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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.

Op de cover:  Ghyll Yarrow uut 't Vossebeltseveld.
Eigenaar: Wim van Maanen
Foto: Gitte Hoefman
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Van de voorzitter
Waer werd oprechter trouw 
Dan tusschen man en vrouw 
Ter weereld oit gevonden? 
Twee zielen gloênde aen een gesmeed, 
Of vast geschakelt en verbonden 
In lief en leedt.
 
Hij valt in de categorie ken uw klassiekers. Deze tekst werd
geschreven door Joost van den Vondel in zijn werk de Gijsb
reght van Aemstel. Maar anno 2017 hechten we toch wat
minder waarde aan deze woorden. Dus blijft de vraag: Waar
werd oprechter trouw dan…….. in onze tijd gevonden?
 
Wij weten dat natuurlijk beter dan wie dan ook. Ze zijn ge
woon ‘hondstrouw’ die Grote Münsterlanders van ons. On
langs hebben we Tjarda van ’t Exelseveld  'in laten slapen'.
Bijna dertien. En als er eentje trouw was dan was het wel deze
metgezel.
 
Als ik een stukje voor het clubblad moest schrijven lag ze aan
mijn voeten op kantoor. Niet af en toe maar altijd. En aan de
keukentafel lag ze altijd aan mijn voeten. Waarschijnlijk
omdat ze zo trouw was maar ook omdat ze zo slim was. Ik
ben niet altijd even handig met eten en er valt soms wel eens
wat.
 
Ik was er niet van ontdaan. Omdat ik de mening ben toe ge
daan dat je de goede dingen moet onthouden en die waren er
veel. In de jacht maak je van alles mee. Nooit ging ze onder
een duiker totdat er een keer een aangeschoten eend onder
was gezwommen. Ze ging de lange duiker in, ving de wegdui
kende eend en apporteerde hem. Ze heeft daarna nooit meer
een duiker overgeslagen.
 
In een decemberjacht stond ze een keer een haas voor en toen
die sprong om de dans te ontspringen ving ze het haas uit de
lucht. Ze wilde hem schudden en in een reflex drukte ik de
teletakt in. Ze jankte deed de bek open maar voor het haas
gevallen was had ze het alweer gevangen. Ik heb het maar zo
gelaten.
 
Afgelopen winter nam ik haar nog mee op een jachtje in de
groenbemester. Ik had de indruk dat Acira daar nog niet aan
toe was. Samen met de hond van mijn broer, een Duitse
Staande Langhaar, deden de beide bejaarden louter op hun
ervaring een vos uit die we konden schieten. Geweldig!
 
Tijdens haar laatste optreden schoten we twee eenden. Eén
viel op het land, de andere in het water. Ik had de jonge bij
om de kunst af te kijken. Ze ging te water en vond de eend ze
greep hem vastbesloten vast en kwam terug naar de kant. Ze
kon er niet uitkomen, ik moet haar helpen. Ze keek me bijna
schuldig aan dat ik moest afdalen om haar er uit te halen.
Maar zoals Vondel schreef: ,,In lief en leedt.’’
 
Het was een tophond. Ik heb er van genoten en zij van het
leven. En als ik dit schrijf komen er twee Jack Russels om de
hoek kijken en een Münsterlander. Nog te jong om rustig aan
mijn voeten te liggen. Maar natuurlijk onvoorwaardelijk
trouw.
 
Johan Wilmink

Social media....... facebook!
Ook de NGMV heeft een pagina op facebook.
 
Vele weten ons al te vinden en krijgen al berichten zoals
'Foto van de week' en 'agendapunten'  via het digitale net
werk binnen. Het is de bedoeling dat onze pagina op fa
cebook gaat leven. 
 
Dus DOEN!! Plaats je eigen bericht op Grote Münsterlan
der NGMV, door naar de pagina te gaan en je verhaal te
plaatsen. 
 
Degene die nog geen 'vriend' is, stuur ons een vriendenuit
nodiging. Je kunt ons vinden door te zoeken naar 'Grote
Münsterlander NGMV'. 
 
Ook kun je eigen "liggende" foto's uploaden op de site van
de NGMV. Zorg dat het van een goede kwalitiet is dan
maak je kans op het FOTOMOMENT op de webpagina
van onze vereniging. De foto's die van minder kwaliteit zijn
worden dan gebruikt om deze te plaatsen en te promoten
op facebook. 
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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. 

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.
 

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.

woord van de redactie
 
Een beetje later dan de bedoeling was, valt het blad in de bus.
Door omstandigheden is het niet gelukt om het blad op tijd
te verzenden. Dankzij Bianca Nuijts, als oud-gediende van de
redactie, is het blad klaar gemaakt voor verzending. Een hele
klus om de opmaak van het blad te maken en alle artikelen
op de juiste plaats te krijgen
 
Wat mij meteen brengt op samenwerking. We konden ook de
nodige keren terug vallen op de hulp van Henny IJpelaar, ook
een oud gediende van ons clubblad.  
 
Een vereniging is niks zonder een heel team van vrijwilligers
die iedere keer weer samenwerken en hun kostbare tijd vrij
maken om voor de leden een leuke dag of wedstrijden te or

ganiseren. Doordat ik nu vaker naar deze dagen ga, zie ik
iedere keer weer dat er veel tijd en zorg aan wordt besteed om
voor de deelnemers een leuke dag te maken.
 
Ook wij als redactie-team werken prettig samen om iedere
keer weer een leuk en informatief blad bij de leden in de bus
te krijgen. Dit lukt echter niet zonder jullie! De leden!
 
Wij zijn afhankelijk van jullie leuke verhalen, liefst nog aan
gevuld met foto's.
 
We zien ze heel graag in onze mailbox verschijnen!
 
Gitte Hoefman
Namens de redactie
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De SJP-proeven:
Spannend en zenuwachtig, iets wat ik bij elke wedstrijd weer
opnieuw meemaak.
Maar vertrouwen in je hond, steadiness en weten dat het
netjes afgeven van het apport er goed in getraind is, geeft je
weer rust en bezorgd je ook de broodnodige punten.
Het geeft zoveel voldoening als je de proef goed gedaan hebt
en ziet hoe leuk je hond het vindt.
Hoewel je van te voren weet wat de SJP-proef inhoudt (wat
op de mappen altijd een verrassing is) kun je nog zoveel
beïnvloeden om de proef te laten slagen.
Je eigen doen en laten breng je over op de hond, spanning of
rust voelt hij gelijk aan.
Soms is het nodig om voor de aanvang van de proef wat ap
péloefeningen te doen of juist weer wat vrij te maken.
 
Samen ga je meer en meer een team vormen, zodat wanneer
je de A-proeven gaat doen (dirigeren) je beter kunt inschatten
hoe je hem inzet en eventueel kunt corrigeren.
Heel belangrijk is om voordat je een proef begint, na te denken
over wat voor strategie je gaat bepalen, wetende wat de sterke
en zwakke kanten van je hond zijn.
 
De MAP-proeven:
Hoewel de basis van steadiness en netjes apporten afgeven
ook hier weer beloond worden, is de onbekendheid van de
proeven wat het juist extra spannend maakt.
Het worden nu 2 apporten ipv 1 apport per proef.
 
Het van te voren goed doorlezen van het boekje met de
proefbeschrijving, die je aan het begin van de dag krijgt en
zeker ook het aanhoren wat de keurmeester zegt als je bij de
proef staat, bepaald ook hier weer wat voor strategie je gaat
bepalen.
 
Map-proeven zijn naar mijn beleving voor Swieber leuker, ze
zijn meer praktijk gericht.
Zijn zelfstandigheid en oplossend vermogen worden hier op
de proef gesteld.
Het mee doen met de SJP- en MAP- proeven geeft zoveel
voldoening, het is schitterend om te zien hoe blij je hond is als
hij met het gevonden apport voor je staat, of omdat het
baasje zo trots op hem is.
Ze doen het zo graag, samen met jou de natuur in gaan en iets
doen wat in hun genen zit.
Ik wens iedereen, wel of geen jacht training, heel veel plezier
met dit prachtige ras/ karakter.
 
Leo Niemantsverdriet

Van onervaren voorjager naar SJP-proeven en
Mappen
 
Swieber (Dürak v.d. Berkelse Akkers) is geboren op 26 aug
2011.
Na 12 jaar een Duitse staander langhaar te hebben gehad,
kwam er een Grote Münsterlander en wel uit een nest van de
fam. Vromans.
 
Ik had mezelf al voorgenomen om met Swieber op jachttrai
ning te gaan, in het verleden heb ik met mijn pup’s altijd de
puppy-cursus gedaan en daarna thuis verder getraind om een
gehoorzame hond te krijgen.
 
De Jachtcursus:
Voor mij geheel nieuw en na wat speurwerk kwam ik bij
Multidog in Dinteloord terecht, een trainingscentrum met
heel veel ervaring op jachtgebied.
Dit was een goede keuze en samen met Multidog, waar ik nog
steeds train, ben ik nu zover
dat ik me heb ingeschreven voor de A-mappen.
 
Tijdens de eerste les (theorie) werd er aan mij gevraagd of ik
wel wist wat voor soort hond ik had. “Jazeker!” zei ik, “Ik heb
een Grote Münsterlander”.
Maar dat was niet wat ze bedoelden; het ging om zijn karak
ter, met andere woorden, het zal niet vanzelf gaan.
Dit was voor mij een trigger; te laten zien dat we ondanks zijn
eigenzinnigheid toch goed voor de dag konden komen.
 
Bij Multidog hebben ze elk jaar in juni een ABC wedstrijddag,
dit geheel volgens het SJP reglement; het bekende rode
boekje.
Dit is een dag om te zien hoever je bent en zeker om te zien
waar je nog op moet gaan trainen.
Al snel bleek dat Swieber goed in de punten liep voor het C
en B certificaat.
Iets wat later ook tijdens de officiële SJP-proeven naar voren
kwam.
Zo ook later met het A-certificaat.
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Jachthondtraining bij Matty de Putter in Domaine
Le Faulion
 
Ik ben Bo, een zwarte kortharige Flatcoat Retriever. Hoe ik
aan dat korte haar kom is een heel verhaal wat ik jullie zal
besparen.
Ik woon bij een vriendelijke maar niet altijd consequente baas,
in de buurt van Veere. Omdat ik, toen ik jong was, het erg
leuk vond om met mijn baas mee te gaan om eens een duif of
eend te schieten, moest ik met mijn baas op jachthonden
training. Via via hoorde mijn baas goede verhalen over Matty
(de Putter) en vanaf september 2016 (Ik was toen een maand
of 4) gaan mijn baas en ik op les bij Matty.

 
Het geval wil dat Matty een paar pracht vakantiewoningen
heeft in de Morvan in Frankrijk. Ze bood mijn baas aan om
daar een week hondentraining te geven. Mijn baas schreef zich
daar voor in en ik moest mee! Eind mei was het zover en op
zondagnamiddag arriveerden we bij een prachtig groot huis
met een mooie tuin.
 
Met veel drukte werd ik onthaald door een 4 Grote Münster
landers en een Labrador Retriever met allemaal hele deftige
namen. Gelukkig ben ik niet vlug onder de indruk, na wat
gesnuffel en heen en weer rennen wist ik wat te doen de ko
mende week namelijk goed mijn best doen want die Münster
landers zijn slimme honden en die Labrador was al op leeftijd
en had een hoop ervaring.
 
Na een welkomstdrankje ging mijn baas aan tafel met de
medecursisten en ik mocht ook mee naar binnen, iets wat ik
thuis nooit mag, dus heel spannend en gezellig. Mijn baas bleef
wel lang aan tafel zitten, uit de geluiden kon ik op maken dat

het eten bijzonder goed smaakte.
Na nog een kleine nachtelijke wandeling mocht ik nota bene
bij mijn baas op de kamer slapen, mijn baas had geen bench
dus heb ik heerlijk op het autokussen geslapen en mijn baas
en ik vonden het beiden wel een bijzondere ervaring zo samen
in een kleine ruimte!
 
De volgende morgen al vroeg begon de cursus. Eerst net als
in Nederland, wat lopen zonder woorden, apporteren met wild
en vooruit met wild. Mijn collega honden deden het zonder
uitzondering bijzonder goed en ik had toch wel wat moeite
met die koude dode kraaien en konijnen, Matty loste dat ge
lukkig goed op door er een sok omheen te doen.
 
Wat wel opviel was dat met name de Münsterlanders wat
moeilijk aan de riem met de baas mee liepen. Het zijn zo nu
en dan toch nogal uitslovers die steeds maar willen apporteren
en geen tijd hebben voor een grapje of een spelletje. Na een
morgen serieus trainen gingen we weer terug naar Le Faulion
waar er weer lang en lekker werd geluncht door mijn baas.
Van alle emoties moest mijn baas een middagdutje doen en
daarna gingen we met zijn allen naar een stadje om wat te
bezichtigen en te drinken. Gelukkig mocht ik ook mee, ik had
de indruk dat de andere honden liever in de bench lagen om
zich op te laden voor de avondtraining. Want ja, als je Mün
sterlander bent met zoveel passie kost dat veel energie.
 
