, secretariaat en postadres voor
alle aanvragen en post betreffende de fokbegeleiding.
J.R. Stuutstraat F84. 9663 SJ Nieuwe Pekela, E-mail: r.lu
kens@outlook.com
Ina te Boome (fokkerij) Tel: 0544-481319 E-mail: secretaris@
grotemunsterlander.nl
Lida Reeskamp-Blok (gezondheid) E-mail: grotemunsterlan
der@reeskamp-blok.nl
 

 
LEDEN

Winnares NGMV wissel- en jeugdbokaal
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Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Ria Lukens Marcel Veldhuis Madelon Bolderman

0597-646770 06-10828672 06-16860561

r.lukens@outlook.com 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

Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 3 2017  jaargang 43 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1 augustus 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.

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

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 Ria Lukens 0597-646770 r.lukens@outlook.com

Bestuurslid GHC Marcel Veldhuis 053-5727679 veldhuismhm@gmail.com

Bestuurslid Redactie Madelon Bolderman 06-16860561 madelonbolderman@hotmail.com

 

 

Raad van Beheer
Emmalaan 16-18, 1075 AV  Amsterdam
Tel: 0900 - 72746 63
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.houdenvanhonden.nl
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HUBERTUS GOLD®  
PREMIUM VOEDING:
Geen geur- kleur- & smaakstoffen en
geen toegevoegde conserverings-
middelen; een puur natuurproduct!

www.hubertusgold.nl
en volg ons op Facebook 

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

Hubertus Gold
Premium voeding voor actieve honden

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