Zo hebben we iedere dag bij schitterend weer training gehad
op steeds weer prachtige plaatsen in de omgeving. De training
was zeer afwisselend en ik, maar ook de andere honden kregen
er steeds meer plezier in. Er is ook niets leukers dan iedere dag
samen met je baas aan het werk te gaan. Matty heeft mijn baas
veel hele goede aanwijzingen gegeven waarna ik het ook veel
beter snapte wat ik moest doen. Op vrijdag was het heel dui
delijk dat we met zijn allen, honden en bazen, veel geleerd
hadden. Ik had natuurlijk goed de kunsten van die Münster
landers en die oude Labrador afgekeken en ik kon goed
meedoen met alle oefeningen.
 
Terugkijkend was het een bijzondere leerzame en heel gezel
lige week op een unieke locatie. Het verblijf was goed, het eten
voor mijn baas was verrukkelijk en voor mij het belangrijkste,
de vriendschap tussen mij en mijn baas is er nog sterker door
geworden.
 
Als 'vreemde' hond tussen de Münsterlanders was een speci
ale ervaring, gelukkig heeft Matty de Münsterlanders goed
door en weet ze precies hoe ze ons allemaal, hond en baas,
moest trainen.
 
Hopelijk organiseert Matty nog eens een week, ik weet bijna
zeker dat mijn baas weer gaat. En ook ik, Bo, kijk er naar uit.
Matty voelt bijzonder goed aan wat hond en baas nodig
hebben om een nog sterkere band op te bouwen zodat samen
werken en trainen nog leuker is!

 
Groeten!
Bo van Waaienburg
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Matty en Koetja
 
Koetja is inmiddels bijna 6 maanden.
 
In en om het huis.
S’nachts  slaapt ze inmiddels in de buitenkennel samen met
Meiske.  Vaak ligt ze lekker tegen Meiske aan.Soms zit ze ook
een tijd alleen. We horen haar dan ook niet.
Spelen met Meiske is er niet meer bij. In Vrommes heeft ze
haar maatje gevonden. Vrommes daagt Koetja ook vaak uit
en als ik geen eind maak aan het spel zouden ze maar door
blijven gaan. In huis tolereer ik dit speel gedrag niet en dat
begrijpen ze inmiddels. Ook als we met zijn allen op stap zijn
blijft ze het meest bij Vrommes in de buurt.
 
Tussen Becses en Koetja is er zeg maar een gewapende vrede,
van Becses haar kant dan. Als er eten op tafel staat en Becses
is daarbij in de buurt dan snauwt ze nog steeds Koetja weg als
die ook in de buurt komt. Gek genoeg is het geen enkel pro
bleem als ze hun eten krijgen. Vier honden in de zit, ze zitten
dan altijd in dezelfde volgorde voor me. “wacht”  bakken op
de vloer zetten, honden kijken mij vol spanning aan en op mijn
“toe maar”  eten ze hun eigen bak leeg. Als alle bakken leeg
zijn gaat Koetja nog even controleren of ze wel echt leeg zijn.
 
In onze tuin zitten veel vogels waar ze steeds achteraan gaat.
Tja soms pakt ze een jonge vogel die ze echt als haar buit
beschouwt en niet graag afgeeft. Zo was daar de jonge duif
die ze grotendeels heeft opgegeten. Ze is erg op mij gericht.
Zodra ik even naar buiten ga en ik haar met “nee, nee”duide
lijk heb gemaakt dat ze niet mee mag blijft ze op de deurmat
liggen tot ik terug kom. Als ik met één van de andere honden
naar buiten ga  doet ze ook geen poging meer om mee te gaan
als ik “Koetja, nee,nee” zeg.  Zelfde verhaal als Meiske uit de
kennel mag en Koetja er in moet blijven.
 
Met de kinderen spelen, geweldig. Koekjes uit de handjes
pikken doet ze gelukkig niet meer. Daarvoor heeft ze wel
enkele keren een tik op haar kop gekregen van mij. Eten van
tafel pikken zelfde verhaal maar ik durf echt niets te laten
staan  als ik er niet op kan letten. De groten jatten echt alles
wat ze te pakken kunnen krijgen. Meiske kan alle deuren met
en gewone kruk openmaken en die gaat als ik niet in huis ben
gewoon overal kijken of er iets te eten valt.  Een jas waar nog
 brokjes in zitten haalt ze leeg, een stuk chocola uit een tas die
op de logeerkamer stond, een pak melk wat nog even vergeten
was om in de koelkast te zetten enz, enz. Zelfs een blikje tonijn
wat ze ook nog open had gekregen. Ik wil voorkomen dat
Koetja dit ook gaat doen dus ben voortdurend alert  hierop.
Helaas is manlief niet zo alert en heeft Koetja dus al enkele
keren de kans gekregen om iets van tafel te jatten………..
 
 
Tandjes wisselen.
Koetja begon  haar tandjes aan het wisselen. Er kwam een
nieuwe tand door die toch we enigszins vreemd stond. Tot
mijn schrik begon die grijs te verkleuren en los te zitten.
Volgens de dierenarts heeft ze haar bekkie een keer flink ge
stoten oid. De verwachting was dat het tandje er wel uit zou
vallen.Omdat ze na enkele dagen pijn kreeg en er pus uit haar
smoeltje kwam besloten om de tand te verwijderen.Dierenarts
constateerde dar er nog een nieuwe tand aan het doorkomen
was op een niet logische plek. Een gebitsfout??? Tja, dan kan

ik een nestje in de toekomst met haar vergeten.
Zwarte tand verwijderd en foto gemaakt. Gelukkig geen ge
bitsfout. Helaas zijn beide tanden aast de uitgevallen tand ook
beschadigd en het is de vraag of die kunnen blijven staan.
 

Trainen.
Zit, aan de voet, af en blijf en volgen gaan goed. Hier is het
een kwestie van met kleine stapjes de afstand en de tijd te
verlengen. Thuis en op bekend terrein vraag ik wat tijd en
afstand betreft meer dan op terrein met veel afleiding. Het
gaat natuurlijk lang niet altijd goed. Meestal is dat mijn eigen
schuld. Situatie verkeerd ingeschat of Koetja overschat. Geen
probleem, niet mopperen op Koetja maar gewoon de oefening
geheel opnieuw en nu gemakkelijker (afstand en tijd korter)
en stoppen als het goed ging.
 
Bij het af weet Koetja goed dat als ik bij haar terugkom ze
tussen haar voorpoten, op de grond één of meerdere brokjes
krijgt waarna ze op mijn “kom maar” mag opstaan. Meestal
 doe ik haar bandje om voor dat ik “kom maar” zeg.
 
Op bekend terrein komt ze goed op de komfluit. Ik fluit nog
steeds alleen als ze niet intensief met iets bezig is.  Op vreemd
terrein met veel geurtjes gaat dit alleen goed als ze aandacht
voor me heeft en de afstand niet te groot is.
 
Zitten op afstand op de zitfluit gaat ook goed op bekend
terrein. Om haar dit aan te leren was het erg gemakkelijk dat
Koetja als ze bij me kwam steeds mooi voor me ging zitten.
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Telkens als ze naar me toekwam floot ik haar in zit op het
moment dat het kontje op de grond kwam. Mijn handen hield
ik op mijn rug. Vlak na de zitfluit gooide ik een wit brokje
achter haar waar ze direct om mocht. Dan afstand vergroten
door steeds iets eerder te fluiten maar alleen als Koetja naar
mij keek. Ik fluit slechts één keer. Gaat ze niet zitten einde
oefening. Later nog een keertje. Inmiddels gaat ze (meestal)
vlot zitten op een afstand van 10 tot 15 meter. Ik  gooi ik niet
elke keer een brokje meer maar soms een happy dummy of ik
ga naar haar toe voor en knuffel als beloning. Ik wacht ook
steeds langer voordat ze de beloning krijgt.
 
Apporteren, iets ophalen en naar me toebrengen deed Koetja
al vanaf de eerste dag dat ze bij me was. Met dank aan de
fokster Linda die haar ook al heel snel wende aan het schot.
 Nu is er veel discussie over het belonen met een brokje bij het
apporteren en inderdaad zie ik veel honden die het apport
uitspugen  om het brokje snel te pakken te krijgen. Ik ga er bij
een jong hondje dat nog niet verward is door commando’s
“vast” en ”los” dat ik alleen het commando “los”  aan moet
leren. Dit moet dan voor de hond de betekenis hebben van:
pas loslaten na het commando “los” niets meer en niets
minder, ook al steekt de baas zijn hand uit, beweegt zijn hand
rond zijn kop of wat dan ook. Ik gebruik “los” alleen bij het
afgeven van het apport. Alleen als ze netjes loslaat op mijn
commando krijgt ze een brokje.
 
Wanneer ze iets gepikt heeft, een schoen, sok, wasgoed e.d.
dan gebruik ik gewoon het correctiewoord “pietsa”  Laat ze
het voorwerp niet los dan maak ik er geen trekspelletje van,
houdt ook geen brokje voor haar neus maar dan blaas ik op
haar neus waarna ze direct loslaat. Ik zeg dan ook niet dat ze
braaf is maar negeer haar eventjes.
 

Bij Linda heeft Koetja al kennis gemaakt met veel verschil
lende wildsoorten. Apporteren van wild of dummy het maakt
haar niet uit. Wel merk ik dat ze de laatste tijd wat hebberig
wordt met name een bij een verloren apport. Voorlopig dus
alleen verloren apport met dummy. Nu krijgt ze echt niet elke
dag wild te apporteren maar zo 1 keer per week een kraai of
kauw en een enkele maal iets anders.
 
Laat ze het apport vallen dan wacht ik gewoon af en meestal
pakt ze het dan weer op om het netjes af te geven.  Als ze ermee
gaat lopen klieren dan pak ik het gewoon weg, einde oefening.
Een paar gehoorzaamheidsoefeningetjes en misschien een
kwartiertje later nog maar eens een apport.
 
Omdat ze heel gretig was om het apport op te halen liet ik haar
aan de jachtlijn naast me zitten. De lijn lag op de grond en
mijn voet stond daarop. Als ze insprong deed ik helemaal niets,
ook niets zeggen. Gewoon wachten tot ze weer ging zitten en
dan voet van de lijn en gelijk “apport”.
 

Vooruit en dirigeren. Ja hoor daar kun je al heel jong mee
beginnen. Voorwaarde is dat de hond betrouwbaar is op de
“zit wacht”. Bij Koetja begonnen met vooruitsturen naar haar
voerbak.
Hond op een pad in de zit gezet. Voerbak een metertje of tien
voor haar gezet en terug naar haar naast haar staat. Dan met
een “wacht “  met de linkerhand (hond zit links) over haar
koppie naar de bak gewezen, hand eventjes stil houden en dan
“toe maar”.  Inmiddels doe ik dit met dummy en zeg ik
“vooruit”
Links en rechts zelfde verhaal als vooruit.
 
 
Koetja over diep water
Met  4 1/2 maand over diep water. Ik sta er zelf ook van te
kijken. De tijd dat ze alles lijken te zijn vergeten komt nog wel
denk ik. Bij het voor de eerste keer over zwemmen zat ze aan
een lange lijn en mocht ze naar me toe komen zwemmen.
Tegensputteren op de kant baatte haar niet en toen ze éénmaal
de voetjes van de bodem had zwom ze goed. Dit nog twee keer
aan de lange lijn gedaan en daarna nog enkele malen zonder
lange lijn. Met goede hulp van Jarina kreeg ze geen kans om
te weigeren het water in te gaan. Vervolgens ben ik met haar
naar een watertje gegaan waar ik haar op de waterkant enke
le brokjes uit haar voerbak liet opeten. Voorbak weer gevuld
maar nu mocht ze de brokjes niet opeten. Naar de overkant
met haar gegaan en nu moest ze dus eerst naar overkant
zwemmen om bij de brokjes te komen. Na enkele malen had
ze dit spelletje door. Vervolgens haar aan de waterkant naast
me laten zitten, een eend(je) naar de overkant gegooid.
Commando "over" en ja hoor ze deed het keurig. Natuurlijk
dit allemaal niet op één dag. We hebben hier ongeveer 3 weken
over gedaan. Omdat Koetja geen grote angst of verzet toonde
en al graag apporteert kon dit op deze manier worden aange
leerd.
 
De breedte van het water maak haar niet uit. Wel heeft ze
moeite met lastige kantjes als ze van me weg moet. Als ze naar
me toe mag komen heeft ze hier veel minder moeite mee.
Voorlopig dus maar eerst  lastige kantjes oefenen door haar
naar me toe te laten komen. Van me af voorlopig alleen op
makkelijke plaatsen.
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Voordat  het over water er goed in zit vind ik het beter om
niet uit het water te laten apporteren en dan nog maar een
enkele maal. Koetja had dus nog niks uit het water geappor
teerd als ze daarvoor moest zwemmen.  Ik dacht dat ze dat
vanzelf wel zou doen. Nou niet dus.  Toen heb ik een dummy
in het water gegooid en ben ik samen met haar aan de lijn er
naar toe gelopen. Na enkele malen begreep ze de bedoeling en
ging ze zelf te water om de dummy te pakken. Dan een eindje
verder zodat ze moest zwemmen en dat was ook geen probleem
meer.  Nu maar eerst verder met over water en een heel enke
le keer uit water laten apporteren.
 
Een spoor volgen hoefde ik haar niet aan te leren.  De eerste
keer  een eend gesleept met een flauwe bocht. Het eerste deel
met zijwind en het laatste deel wind mee. Veertjes bij het begin
neergelegd en aan een lange lijn met haar richting veertjes
gelopen. Ze begon rond te snuffelen op de plek en pakte vrij
snel het spoor op tot ze bij de eend kwam en die netjes naar
me toe bracht. Later nog een keer een langer spoor getrokken
en ook dat deed ze keurig.
 
Levend wild.Enkele malen per week laat ik haar loslopen op
de schorren waar wild zit, eend, gans, fazant, haas en soms
konijn. Gebroed wordt er niet want het schor loopt regelma
tig onder water. Ze gaat aardig ver van me vandaan maar
houd me wel in de gaten. Als ik zie dat ze naar me kijkt loop
ik zonder nog om te kijken een andere kant op en dan komt

ze heel snel mijn richting uit. Lopen hoogstens 15 minuten
omdat het voor Koetja best zwaar terrein is, hoog stug gras
en stukken met kleverige modder en ook af en toe een geultje
met water. Zo is ze al verschillende keren wild tegengekomen.
Achtervolgen geeft ze snel op, ik denk omdat ze gewoon nog
niet zo hard kan lopen of toch nog niet te ver uit mijn buurt
durft.
 
Als het zo op papier staat is het best veel.  De basis oefeningen
zoals zit blijf en volgen  oefen ik elke dag en stop gelijk als het
goed gaat. Ik maak het wel steeds een heel klein stukje moei
lijker.
 
Elke dag mag ze één of twee keer een apportje ophalen. De
ene dag  markeeraport, de andere dag een verloren,  water
apport, of vooruit.  Sleepspoor  heeft ze tot nu toe twee keer
gedaan en ik denk dat 1 keer per maand voldoende is.
Zweetspoor  heb ik ook een keer gedaan  en ga dit ook niet
vaak herhalen. En als ik een dag geen tijd heb of geen puf  doen
we lekker niets.
Verder  veel  knuffelen, meenemen naar overal, samen pret
maken met een balletje of speeltje, lekker vrij in huis en tuin
laten met de andere honden maar ook veel rust geven door
haar in kennel of bench te laten.
 
Matty

Een emotionele ervaring!
Afgelopen week was ik in mijn persoonlijk archief aan het bladeren. Daar kwam ik een aantal foto’s tegen van onze
overleden Grote Münsterlanders, o.a. de reu Ceasar Artimis van de IJsselmeerpolders en de teven Jordana van het Mun
sterbos en Braxsia van de Apfellinde.
Ceasar Artimis had een hoge sociale status als alfa reu in de roedel!
Hij was een echte leider over de teven, hij verdedigde ze tegen uitvallen van andere honden!
Ceasar Artimis hebben we in 1988 laten inslapen op ruim dertien jarige leeftijd.
De dag na zijn overlijden waren de teven erg onrustig. Tegen de avond zaten ze in de tuin achter ons huis, naast elkaar. Op
een gegeven moment hoorden we een huil geluid net als bij de wolven in het wild. De teven huilden gelijktijdig. Dat gehuil
heeft zeker een half uur aangehouden.
We werden er heel emotioneel van, onze tranen konden we nauwelijks bedwingen.
Het is bij die ene keer gebleven. We hebben dit voorval nooit eerder aan iemand verteld.
Mijn vraag, heeft iemand ook zo’n ervaring mee gemaakt?
 
George A, van Straaten
 
Noot redactie: Heeft u een antwoord op de vraag van George A. van Straaten of een zelfde soort ervaring? Laat het ons weten
via redactiegrotemunsterlander@gmail.com, dan plaatsen wij de reacties in de eerst volgende editie. Mocht u ook een vraag
hebben, stel deze via de redactie en plaatsen wij uw vraag in het eerst volgende clubblad. Een antwoord volgt dan in de daarop
volgende editie.

9



Verslag kampioenschapsclubmatch zaterdag 17 juni
2017
 
Dit jaar waren we weer te gast bij de centraal in Nederland
gelegen manege de Fruithof in Heteren voor onze jaarlijkse
KCM.
 
De weergoden waren ons die dag goed gezind, droog en niet
te warm weer. Bij aankomst bleek Eddy van den Berg al
aanwezig om de meegebrachte benodigdheden voor de ring
en tent voor de keurmeester te installeren. Iedereen had de
wekker tijdig gezet want ook de gedelegeerde, de heer van `t
Hof, namens de Raad van Beheer, alsook de keurmeester Will
Hochstenbach en de 3 aspirant keumeesters, die het ringper
soneel vormden, waren ruim op tijd aanwezig. Ria Lukens
was al vroeg in de weer om de deelnemers van een catalogus
en ringnummer te voorzien. Om iets over tien kon voorzitter
Johan Wilmink dan ook iedereen van harte welkom heten.
Alvorens met de keuring te beginnen werd nog bij enkele
honden de schofthoogte gemeten, alleen van de  honden die
nog niet eerder gemeten waren op een keuring en al de leeftijd
van 15 maanden hadden bereikt.
 
De keurformulieren en benodigde kaarten waren, zoals elk
jaar, door Hennie IJpelaar vervaardigd en lagen `startklaar`
bij de keurmeesterstafel zodat de keurmeester en zijn ringper
soneel vlot konden keuren. Door het relatief geringe aantal
honden die dit jaar waren ingeschreven, was besloten om de
keuring in zijn geheel in één keer af te werken zonder een
middagpauze. Tegen 13:30 uur waren dan ook de winnaars
van de dag bekend.
 
In deze pauze konden de kopieën van de keurformulieren en
de oorkondes ingevuld worden zodat we tegen half drie over
konden gaan tot de prijsuitreiking. Hiervoor werd echter
Johan Wilmink nog tot `Lid van verdienste` benoemd van de
N.G.M.V.. Bij deze benoeming kreeg hij de zilveren speld,
oorkonde en bos bloemen uitgereikt. Johan Wilmink was al
meer dan 10 jaar voorzitter van de N.G.M.V., vandaar deze
terechte benoeming (Hij is inmiddels de langst zittende
voorzitter)
 
Bij de prijsuitreiking werden alle deelnemers naar voren ge
roepen om hun oorkonde en eventueel gewonnen beker in
ontvangst te nemen.  
Hierbij feliciteren we nogmaals:

Nicoliene Oosterhof met beste teef en Clubwinnaar Uriella
Junior od Nezdického potoka,
Ronald Mentink en Anita Jansen met beste reu Ghyll Ribble
Uut `t Vossebeltseveld en
Johan Wilmink met beste jeugdhond Acira van de Polderdiek.
 
De GHC had ook nu weer allerlei jachtgerelateerde proefjes
uitgezet op het terrein waar door de eigenaren van de GM`ers
goed gebruik van werd gemaakt. Blijft leuk om na de keuring
even je hond `los te laten` op deze proefjes waar ze hun
energie kwijt kunnen.
 
Gitte Hoefman heeft op deze dag de sfeerfoto`s en de stand
foto`s gemaakt. Deze zijn uiteraard te bewonderen op de site
en ook verder in deze uitgave.
 
Madelon Bolderman mocht namens Hubertus Gold nog
proefzakjes voer aanbieden aan alle deelnemers zodat de te
rugreis niet met een honger gevoel gepaard ging.
 
Intussen was de barbecue al aangestoken en konden we, na
de officiële afsluiting, van de speklapjes, hamburgers etc. in
clusief de gesmeerde stokbroodjes met salades gaan genieten.
 
Dank aan alle vrijwilligers die deze gezellige en geslaagde dag
mogelijk hebben gemaakt!
 
Hennie IJpelaar
Ina te Boome
 

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

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

www.hubertusgold.nl en volg ons op Facebook
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Clubwinnaar 2017 Quinty (Uriella Junior od Nez
dického potoka)
WAUW wat een geweldige dag onze lieve Quinty (Uriella
Junior od Nezdického potoka) Clubwinnaar 2017!
 
Wie had gedacht dat onze lieve maffe Tsjech Clubwinnaar
2017 zou worden! Hier hoop je op wanneer je deelneemt aan
de Clubmatch. Dat jij op deze dag het mooiste hondje aan de
lijn hebt.
 
Vorig jaar onze reu Aiko vom Tieben See Clubwinnaar en nu
Quinty. Ik ben sprakeloos, dankbaar, intens blij en heel veel
meer, dat wij voor een tweede maal de wisseltroffee mee naar
huis mogen nemen. En dan Quinty haar dochter Acira reser
ve beste teef en jeugdwinnaar op deze dag, ongelofelijk ge
woon.
 
Deze momenten zijn voor mij zo ontzettend dierbaar (voor
wie zouden ze dat niet zijn), misschien maak je ze wel nooit
meer mee. Dank aan Peggy IJpelaar die Quinty deze dag super
heeft voorgebracht. En dank aan iedereen die deze dag mo
gelijk hebben gemaakt! Meer weet ik niet te zeggen, gewoon
sprakeloos.
 
groetjes,
Nicoliene Oosterhof
en een poot van Quinty, Aiko en Aira

Clubwinnaars
Nicoliene Oosterhof met Quinty, keurmeester W. Hoch
stenbach, Anita Janssen met Storm uut 't Vossebeltseveld

Verslag KCM door keurmeester Wil Hochstenbach
 
Ja, een klein stukje schrijven over de Zwart Witte op de
Clubkampioenmach.
 
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de vriendelijkheid,
zeer zeker de organisatie, de exposanten, en mijn medewer
kers, het was mooi geregeld. Dit kom ik niet altijd tegen.
 
Maar nu naar de Grote Münsterlander: het ringgedrag was
over het algemeen goed. Het meeste wat ik graag meer zag is
VOORBORST. Dit is belangrijk voor het hart. Het hoofd was
over het algemeen goed van lengte (3 en een halve keer passend
in het lichaam). Mijn beste reu was een mooi type met een
mooie kleurverdeling; mijn beste teef was heel goed in verhou
ding en mooi van type maar ik zag er graag wat meer wit bij.
 
O ja, en a.u.b. geen overhoekte Zwart Witte! Dit is zeer slecht
voor het gangwerk.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wil Hochstenbach

Clubwinnaar en Jeugdwinnaar
Quinty (Uriella Junior od Nezdického potoka) en Acira
van de Polderdiek
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 6. Dohosan of Coopers Border

1. Duron van het Zonnebeekbos, 1e VB
5,5 maand  Mannelijk in type. Voldoende krachtig en lenig
gebouwd.Mooi mannelijk hoofd, goede lengte passend bij het
lichaam. Goede lange vang,matige stop, correct behang,
goede hals. Op dit moment in balans voor leeftijd,voldoende
voorborst, zag graag wat diepere voorborst. Goede bone,
sociaal en oplettend gedrag. Uitmuntende zwart/witte vacht,
vrolijk gangwerk.
 
 

2. Donar van het Gina Florashof, 1e VB
8 maand Forse reu, toont voldoende adel in hoofd. Goede
vang compleet scharend gebit. Matige stop, schedel op dit
moment iets wegvallend in achterhoofdsknobbel. Als hij at
tent is draagt hij behang goed, goede bovenbelijning met goede
schoft. Handvat steekt ver voor boeggewricht uit. Borstbeen
loopt vlug weg, goede schouder. Voldoende gehoekte opper
arm, uitmuntend bot, goede voeten. Tijdens gang voldoende
hoekig achterhand. Redelijke kwaliteit vacht, staat momen
teel open.
 
 

3. Sir Storm Uut 't Vossebelsteveld,  1e ZG
14 maand Echte reu, mooi hoofd met iets matige stop, goede
verhouding vang/voorsnuit. Compleet scharend gebit, goed
geplaatst behang. Werklustige expressie. In boven belijning
iets lange lendenpartij, iets hellend bekken. Hoekingen vol
doende in balans. Achterhandhoeking duidelijk in gangwerk
te zien. Goede ribwerving, zag graag borstbeen naar achter
toe doorlopen. Goede bot en voeten, goede vacht. Echt tem
perament.
 
 

4. Castle van het Zonnebeekbos, U 1e 
1.5 jaar laatbloeier. Uitmuntend bespierd, op snelheid ge
bouwd maar moet meer kracht krijgen. Zeer mooi mannelijk
hoofd met correcte vang, stop en schedel. Hoeking voldoende
in balans maar mist voorborst en borstdiepte. Goede vacht,
goede gangen maar loopt wat breed achter. Passend bot,
mooie voeten. Zag graag meer bevedering aan buik, goede
staartdracht.
Schofthoogte  62 cm
 
 

5. Sparko van het Meekenesch
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 6. Dohosan of Coopers Border, 2e U
3.5 j. Mooi formaat, geschikt voor onder het geweer. Manne
lijk hoofd en voldoende lengte t.o.v. het lichaam, matige stop.
Voldoende donker oog. Uitmuntende boven belijning met
goede schoft. Opperarm ligt voldoende ver terug. Borstbeen
net voldoende lang, zeer gewelfde ribben. Voldoende hoeking
in hak en knie, iets hellend bekken. Tijdens gaan iets meer
polsbeweging en zeer trots op zijn staart. Veel vacht die vol
doende gesloten is. Aangenaam gedrag.Schofthoogte 60 cm
 

10. Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld, 1e U Beste
Reu, CAC en BOS
3 jaar. Uitmuntende type, mooi vrijwel vierkant, klassiek
hoofd. Vang en schedel voldoende in balans, behang voldoen
de hoog gedragen. Functionele hals, zowel in gang als in stand
correcte bovenbelijning. Uitmuntende voorhand, correcte
voorborst, voldoende lang borstbeen, correcte ribwerving,
mooie sterke lendenen. In gang toont hij meer hoeking dan in
stand. Mooi plat bot, goede hazenvoet, mooie vacht en uit
straling. Aangenaam gedrag en goede gangen.

5. Sparko van het Meekenesch, 1e U Res CAC
3 jaar. Uitmuntend type, mooi mannelijk hoofd, correcte vang
en schedel, correct behang, matige stop. Ogen voldoende
donker van kleur, goede bovenbelijning, net voldoende
voorborst. Voldoende lang borstbeen, goede ribwerving,
uitmuntende schouder. Voldoende opperarmhoeking, goede
knie en hak, in stand mag meer uitgesproken zijn. Goede bone,
wat grotere hazenvoet, mooi temperament in gangen.
 
 

7. Cesar van Dorka's Plek, 3e ZG 
4 jaar. Mooi formaat, stevig lichaam. Reuenhoofd waarvan
ik graag lengte zag. Zware vang met zwaar ontwikkelde lip
pen. Diepere stop wel passend schedel, zag dat graag wat
smaller. Goed aangezet behang wat zwaar van structuur.
Functionele hals, goed schoft en boven belijning. Bekken
mocht vlakker, goed hellende schouder, zag opperarm graag
wat meer naar achteren liggen. Goed ontwikkelde borstkas
met ruime ribwerving. Goede hak en kniehoeking. Uitmun
tende vacht en bevedering, goed sturend gangwerk voor los
in de pols. Zeer aangenaam gedrag.
 
 

8. Nico von Hoxfeld, 1e U
5 jaar. Temperamentvolle en op kracht gebouwde reu. Mooi
reuenhoofd met zeer intelligente uitdrukking. Matige stop en
voldoende lange vang t.o.v. schedel. Functionele hals, goed
ontwikkelde voorborst. Voldoende lang borstbeen, goede
ribwerving maar droog. Hoekingen in balans goede vacht met
voldoende verzorging, goede bot, hazenvoet. Tijdens het gaan
veel stuwing in achterhand, voor wat los in pols door zwaar
der beladen schouderblad. Voor totaliteit en type uitmuntend.
 

9. Aiko vom Tieben See, 2e U
3 jaar. Echte reu, voldoende in balans. Toont kracht en vol
doende snelheid. Mooi reuenhoofd, matige stop, goede vang,
intelligente expressie, goede stop en zeer lichte groef. Goed
behang, goede bovenbelijning, maar graag vlakker bekken.
Schouder zou verder naar achteren moeten liggen t.o.v. op
perarm. Goede voorborst, voldoende opgeribt, goed bot,
goede lichtgebogen middenvoet, hazenvoet voldoende. Heel
goed gedrag, genoeg stuwing achterhand, los in front. Aan
gename vacht en uitstraling.
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11. Desta van het Zonnebeekbos, 1e VB
6 maand. Vrouwelijk hoofd met goede vang. Schedel nog
volledig in ontwikkeling, daardoor niet altijd correct gedragen
behang. Voldoende goede bovenbelijning, iets hellend bek
ken, zag graag wat meer voorborst. Borstbeen voldoende naar
achter, ribwerving in aanleg. Voldoende gehoekt voor, sterkt
gehoekt achter. Mooi plat bot, goede hazenvoet, licht door
gezakt middenvoet. Goed ringgedrag, toont voor haar leeftijd
voldoende gangen.
 
 

12. Frouke vom Diebeswinkel, 2e B
7 maand. Vrouwelijk zag graag wat meer lengte in hoofd t.o.
v. lichaam. Wat smalle vang en ruime stop. Mooi donker oog,
behang graag wat hoger geplaatst. Vlakke bovenbelijning met
zeer hellend bekken. Wat kortere schouder die meer naar
achter mag liggen. Goed gehoekte opperarm, zag graag meer
voorborst. Borstbeen voldoende lang maar mocht dieper, zeer
veel knie en hakhoeking. Mooie vacht en uitstraling, voldoen
de goed gedrag. Passend bot, mooie hazenvoet. Toont tempe
rament, maar weet niet waar ze met de beenderen naar toe
moet.

13. Donya van 't Gina Florashof, 1e VB
8 maand. Uitmuntende type, zeer mooi rastypische hoofd met
correcte vang en schedel. Rustige intelligente uitdrukking.
Goed gedragen behang, goede bovenbelijning, hoekingen in
balans, beter te zien tijdens gaan. Goede voorborst, lang ge
noeg borstbeen, correcte ribwerving. Zeer mooi bot, lepelvoet,
mooie vacht en uitstraling. Net voldoende beweging midden
voet, goede gangen.
 

14. Aira van de Polderdiek, 4e ZG
12 maand. Sterk krachtig gebouwde teef. Hoofd in verhou
ding, zag graag iets matigere stop. Goed gevormd oog, vol
doende donker van kleur. Vriendelijke uitdrukking, zag graag
wat vrouwelijker. Goede bovenbelijning, hoekingen in balans,
goede voorborst, goed bot, voldoende lang borstbeen. Goede
ribwerving, mooie vacht, goede staart.
 
 

15 Ayla van de Polderdiek 16 Acira van de Polderdiek
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15. Ayla van de Polderdiek, ZG
12 maand. Goed formaat, mooi vrouwelijk hoofd. Goede
matige stop, goede schedel en vang. Goed gedragen behang,
goede bovenbelijning, voldoende voorborst en voldoende lang
borstbeen, correcte ribwerving. Goed bot, lepelvoet, goede
vacht. Jammer dat gangwerk niet goed te beoordelen is van
wege opspringen en daarom zeer goed.
 

16. Acira van de Polderdiek, 1e U, RES CAC,
Beste Jeugdhond
12 maand. Vrouwelijke teef, mooi klassiek hoofd, correcte
vang, matige stop, goed gevorm oog, correcte lippen. Schedel
staat in ontwikkeling en daarom behang laag gedragen. Goede
bovenbelijning, voldoende voorborst, voldoende lang borst
been. Goede ribwerving, hoekig correct in balans wat duide
lijk te zien is tijdens gaan. Goede vacht, voldoende bevedering,
mooi plat bot, goede lepelvoet die voldoende sterk is. Munt
uit in gangen.

17. Hind van 't Patriez 'n Land, 3e ZG
12 maand. Vrouwelijk type die tijd nodig heeft. Zeer ontwik
keld hoofd, goede vang, matige stop, brede schedel kan be
hang goed dragen. In bovenbelijning graag vlakkere bekken,
wat meer voorborst gewenst, wel voldoende lang borstbeen.
Ribwerving in aanleg, voldoende hoeking in knie en hak. In
voorhand graag wat meer hoeking en iets langere opperarm.
Mooie vacht, wanneer vrijer mooie expressie. Toont goede
stuwing, voor iets los.
 
 

19. Mexx van de Stommeerpolder, ZG
17 maand. Mocht wat verder ontwikkeld zijn. Vrouwelijk
hoofd passend bij lichaam. Goede verhouding vang/ voor
snuit, matige stop. Correct gedragen behang. Functionele
hals, goede bovenbelijning maar zag graag bekken wat vlak
ker, goede schouder en opperarm mocht verder terug liggen.
Goed gehoekte achterhand. Goede vacht, temperamentvol
gedrag. Bij lopen gaat ze graag scheef door goed gehoekte
achterhand. Goed bespierd, vrolijke staartdracht.
 
 

18. Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld, 2e U
15 maand. Mooi vrouwelijk type, zeer mooi hoofd, voldoen
de in verhouding. Matige stop, correcte lippen, goed gedragen
behang. Goede schoft, zag opperarm graag wat verder terug.
Goed bekken, goede staartaanzet die goed heen en weer ge
dragen word. Voldoende voorborst en voldoende lang
borstbeen. Hoekingen in balans maar zag graag meer bewe
ging in middenvoet wat te zien is in gangwerk. Mooie vacht
en uitstraling, aangename kleur. Goed gedrag, temperament
vol gangwerk die in front vaster moet worden.
 
 

20. Castra van het Zonnebeekbos, 1e ZG
18 maand. Mooi formaat, goed vrouwelijk, zeer mooi hoofd,
goede lengte passend bij lichaam. Goed vang en schedel, goed
donker oog, goed gedragen behang. Goede bovenbelijning
met iets hellend bekken. Goede voorborst, borstbeen voldoen
de lang wel sterk oplopend. Zag achterste ribben graag dieper.
Goed hak/knie verhouding, goede schouder, opperarm vol
doende terug liggend. Toont temperament in gangen. Draait
licht de knieën naar buiten. Zeer los in front.
Schofthoogte 60 cm.
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21. Floortje van 't Woudse Veldt, 2e ZG
22 maand. Flinke teef, wel vrouwelijk, aan de maat. Mooi
gevormd hoofd, goede lippen, vangen, behang en matige stop.
In bovenbelijning zag ik graag in het middenstuk minder
welving. Zag graag meer voorborst, borstbeen lang genoeg,
dichte peervormige ribben. Goed bot, lepelvoet, in gangen
gehoekter dan in stand. Mooie staartdracht, ruim uitgrijpend
gangwerk. Voor zeer los en kruisend. Mooie vacht en uitstra
ling.
Schofthoogte 60 cm.
 
 

23. Evita van 't Woudse Veldt, 2e U
4 jaar. Mooi formaat, vrouwelijk, toont genoeg kracht en
lenigheid. Mooi vrouwelijk hoofd, goede schedel, vang, ma
tige stop, intelligente uitdrukking. Functionele hals, voldoen
de voorborst en borstbeen, hoeking in balans, goede lepelvoet.
Haar kwaliteit in orde, goede gangen.
 
 

25. Brockchime Burlesque, 1e U
6 jaar. Vrouwelijk met goed formaat. Vrouwelijk hoofd,
voldoende verhouding voorsnuit/schedel, matige stop, goed
gedragen behang. Functionele hals, rastypische bovenbelij
ning, uitgebalanceerd in hoeking, voldoende voorborst,
borstbeen voldoende lang. Bij type passend bot, voldoende
bespierd. Mooie vacht, goed temperament in gangen met
voldoende ruimte in de achterhand. Aangenaam gedrag,
perfect gehandeld.
 
 

24. Britt van 't Reuseldal, 3e U
5 jaar. Mooi formaat, vrouwelijk hoofd, voldoende kracht. In
hoofd zag ik graag wat meer lengte, wel mooie matige stop.
Goed ontwikkelde neus, goede vang. Goed gedragen en be
vederd behang. Voldoende hoeking in voorhand, correcte
hoeking in achterhand. Net voldoende voorborst, borstbeen
net voldoende lang, zag achterste ribben graag wat dieper.
Mooie lepelvoet, goed bot, goede gangen. Zag graag wat meer
temperament.
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27. Hit Do van 't Patriez 'n Laand, G
13 maand. Vrouwelijk, goede vang met voldoende lip, goed
gevormd oog. In schedel loopt achterhoofdsknobbel te snel
weg teveel stop. Bovenbelijning, bekken graag horizontaler.
Hoeking in balans maar zeer matig. Mist voorborst, voldoen
de ribwerving maar mag dieper. Heel veel temperament met
voldoende stuwing in achterhand wat voor niet verwerkt kan
worden.
 
 

26. Hailey van 't Patriez 'n Laand, ZG 1e
13 maand. Vrouwelijk type, goed formaat. Heeft veel tijd
nodig om substantie te krijgen. Lang hoofd, goede verhouding
voorsnuit/ schedel, matige stop, kan behang goed dragen.
Goede bovenbelijning, zag graag opperarm meer naar achte
ren gehoekt, net voldoende voorborst, borstbeen lang genoeg.
Passend bot, mooie lepelvoet. Dichtvoetig temperamentvol
gangwerk. Tijd nodig om te coördineren. Voldoende bevede
ring, mooie vacht, onrustig gedrag.
 
 

28. Senta van het Meekenesch, 2e U
3 jaar. Goed uitgebalanceerde sterke teef. Mooi vrouwelijk
hoofd, goede verhouding voorsnuit/schedel, voldoende mati
ge stop, uitgebalanceerde hoeking. In gangwerk goede boven
belijning, mooi gedragen staart, mooi bone en goede voeten.
Net voldoende voorborst, kan behang goed dragen. Munt uit
in gangen, topconditie.

29. Uriella Junior od Nezdického potoka, U1 Beste
Teef CAC + BOB
4 jaar. Uitmuntend type, mooi vrouwelijk hoofd, matige stop,
mooie volle wenkbrauwen, correcte vang, correct behangen
voldoende lippen. Uitmuntende voorborst, borstbeen lang
genoeg. Correcte ribwerving, mooi bot, goede lepelvoet.bij
juiste snelheid correcte gangen, uitmuntende conditie.
 
 

30. Do van het Woudse Veldt, ZG 3
4 jaar. Werklustig type, vrouwelijk, wat hoger op benen ge
steld. Goed vrouwelijk hoofd, correcte vang, matige stop,
correcte behang, goede wenkbrauwen. Functionele hals, voor
matig achter sterk gehoekt. Net voldoende voorborst, maar
mist diepte in achterste ribben. Goede haarkwaliteit maar
mocht meer bevedering hebben.
 
 

31 Lady van de Lobbery, ZG
4 jaar. Werklustig type, vrouwelijk, wat hoger op benen ge
steld. Goed vrouwelijk hoofd, correcte vang, matige stop,
correcte behang, goede wenkbrauwen. Functionele hals, voor
matig achter sterk gehoekt. Net voldoende voorborst, maar
mist diepte in achterste ribben. Goede haarkwaliteit maar
mocht meer bevedering hebben.
 
32. Anouk van 't Woudse Veldt, U1, Beste
Veteraan
Bijna 11 jaar. Uitmuntende conditie. Mooi vrouwelijk hoofd.
Voldoende verhouding voorsnuit/schedel. Wijze expressie,
genoeg wenkbrauwen daardoor matige stop.
Vrijwel vierkant, goede ribbenpartij met goede voorborst.
Hoeking in balans, passend bone, goede lepelvoet. Voor
leeftijd goede vachtconditie. Toont uitmuntende gangen.
Uitmuntend 1 Beste veteraan.

17



18



Ervaringen van een aspirant keurmeester
 
 
Zaterdagochtend 17 juni werd ik weer eens vroeg gewekt door
de wekker. Op zich niet zo heel bijzonder, want de zaterdagen
en zondagen staan bij mij doorgaans in het licht van honden.
Of het nu een jachtproef of jachttraining is met mijn eigen
hond, een hondenshow of clubmatch, dat maakt me niet uit.
Maar laat ik beginnen met mezelf voor te stellen.
 
Mijn naam is Joke Nijhuis. In het dagelijkse leven ben ik
teamleider bedrijfsvoering bij de gemeente Borne. Ik ben ge
trouwd en we hebben een zoon van 18 jaar. We wonen in het
Oosten van Nederland, in Overdinkel, een dorpje pal aan de
Duitse grens. Als echte hondenliefhebbers hebben we altijd
honden gehad, vroeger Mechelse Herders maar de laatste
jaren Vizsla’s en sinds kort een Andalusische Podenco die we
uit Spanje hebben geadopteerd. Met onze Vizsla’s heb ik
meerdere keren meegedaan aan jachthondenproeven (SJP o.
a. in Haaften, Workingtests, MAP, zweetproeven) en honden
shows in Nederland en het buitenland.
 
Maar mijn liefde voor de honden is verder gegaan. Ik ben me
gaan verdiepen in de kynologie en ben ik 4 jaar geleden be
gonnen met de cursus Kynologische Kennis 1 (KK1; gemid
deld 14 cursusavonden), gevolgd door de cursussen Kynolo
gische Kennis 2 (KK2; gemiddeld 14 cursusavonden) en Ex
terieur & Beweging (E&B; 6 zaterdagen). Tijdens de KK1- en
KK2-cursussen leer je van alles over het inwendige en uitwen
dige van de hond, zoals bijvoorbeeld de stofwisseling, het
hormoonstelstel, celdeling, genetica, voortplanting, zintui
gen, bloedsomloop/ademhaling, skelet en de spieren, enz., enz.
Maar dat niet alleen, ook wordt je geacht het kynologisch
reglement te kennen met bijvoorbeeld het fokreglement,
wedstrijdregels en de registratie in het Nederlandse Stam
boom (voor meer informatie zie: https://www.houdenvanhon
den.nl/over-ons/regelgeving/kynologisch-reglement/ ) en
komen zaken als ethiek, integriteit en fairfok aan de orde. De
cursus KK1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen, het
examens voor KK2 wordt mondeling afgenomen.
 
In tegenstelling tot de KK1 en KK2 cursus, is de cursus E&B
meer praktijkgericht en wordt tijdens de cursus de bouw van
de hond in relatie tot zijn gangwerk behandeld. Als onderdeel
van de E&B-cursus moesten we na afloop van een cursusdag
een verslag schrijven over de aanwezige honden en dat voor
feedback opsturen naar één van de docenten. Al met al duurt
de gehele vooropleiding, voordat je met een rasexamen mag
beginnen, minstens 3 jaar. Nadere informatie over de oplei
dingen en regelementen kun je vinden op de website van de
Raad van Beheer via de link: https://www.houdenvanhonden.
nl/opleidingen-en-trainingen/.
 
Ook het examen E&B wordt mondeling afgenomen. Persoon
lijk heb ik het heel leerzaam traject gevonden. Na de middel
bare school had ik graag diergeneeskunde willen studeren.
Helaas is dat iets anders gelopen, maar met de cursussen KK1
t/m E&B heb ik het toch een beetje goed kunnen maken. Wat
het opleidingsniveau betreft, geeft de Raad van Beheer aan
dat het op Hbo-niveau is.
 
Na het behalen van de diploma’s KK1, KK2 en E&B, kun je
je aanmelden als aspirant-keurmeester voor in eerste instantie

5 rassen. Maar voordat je rasexamen kunt doen moet je nog
aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Om te beginnen
moet je minstens 15 keer ringwerk hebben gedaan op een show
(5 keer schrijver, 5 keer commissaris en 5 keer ringmeester)
Verder moet je per ras minstens drie keer stage lopen (voor
de eerste 8 rassen) bij een ervaren keurmeester. Dat kan zijn
een stage op een internationale show, een jongehondendag,
een clubmatch of (met toestemming van de Raad van Beheer)
een stage in het buitenland (zie ook: https://www.houdenvan
honden.nl/opleidingen-en-trainingen/rasexamens/ )
 

 
Als aspirant-keurmeester moet jezelf je stages regelen, via de
organisatie/rasvereniging en de keurmeester. Voorafgaand
aan een stage bereid je je goed voor door de rasstandaard te
bestuderen (te downloaden via de FCI) De concrete invulling
van een stage kan per keurmeester verschillen. Meestal spreek
je van tevoren af met de keurmeester hoe hij of zij de stage
wilt doen. Sommige keurmeesters wijzen ter plekke een hond
aan en vragen of je daar een verslag van wilt maken dat na
derhand besproken wordt. Sommige keurmeesters bespreken
een bepaalde hond mondeling. Dit hangt vaak ook af van de
beschikbaar hoeveelheid tijd. Hoe dan ook, de bespreking van
een hond vindt pas plaats nadat de keurmeester de hond zelf
heeft beoordeeld. Als stagiaire mag je, in tegenstelling tot b.
v. de ringmeester, de hond betasten. Omdat een keurmeester
maar 1 stagiaire per keer mag begeleiden, vis je als aspirant-
keurmeester weleens achter het net. Dat is mij helaas bij een
clubmatch overkomen, maar gelukkig kon ik als ringmeester
toch de keuring bijwonen. En de keurmeester Will Horsten
bach was zo vriendelijk om zijn kennis met ons alle drie
(Linda, Susan en mij) te delen.
 
Omdat ik zelf een jachthond heb, heb ik besloten om me na
het behalen van het E&B examen, te gaan specialiseren in
rasgroep 7. Zo ben ik vorig jaar geslaagd voor het keurmees
terexamen van de Weimarse Staande Hond en heb ik me o.a.
ook aangemeld als aspirant-keurmeester voor het rasexamen
van de Grote Münsterlander. Ik was erg blij om te horen dat
de vereniging plannen heeft om binnenkort een rasexamen te
organiseren. Om als aspirant examen te kunnen doen, ben je
namelijk afhankelijk van een rasvereniging wanneer zij een
examen organiseren. Een vereniging kan wel zelf bepalen hoe
zij het opleidingstraject voor een rasexamen organiseert. Meer
over de organisatie van rasexamens is te vinden op: https://
www.houdenvanhonden.nl/globalassets/opleidingen/uitvoerings
regels-keurmeesterbeleid-versie-aug-2014.pdf.

19



 
Ter voorbereiding op het rasexamen van de Grote Münster
landers heb ik op 12 maart 2016, tijdens de Jonge Hondendag,
mijn eerste stage bij Lida Reeskamp mogen doen. Dat heb ik
een geweldige dag gevonden; heerlijk buiten en een mooie
combinatie van het keuren van honden en honden aan het
werk zien. Daarna heb ik ook stages gelopen op internatio
nale shows, bijvoorbeeld in Groningen. Omdat er doorgaans
niet zo veel Grote Münsterlanders worden ingeschreven op
de internationale shows, heb ik onder andere ook een stage
verzoek gedaan bij de Duitse vereniging voor Grote Münster
landers. Overigens had ik destijds ook stage in Duitsland
gedaan voor de Weimeraners en dat was goed bevallen. Ik
kreeg direct een vriendelijk mailtje terug dat ze daar graag aan
mee wilden werken en ik was welkom als ‘Anwärter an der
Zuchtschau bei der Landesgruppe Westfalen-West in Heek-
Ahle‘. De keurmeesters daar waren de heren Buß, Wackertapp
en Wardemann. Toevallig vond de Zuchtschau plaats op 18
juni, één dag na de Kampioensclubmatch van de Grote
Münsterlander in Heeteren, waar ik me al als ringmeester voor
had aangemeld en waar Will Horstenbach zou keuren. Een
prachtige gelegenheid om het keuren in Duitsland en Neder
land te vergelijken.
 

 
 
Leuk vond ik het dat er in Heek traditiegetrouw met hoorn
blazers werd gestart. Bij sommige jachtproeven (b.v. in Ol
denzaal) is het ook nog gebruikelijk en dat heeft toch wel wat
vind ik. Een belangrijk verschil dat me direct al op viel was
dat er in Duitsland door drie keurmeesters wordt gekeurd. Ik
had al gehoord dat dit vaker voorkomt in het buitenland, maar
het was de eerste keer dat ik het zelf meemaakte. Overigens

was dat niet het geval bij de zuchtschau van de Weimeraners,
dus waarschijnlijk is dit niet standaard in Duitsland. Verder
worden de honden in Duitsland op twee onderdelen apart
gekeurd en gekwalificeerd, namelijk de bouw/beweging en de
vacht, maar dat kende al van de stage op de zuchtschau van
de Weimeraners. Ten aanzien van de beoordeling van de bouw
en het gangwerk zag ik veel overeenkomsten tussen de keuring
in Nederland en in Duitsland. Wel viel me op dat bij de
zuchtschau in Duitsland het gangwerk in stap werd beoor
deeld en dat er niet zoveel aandacht was voor de rasspecifieke
kenmerken van de Grote Münsterlanders, zoals bijvoorbeeld
het hoofd. Gelukkig hebben we tijdens de Clubmatch veel
over de rasspecifieke kenmerken opgestoken van Will Hor
stenbach. Opmerkelijk vond ik dat tijdens de zuchtschau één
van de Duitse keurmeesters zelf zijn hond voorbracht. Tijdens
die keuring nam de keurmeester vanzelfsprekend zelf geen deel
aan de keuring, maar dit is in Nederland uitgesloten. Het is
in Nederland niet toegestaan dat een keurmeester zijn hond
inschrijft als hij zelf moet keuren op die show, laat staan dat
hij/zij de hond zelf voorbrengt (zie ook de gedragscode voor
keurmeesters: https://www.houdenvanhonden.nl/globalas
sets/keurmeesters/2016-06-16-gedragscode-exterieurkeurmees
ters.pdf . Dat geldt overigens ook voor stagiaires. Ringmede
werkers mogen wel hun hond inschrijven, mits die niet wordt
geshowd in de ring waar hij/zij ringwerk doet.
 
Al met al heb ik er enorm veel van opgestoken, en kijk ik terug
op hele mooie dagen. Persoonlijk vind ik buitenshows pretti
ger dan binnenshows. De ringen van de buitenshows zijn vaak
ruimer, waardoor het gangwerk van de jachthonden beter tot
z’n recht komt. Per slot van rekening zijn jachthonden gefokt
om langdurig een veld of bos af te zoeken, meestal galoppe
rend. Een jachthond moet ‘fit-for-function‘ zijn. Daarom ga
ik ook graag, als onderdeel van de opleiding van het rasexa
men, naar een veldwerkwedstrijd, wesentest (Weimeraners),
zweetproef, SJP-proef, of anderzins. Sommige rasverenigin
gen stellen dat ook als voorwaarde in het opleidingstraject.
 
En tot slot de gezelligheid en gastvrijheid tijdens de Clubmatch
heb ik zeer gewaardeerd. Een hartelijke groet en tot ziens op
een show, jachtproef of op de voorbereiding van het rasexa
men.
 
Joke Nijhuis
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Leden van verdienste en ereleden 2017
Ere leden NGMV:
Mevr. A Peters-Klabbers †
Dhr. G. van Straaten,
Dhr. H.G. Klokman
Mevr. Otto-van de Hamme †
 
Leden van verdienste:
Dhr. H. Heida,
Mevr. A.M. van Straaten-Stokman
Dhr. M. Schimmel
Dhr. T. Zuidema
Dhr. J. Mols,
Dhr. P. Reivers,
Dhr. E. Bekkering.
Dhr. J. Geessink
Dhr. A. Melles
Dhr. L. Koppelman
Mevr. A. Hilferink
Mevr. W. Rodenburg
Mevr. C.  Konings
Dhr. C. Merkes
Dhr. A. Nieuwenhuis
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
Mevr. W. Braam
Dhr. L. Jacobs
Dhr. H. Spätgens
Dhr. G. de Kuyer
Dhr. A. Wisselink
Mevr. E. Bartnig
Dhr. K. Poort
Dhr. H. van Dam
Dhr. J. Franssen
Dhr. H. Thomaes
Dhr. C. Konings
Dhr. J. van Dommelen
Mevr. J.H. Smeets

 
Nieuw  `lid van verdienste` vanwege 10 jaar bestuursfunctie
2017
Dhr. J. Wilmink
 

Nieuwe leden

Dhr. N. Blockhuijs Putte (België)

Dhr. J. Bosman Zwartsluis

Dhr. J.S. Dikkema Zwolle

Mevr. P. Dirix Vliermaal (België)

Mevr. A. Jansen 't Haantje

Dhr. P.P.H.E. Verreusel Susteren

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.

 
LEDEN
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Basis Veldwerk Test. Uitleg van de gebruikshondencommissie Veldwerk:
Commissie Jachthonden
datum: 01-07-2017
betreft: FTCP bulletin 2017-02 Voorlopig Reglement Basis
Veldwerk Test
 
Inleiding
De aangeboren eigenschappen van staande jachthonden, zoals
jachtpassie, bouw, motoriek, de wil om voor te staan en een goed
karakter en mentaliteit zijn noodzakelijk om onze staande
hondenrassen in stand te houden. Veldwedstrijden zijn het
middel bij uitstek om te gebruiken bij de selectie van deze eigen
schappen. Uiteindelijk wordt hierdoor het gebruik van goede
staande honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht bevorderd
en het raseigen karakter van de verschillende staande honden
rassen in stand gehouden.

De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven veldwedstrijd
organiserende verenigingen (hierna VWOV’n) een goed en
waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het
betreffende staande hondenras.
Om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoor
delen wordt een Basis Veldwerk Test geïntroduceerd met als
doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugd
veldwedstrijd. Het is daarmee een eerst stap naar deelname aan
de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te be
vorderen.
 
Artikel 1
1.1 De Basis Veldwerk Test is een test waarbij de natuurlijke
aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, met name het
initiatief en de wil tot jagen, veldaanpak, het verwaaien, vinden
en voorstaan van eventueel aanwezig wild. Daarnaast wordt
gekeken naar eventuele schotgevoeligheid en basis gehoorzaam
heid (relatie met de voorjager), om op grond van de gedane
bevindingen vast te stellen of de hond geschikt is voor deelname
aan de jeugdklasse van het veldwerk.
1.2 De Basis Veldwerk Test wordt georganiseerd door een
VWOV, die de belangen van een of meerdere staande honden
rassen behartigt, dan wel meerdere van de hier bedoelde
VWOV’n gezamenlijk.
1.3 De Basis Veldwerk Test staat open voor deelname van
staande honden zowel uit rubriek A, B als rubriek C, zodat
vertegenwoordigers van deze rubrieken op een Basis Veldwerk
Test beoordeeld worden.
1.4 De Basis Veldwerk Test vindt bij voorkeur plaats in uitno
digende velden.
1.5 De Basis Veldwerk Test wordt gekeurd door twee door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de
(Koninklijke Nederlandse) Jagersvereniging gezamenlijk be
noemde veldwedstrijdkeurmeesters voor staande honden,
waarvan er één door het Field Trial Comité wordt aangewezen,
die tevens als gedelegeerde zal optreden en één door de organi
serende VWOV wordt uitgenodigd.

Artikel 2
2.1 Toegelaten tot de Basis Veldwerk Test worden staande
honden, ingedeeld in rubriek A, B en C, die op de dag van de
test minimaal 9 maanden oud zijn, doch de leeftijd van 24
maanden nog niet hebben bereikt.
2.2 De in te schrijven staande hond dient ingeschreven te zijn in
het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, of inschrijving bij

het NHSB aantoonbaar is aangevraagd, dan wel in een ander
door de FCI erkend rashondenstamboek, indien de eigenaar niet
woonachtig is in Nederland.
2.3 Het maximumaantal deelnemende staande honden aan een
Basis Veldwerk Test is bepaald op 25.

Artikel 3
3.1 De deelnemende staande hond krijgt slechts één loop van 5
tot maximaal 10 minuten.
3.2 Tijdens de uitvoering van de Basis Veldwerk Test wordt
beoordeeld:
a. Initiatief tot jagen, wil de staande hond gaan jagen, is er
sprake van een veldaanpak, systematisch en op de wind en/of
omgang met en verificatie van verwaaiing.
b. Ter uitsluiting van schotgevoeligheid wordt tijdens het zoeken
van de staande hond door de voorjager op verzoek van de
keurmeester een schot met alarmpistool afgegeven op voldoen
de afstand van de hond. Het resultaat wordt betrokken bij de
uitslag.
c. Het contact tussen voorjager en zijn/haar hond en enige mate
van dressuur, waaruit blijkt dat de hond in samenwerking met
de voorjager zijn werk in het veld verricht en op fluitsignaal of
andere aanwijzingen van de voorjager (vlot) reageert. Op ver
zoek van de keurmeester moet op een commando van de voor
jager de hond gewillig naar hem/haar terug keren.
3.3 De afgelegde Basis Veldwerk Test mondt uit in een beoor
deling “voldoende” dan wel “onvoldoende”.
3.4 De organiserende VWOV dient de test aan te vragen via
“MyOrweja” en draagt zorg voor het doorgeven van de uitslag
aan Orweja, zodat de in “MyOrweja” bij de resultaten van de
staande hond, die de Basis Veldwerk Test met een voldoende
heeft afgelegd, de vermelding “BVT” wordt opgenomen. De
geplande BVT’s worden voorafgaand aan het seizoen in de
veldwedstrijdkalender gepubliceerd.

Artikel 4
4.1 De uitslag van de Basis Veldwerk Test wordt net als de
veldwedstrijden vermeld in MyOrweja. Tevens kan een aante
kening worden gemaakt in het werkboekje (werkboekje in dit
stadium nog niet verplicht) van de betreffende staande hond.
4.2 De hond met een voldoende afgelegde Basis Veldwerk Test
geeft recht op deelname door de VWOV’n georganiseerde voor-
en najaarsjeugdveldwedstrijden.

Artikel 5
De staande hond die de Basis Veldwerk Test met als resultaat
“onvoldoende” heeft afgelegd kan opnieuw deelnemen aan een
volgende Basis Veldwerk Test, met dien verstande dat maximaal
tweemaal in het voorjaar en maximaal tweemaal in het najaar
aan de Basis Veldwerk Test kan worden deelgenomen.

Artikel 6
Dit reglement is vastgesteld door de in de Jachthonden Wed
strijdraad vertegenwoordigde Veldwedstrijd Organiserende
Verenigingen, die de belangen van een of meer Britse- dan wel
Continentale staande hondenrassen behartigen en heeft de
status van een voorlopig reglement. In het najaar van 2017 zal
ervaring worden opgedaan bij zowel een tot rubriek A, B als tot
rubriek C behorende VWOV en kan worden aangehaald als
Voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test 2017
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Gebruikshondencommissie veldwerk NGMV:
 
Als gebruikshondencommissie veldwerk hebben wij verno
men dat er een aantal onduidelijkheden zijn omtrent de Basis
Veldwerk Test (BVT). Graag willen wij jullie goed informeren
over de hoofdpunten uit het reglement.
 
Om in een vroegtijdig stadium na te gaan welke honden in
potentie talent voor het spel op de wind hebben is de BVT
ontwikkeld met als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke
aanleg van de jonge staande hond. Het is voor alle duidelijk
heid géén instructiedag en ook géén veldwedstrijd, maar een
test waarbij de aanleg van de staande hond wordt beoordeeld,
waarbij met het goed gevolg afleggen van de BVT voorrang
kan worden verkregen voor inschrijving bij de jeugdveldwed
strijden. U wordt dus niet uitgesloten wanneer uw GM geen
BVT heeft afgelegd. Deelname is dan ook niet verplicht. 
 
Wat wordt er dan verwacht van de hond?
 
De hond moet bij deze test laten zien dat hij de wil toont om
te jagen, dus loopt om wild te vinden. Dit is op een (jeugd)
veldwedstrijd ook zo het geval, dus eigenlijk niets nieuws. De
hond moet laten zien dat hij jaagt! Tevens beoordelen de
keurmeesters of de hond niet schotgevoelig is en of er contact
is tussen voorjager en hond.
 
Deze test is in het leven geroepen want de inschrijvingen zijn
massaal en hierbij hielden de niet-jagende jeugdhonden
plekken bezet van wel-jagende honden in de alsmaar schaar
ser wordende goede jachtvelden. Op deze manier halen we

eerder de kwaliteit naar boven. Elke hond wordt uiteraard
rastypisch gekeurd, volgens zijn eigen klasse, voor de GM de
Continentaal II, of ook wel Rubriek C.
Mocht je hond net buiten de leeftijdscategorie vallen (9 tot 24
maanden) dan geldt het veldwerkreglement voor Novice en
Open Klasse. In deze klassen wordt er geloot en heeft de BVT
geen voor- of nadelen.
 
Deelname:
Per seizoen mag er twee keer deelgenomen worden aan een
BVT. Er worden komend najaar in ieder geval twee BVT’s
georganiseerd, op 26 augustus 2017 door de Continentale
Staande Hondenvereniging en 2 september 2017 door de
Nederlandse Vereniging Langhaar.
Zie kalender www.orweja.nl Opgeven via MyOrweja.
Afhankelijk van de aanmeldingen volgt er wellicht nog een
derde BVT.
 
Neemt u ter aanvulling alstublieft zelf ook het reglement door.
U bent uiteraard van harte welkom op de informatiebijeen
komst georganiseerd door FTC op zaterdagochtend 19 au
gustus 2017 in het oosten van het land, opgeven via www.
orweja.nl (Opgeven kan tot 10 augustus)
Indien er nog vragen zijn mag u uiteraard contact opnemen
met Jarina Kisjes of Sonja de Ruiter.
 
Jarina Kisjes Tel: 06 12306396 E-mail: info@jardeco.nl
Sonja de Ruiter Tel: 06-23613990 E-mail: sonjaderui
ter87@hotmail.com
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
 Verslag Doe-Dag NGMV 1 juli 2017 
 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   12-7-2017       Blad 1 van 1 
Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                       e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                        Tel.        0416-278618   

Tijdens de afgelopen Aanlegproeven 2016-2017 kregen we van veel GM eigenaren de vraag voor een Apporteer 
opleidings-of trainingsdag. Daar wilden we als GHC commissie heel graag aan meewerken, want het was al weer 
7 jaar geleden dat we als vereniging een Doe-Dag konden organiseren wegens gebrek aan animo. Complimenten 
aan deze generatie fokkers zijn dan ook op zijn plaats, want zij hebben hun pup-kopers extra weten te motiveren 
om te gaan werken met hun hond. Op zaterdag 1 juli j.l. werd de Doe Dag georganiseerd in het West Brabantse 
Heerle, waar de zeer geschikte en afgesloten locatie “De Bolusberg” de plaats van handeling was. 
 
De generatie 2015-2016-2017 werd persoonlijk uitgenodigd , incl. de deelnemers van de 40-jaar Jubileum 
Jachthondenwedstrijd. 22 Jonge honden en een 8-tal wat meer ervaren honden hadden ingeschreven voor de 
trainingsdag. 
De basis voor mooi en goed apporteerwerk zitten volgens GHC volledig verwerkt in de SJP (Standaard 
Jachthonden Proef) richtlijnen van Orweja (het zgn. Rode Boekje). We wilden dan ook alle deelnemers laten 
kennismaken met de C & B proeven van het apporteerwerk om uitleg te kunnen geven waarom deze proeven de 
basis zijn van goed samenspel baas-hond met betrekking tot het apporteerwerk. Als “proefexamens” werden er 
wat ludieke spellen bedacht om vooral de factor Fun te bedienen. “Doet ie het, of doet ie ’t niet” –bonuspunten 
waren te verdienen om vooral het “lezen” van je hond aandacht te geven. Leren op basis van succes moest de 
leidraad van de dag worden richting voorjagers. 
 
De 25 deelnemers waren verdeeld in 5 groepen met een zo groot mogelijke mix van nesten. Zo kun je immers 
meer mensen leren kennen en ook zien hoe anderen met training omgaan. Een 5-tal  NGMV leden met trainings- 
c.q. wedstrijdervaring waren bereid om als “proefhoofd” te willen fungeren. De groepen mochten een eigen keuze 
maken of men Matty, Linda, Hilda, Rini of Marcel als teamleider wilden. Daarna werden de 6 proeven in 
alfabetische volgorde afgewerkt.  
 
Met een puberende hond en zoveel prikkels een heerlijke uitdaging. Al snel bleek dat de deelnemers reeds goed 
bezig waren met de opleiding maar dat er ook nog heel veel vragen openstonden…In een goede sfeer  werden 
de 3 ochtendproeven vol energie afgewerkt om rond 12 uur de jonge honden even rust te gunnen en om 
gezamenlijk van de lunch te kunnen genieten. Het doel van deze dag was immers; Kennis opdoen en kennis 
delen in een ontspannen sfeer! 
 
Na de lunch werden de overige 3 proeven behandeld, maar hier bleek de “middagdip” bij veel jonge honden al te 
zijn toegeslagen. Zoveel indrukken en aandacht, maar ook zoveel Zwart Witte vrinden vergt immers zijn tol! 
Om iets na vieren konden we afsluiten en vele jonge honden gaven blijk daar heel gelukkig mee te zijn. Ze vielen 
gelijk in foetushouding in slaap! 
 
In de afsluiting hebben we de puntentelling maar gelaten.. dat was immers niet het doel. Uit de vele reacties is 
wel gebleken dat de wisselwerking met tips & tricks zeer goed zijn ontvangen. Door de voorjagers worden immers 
de opleidingsfouten gemaakt, maar met geduld en blijvend plezier (in een goed opgebouwde training) komt er 
een moment dat  “het kwartje valt”…En dat is nu net het moment dat je nog meer plezier met elkaar gaat beleven! 
En over plezier gesproken;… Zoals Matty de Putter in de afsluiting aangaf; ”Vandaag heb ik de hondennamen té 
vaak op indringende wijze gehoord i.p.v. lovende woorden op het moment dat ie het goed doet… 
... Dus doe je hond een plezier en geef het zijn succes” 
 
GHC wil alle deelnemers, toeschouwers, helpers en proefhoofden bedanken voor de gezellige dag! 
We hopen op genoeg deelname voor een volgende editie en daarvoor zouden we heel graag dit evenement 
samen willen organiseren met onze Belgische zustervereniging. Heerle ligt dan super-centraal. 
 
Graag tot op een volgend evenement.! 
 
 
De Gebruikshondencommissie (GHC) NGMV 
 
NB. De SJP Haaften is 19 aug. A.s. Zijn jij en je hond er klaar voor dan graag digitaal inschrijven via My Orweja 
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Doet ie 't of doet ie 't niet?
Een uitnodiging voor een doedag apporteren. Daar hoefde ik
niet lang over na te denken. Wat een mooie gelegenheid om
Pluto (Durell van het Zonnebeekbos) kennis te laten maken
met apporteren. Pluto is pas een half jaar oud, er is dus nog
heel veel te leren.
 
Aankomen in Heerle was het allereerst genieten van al die
zwartwitten. Mooi!! Alle honden werden in groepjes verdeeld.
Ikzelf werd ingedeeld in een groepje onder leiding van Marcel
Veldhuis.
 
De eerste proef was meteen een flinke uitdaging: zoek verlo
ren. Marcel had een duidelijke uitleg bij elke proef wat de
bedoeling was. En een mooie aanvulling hoe je dat het beste
aan kon pakken met een jonge hond zoals die van mij. Zoek
verloren in het bos was een nieuw spelletje voor Pluto. De
dummy kent hij al wel, thuis in de huiskamer en tuin al een
beetje aangerommeld met de dummy. Dus aangelijnd, achter
Pluto aan het bos in gerend, op zoek naar de dummy. En ja
hoor, gevonden en vast! BRAAAF!
En dan is het geweldig om te zien hoe de ervaren honden de
dummy’s en het wild apporteren. Wat het nog moet worden.
 
De tweede proef was het markeren. Pluto even achter een
lijntje gehouden om te voorkomen dat hij zou inspringen.
Keurig naar de dummy en hij pakte hem ook vast. Jaaaa, kom
voor! … Jammer, toen vond hij het tijd voor een ererondje
over het veld.
De volgende proef, het korte apport, hebben we dus met een
lange lijn gedaan. Geen ruimte voor ererondjes. En de worst
die bij de ervaren honden als afleiding op het tafeltje lag, die
mocht Pluto van Marcel als beloning opeten, na het apporte
ren van de dummy. Lekker!
 
Tijdens de lunch heb ik Pluto even in de auto gelegd. Even een
momentje rust. Dat bleek ook nodig. Toen ik hem na de lunch
uit de auto ging halen, was hij diep in slaap. Wakker worden
jongen. Tijd voor actie!
 
Een stukje volgen in de vorm van een acht. Ook dit zit nog
niet goed in zijn systeem. Maar mijn geluk, hij doe alles voor
eten. Dus lekkere voertjes in mijn hand en Pluto ging netjes
met me mee, ook het tweede rondje los. De grootste uitdaging
hier was het extra rondje met het ei. Maar ook die hebben we
samen overleefd.

 
De volgende oefening: twee minuten blijven liggen uit het
zicht. Voor mijn half jaar oude hond ook nog niet haalbaar.
Dus heb ik Pluto op het veld af gelegd en ben zelf een of 25
meter van hem vandaan gelopen. Hij bleef keurig liggen. Goed
gedaan Pluto!
 
En dan het vooruit sturen. Ook hier weer een goede uitleg van
Marcel wat de bedoeling is. En samen even overlegd wat de
beste optie is om dit spelletje te introduceren bij Pluto. Aan
gezien hij alles doet voor voer, zijn we gegaan voor het bakje
voer (zonder paaltje) in het veld. Marcel liep een flink eind het
veld op. Vooruit Pluto! Eerst even naar Marcel, want die had
het bakje met lekkers, dat had hij allang in de gaten. Marcel
gaf even de richting aan naar het bak en ja hoor, zo gevonden.
De voertjes waren binnen no-time op, dus: Pluto Kom voor!
Prima baas, maar dat bakje neem ik wel mee. Dus keurig het
bakje geapporteerd, BRAAF!!
 
Tijd voor de laatste proef, apport over water. Ook deze proef
was voor Pluto nog te moeilijk. Marcel had een plekje aan de
waterkant waar het water iets minder snel diep werd. Dus de
dummy een klein stukje in het water gegooid en Pluto haalde
hem er keurig uit. Top! Nog een keer, maar deze keer wat
verder. Oei, dat was best een heel stukje verder… maar
vooruit Pluto, apport! Hij zwom direct naar de dummy toe,
maar een halve meter voor de dummy draaide hij om en kwam
hij terug, Jammer. Toch nog een keer proberen: Pluto, apport!
En daar ging hij nog een keer. En ja, deze keer bracht hij hem
keurig mee terug, BRAAF!!
En daarna nog even genieten van de profs die keurig naar de
overkant van het water zwommen, het wild ophaalden en weer
netjes terug kwamen. Geweldig!
 
Wat een mooie dag was het. Maar een klein beetje regen. Heel
veel geleerd. Veel gezien. Genoten. Prachtige locatie. Tips
uitgewisseld met anderen Grote Münsterlander eigenaren. En
dank aan de organisatie die veel tijd en energie steken in het
enthousiast maken van Grote Münsterlander eigenaren voor
het apporteren en jachtproeven.
Nou, in mijn geval zijn jullie daarin geslaagd.
Doet ie ‘t of doet ie ‘t niet… Hij doet ‘t al best goed. Zo trots
op mijn hondje.
 
Mariëlle Op de Beek
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S.J.P.  Haaften 19 aug. 2017 

Verslag Haaften 2017  Datum 13-9-2017  //  Blad 1 van 2 

                                                  

 
Verslag Standaard Jachthonden Proef (voorheen KNJV-Proef) Haaften 2017,  
voor Vizsla & G.M. 
 
 
Dit jaar was de organisatie van de S.J.P.  in handen van de Grote Münsterlander vereniging. Met een deelname 
van 14 Gm-ers en 47 Vizsla’s in 2016 was er door ons voor  65 honden Orweja-inschrijven mogelijk gemaakt. 
Helaas was dit jaar de deelname erg minimaal. We misten een grote groep SJP- vaardige GM-ers, maar ook bij 
de Vizsla was er een mindere deelname. Nog niet helemaal klaar voor de proeven, vakantieperiode, Haaften is 
pittig door de altijd waaiende wind, waren veel gehoorde argumenten van de afhakers….Een pijnlijke constatering 
voor de organisatie helaas. 
De weersvoorspellingen waren echter gunstig met kans op een enkel buitje ..en die hebben we inderdaad maar 
heel kort gehad. Alle 40 aanwezige honden(11 GM/ 29 Vizsla)  werden goedgekeurd door de dierenarts en om 
8.30 u stonden de koppels gereed om hun apporteer- en appélvaardigheden te vertonen. 
  
 
C & B Proeven 
 
De velden rondom het Waardmanshuis waren het afgelopen jaar enorm veranderd door een renovatie (lees 
kaalslag) van het natuurgebied. Hierdoor moest we op zoek naar nieuwe plekken voor enkele proeven. Met name 
de H-proef, over diep water, was een puzzel i.v.m. de mogelijkheden. Vol goede moed werden de proeven echter 
in een goed tempo afgewerkt 
Reeds om 12.00 u waren de C en B-proeven nagenoeg gelijktijdig gereed. De C proeven werden door onze 
GM’ers gemiddeld prima afgerond met totaal maar 5 onvoldoendes. Scherprechters (0 punten) bij de B 
onderdelen bleken de markeer (2 GM/ 11 Vizsla) en over diep water (4 GM/ 7 Vizsla). Er werden ook prima 
scores behaald door de deelnemers. Een goed begin van de dag, al waren sommigen al wat teleurgesteld..!  
 
Tijdens de middagpauze kon de lunch worden genuttigd  bij het Waardmanshuis. Na het telwerk werden de 
deelnemers voor de A-proeven I en J uitgenodigd. 3 Gm-ers en 8 Vizsla’s durfden de uitdaging aan om te starten 
met de dirigeerproef (proef I). De voldoendes bij deze proef mogen dan door naar de sleep (J) 
 
 
Middagproeven voor A 
 
De A keurmeesters en gedelegeerde hadden de proef uitgezet achter de winterdijk van de Waal., De starters 
begonnen met het buitje, maar er stond een redelijke wind. 
Al snel bleek dat lang niet alle honden volledig klaar waren voor de dirigeerproef en het voor velen als een test 
werd gezien. De eerste loop richting stoppunt was maar zelden overtuigend. Dan was bij de vele jonge honden de 
zitfluit, ofwel het goed luisteren, nog aan meer training toe. Helaas kregen dan ook velen de bekende “boekjes” 
en moesten de strijd staken. Enkele honden bereikten echter de stopplaats, maar koste het de voorjager teveel 
commando’s om de hond onder de verwaaiing van de duif te laten komen. 1 hond, Vizsla Falko van de Verre 
Hoeve, liep echter overtuigend naar de stopplaats en luisterde volledig op de zitfluit zodat voorjager (en fokker) 
Max Verhoeven hem keurig in de verwaaiing van de duif wist te brengen. Alleen deze combinatie mocht dus door 
naar de sleepproef J. 
 
Falko had totaal geen moeite met de sleep. De keurmeesters beloonden dan ook met een 9 en er kon dus 1 A-
diploma worden overhandigd .      
 
Reeds om ca. 15.15 u. was iedereen toe aan een afsluitend drankje en de honden aan wat rust! 
Na een voorwoord van gedelegeerde Jan Mastenbroek die aangaf ook teleurgesteld te zijn in de aantallen 
deelnemers, maar te hebben genoten van een fijne dag in goede sfeer, konden de prijzen worden uitgereikt. 
De keurmeesters, helpers en geweren werden natuurlijk door de organisatie van harte bedankt voor hun 
diensten. Zonder hen geen proef! 
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Verslag winnaar SJP Haaften
 
Als je op een Grote Münsterlander-aangelegenheid een keer
met de eer gaat strijken, krijg je al rap het verzoek om een
verhaaltje te schrijven.
 
Dit jaar had ik me maar voor één SJP ingeschreven en wel
voor Haaften op 19 augustus j.l., georganiseerd door de Grote
Münsterlandervereniging. Bovendien ontmoet je dan weer
eens andere Münsterlander- liefhebbers om mee van gedach
ten te wisselen.
 
‘s Morgens al vroeg uit de veren om voor vertrek de beide
honden uit te laten. Het is elke ochtend weer een aangename
wandeling door de vrije natuur, waar regelmatig wild is te zien
en vaak reeën zijn waar te nemen. De rit naar Haaften is op
de vroege zaterdagmorgen prima te doen, zonder verkeersop
stoppingen.
 
Aangekomen in Haaften volgen het verplichte bezoek aan de
dierenarts, het deelnemersnummer ophalen en een eend uit
zoeken. Op de vraag of ik voor de A zou willen opgaan is het
antwoord nee omdat daarvoor nog enige training vereist is.
 
De eerste proef was ‘houden aan de aangewezen plaats’. Dat
werd beloond met een tien, een goed begin maar ook niet al
te moeilijk. In gedachten zie ik dan al de andere proeven
voorbij komen, en al weet ik wel een beetje wat de sterke en
zwakkere puntjes zijn, verrassingen zijn niet uitgesloten en het
blijft spannend tot de laatste proef!
 
Het ‘markeerapport te land’ en ‘apport over diep water’ waren

 

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 

 

de laatste twee, maar niet bepaald de gemakkelijkste opdrach
ten, al waren de tussenliggende proeven naar tevredenheid
verlopen. Bij het trainen van Beau hebben we de afgelopen
tijd wat extra aandacht besteed aan het markeren. Dit was
niet haar sterkste kant, maar bleek deze keer goed voor een
acht, tevreden dus! Als laatste het 'apport over diep water'.
Hier was ook een mogelijkheid om over land bij het apport te
komen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Het lukte goed om
Beau de juiste kant op te sturen zodat al zwemmend de
overkant werd bereikt. Beau vond één keer zwemmen wel
genoeg en ging dus terug over land.
 
Het was een goed georganiseerde, sportieve en gezellige dag
en ik ben trots op mijn hond die het uitstekend gedaan heeft,
door de beste Grote Münsterlander te worden. Ging tevreden
naar huis met de wisselprijs, een beker én Beau!
 
Wim ten Hoopen
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Demonstratie met Lora
Op 24 juni was er een kinder workingtest op de groene dagen
bij landgoed Middachten in de Steeg. Dan gaan kinderen met
de hond van hun ouders een demonstratie geven. Als eerst
ging ik met onze Grote Münsterlander Lora vom Flörbach
een rondje lopen en ging je je hond voorstellen aan het plub
liek. Daarna mocht je een markeerapport doen en dat wilde
ik wel. Het ging heel goed, maar mijn vader stond aan de kant
(baasje Lora) en daar liep Lora eerst heen maar toen floot ik
1 keer en ze kwam direct naar mij toe toen gaf het apport
netjes af. Toen was ik blij en trots op Lora omdat ze het goed
deed. Toen het afgelopen was kreeg iedereen een klein prijsje
voor het mee doen. Het prijsje was een soort speelbotje. Ik
vond het een hele leuke dag en heb er veel van geleerd.

 
Groetjes Gabi Roze

Doedag ervaringen van Tim Wesselink (8 jaar) 
Hallo ik ben Tim Wesselink, 8 jaar oud en woon in Geesteren
(ov)
 

Op zaterdag 1 juli ging ik samen met mijn papa, mama en
onze hond Bandor ( Clay V.T Gina Florashof) naar Heerle
voor een doe-dag Apporteerwedstrijd. We gingen om 6 uur ̀ s
morgens al weg en tegen half 9 waren we er dan eindelijk. Voor
de grote mensen was er koffie/thee en ik was te druk met
spelen met alle hondjes die er waren, dus ik had geen tijd om
wat te drinken.
 

Na de koffie werd iedereen in groepjes verdeeld, mijn papa en
Bandor waren nummer 17.
Er waren allerlei soorten proefjes zoals aangelijnd en los
volgen, blijven liggen op de plek, apporteren, met als verlei
ding een stuk worst op een tafel, dit was natuurlijk heeeeel
lekker maar wel moeilijk voor de hondjes om er vanaf te
blijven.
 
Om 12:15 uur was de pauze, alle hondjes konden even rusten
en wij kregen allemaal een lekker broodje hamburger en een
kop soep. Na de pauze gingen de proeven verder, ik ben toen
even weg geweest met mama en we waren net optijd terug voor
de laatste en leukste proef 'apporteren over water', dit was zo
leuk om te zien.
 
Helaas was daarna aan het einde van de dag waren alle
hondjes erg moe en hadden niet zoveel zin meer om met mij
te spelen. We gingen nog even wat drinken en kletsen met de
andere mensen, er was nog een bakje met worst over en dit
mocht ik aan de hondjes uitdelen er was een hond die heel veel
worst heeft gehad dat was onze eigen hond Bandor die bleef
elke keer bij mij omdat ik zoveel worstjes had. We hebben een
hele leuke dag gehad en de volgende keer ga ik zeker weer mee
helpen.
 
Groetjes Tim Wesselink
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Buitenlandse proeven

VJP Aurich Landesgruppe Niedersachsen d.d. 25-3-2017 (D)

naam hond resultaat eigenaar
Hind v.'t Patriez'Land 73 pnt. Ellen Slooijer

Hit Do v.'t Patriez'Land 72 pnt. Sonja de Ruiter

Hailey v.'t Patriez'Land 69 pnt. Elroy Boven

Veldwerk te Weelde (B)

datum klasse kwalificatie naam hond eigenaar
16-3-2017 open klasse CACIT 2e ZG  Athos van het Reuseldal T. De Ruymaeker

 

 
 

 
 

 
 

 

1 1 Haal een schoondoekje en veeg de neusafdruk van je pup
van de lens
1 2 Neem het doekje uit de mond van de pup en gooi het weg
in de prullenbak ( het doekje)
1 3 Gooi de kat naar buiten,en verzorg de krabbel op de pup
zijn neus
1 4 Zet de waxinelichthouder en de tijdschriften terug op tafel
15 Probeer de aandacht van de pup te trekken door een piep
beestje
1 6 Zet je bril weer recht en haal de camera onder de bank
vandaan
1 7 Spring overeind en roep FOEI!!! Dit moet je buiten doen
1 8 Roep je partner om te helpen opruimen
1 9 Pak een bailys on the rocks!!!!
2 0 Ga in een gemakkelijke stoel zitten, en neem u voor om
morgen direct de commando's "zit" en "blijf" te leren

Uitslagen na- en voorjaarswedstrijden 2016-2017

Datum Klasse Kwalificatie Naam hond Eigenaar
6-8-2016 SJP  B 76 pnt. Senta van het Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters

13-8-2016 SJP B 75 pnt. Senta van het Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters

3-9-2016 SJP B 77 pnt. Senta van het Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters

5-9-2016 SJP B 75 pnt. Senta van het Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters

26-9-2016 MAP B 445 Senta van het Meekenesch M. Nieuwenhuis-Wolters

 
 
SJP/MAP

 

 
Uitslagen

Met je pup op de foto......
 
1  Plaats een nieuw geheugenkaartje in je camera
2 Haal de verpakking uit de bek van je pup en gooi het in de
prullenbak
3  Haal de pup uit de prullenbak,en borstel de koffieprut van
zijn snuit
4  Kies een passende achtergrond voor de foto
5  Zet de camera op je statief en stel hem goed in
6  Zoek de pup en haal de vieze sok uit zijn bek
7  Zet de pup op de goede plek, en ga naar de camera
8  Vergeet de goede plek en haal de camera van het statief
9  Kruip op handen en voeten achter de pup aan
10 Stel de camera met 1 hand in terwijl je met je andere hand
de pup met iets lekkers lokt
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FOKKERIJ INFORMATIE

Fokdierenlijst 
NHSB Fokteef Geboren Eigenaar 
2783002 Dietske van 't Seijzenbrook 16-02-2010 Louwman-v.d. Veen, L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2911944 Ned. en Int. Kamp.,
Clubwinner '17 Uriella (Quinty) Junior
od Nezdického Potoka

29-11-2012 Oosterhof, N.

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

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

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

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

NHSB Dekreu Geboren Eigenaar
2715766 Jibbe van 't Proostmeer 06-08-2008 Veldhuis, M.

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

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

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

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

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

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

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

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

2956809 Ned. Kamp.,Ned.Jeugd Kamp.
Ghyll Ribble (Storm) uut 't Vossebeltseveld

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

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

13-04-2014 Oosterhof, N.

3003026 Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake 21-04-2014 Kisjes, J.
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Dekbericht / Verwachte dekkingen
Gedekt:
16 september:
Lora vom Flörbach x Dürak (Swieber) v. d. Berkelse-Akkers
 
Verwachte dekkingen:
Oktober/November:
Ned. Kamp. Lady v.d. Lobberry x vW Tiro vom Ahler Esch
Oktober:
Senta v.h. Meekenesch x Ned. Kamp. Ghyll Ribble (Storm) Uut 't Vossebeltseveld

Geboortebericht: Uut 't Vossebeltseveld
Moeder:                  Lady Jillz uut 't Vossebeltseveld 
Vader:                    Ghyllbeck Torvus (Boston)
geb.dat:                  02-09-2017
Pups:                      4 reutjes en 6 teefjes 
Beschikbaarheid:   geen pups meer beschikbaar
Email:                    vossebeltseveldjes@gmail.com
 

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. 

 

Nieuw op de fokdierenlijst: Dolf (Henzen) von
Bätjers-Braake
NHSB:                             3003026
Geboortedatum:             21/11/2014
Vader:                              Bodo von Bätjers-Braake
Moeder:                           Lena vom Ahler Esch
Fokker:                            Jan-Gerd Bätjer
HD:                                  HD-A Norbergwaarde 31
Oogonderzoek:               Voorlopig goed         
Schofthoogte:                 66 cm
Exterieur:                        Zeer Goed
Jachtproeven:                     Veldwerk jeugd: Eervolle Vermelding
                                         VJP 70 punten, sichtlaut
                                         SJP-B diploma’s
Eigenaar:                         Jarina Kisjes
Telefoon:                         06-12306396
E-mail:                             info@jardeco.nl

Geboortebericht: v.h. Meekenesch
Moeder:                 Panja v.h. Meekenesch
Vader:                    Darus vom Böinhook
Geboortedatum:   10 juli 2017
Pups:                      2 reuen, 3 teven
Beschikbaar:          er zijn geen pups meer beschikbaar
Email:                     info@grotemunsterlander.eu

Nest Jillz uut 't Vossebeltseveld/Boston
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Agenda en uitnodiging Fokkersoverleg
 
Uitnodiging Fokkersoverleg
 
Datum: Locatie: Aanvang:
Woensdag 8 november 2017
`de Blokkamp` te Ermelo, Horloseweg 69 20.00 uur
 
Hierbij nodigen wij de leden van de N.G.M.V. uit voor het
bijwonen van het fokkersoverleg. Op deze avond zullen de
volgende onderwerpen ter sprake komen:
 
++ Leden die fokken binnen of buiten VFR
++ Evaluatie en uitkomst van de nestformulieren
 
Mocht er nog tijd over zijn kunnen ook andere onderwerpen/
vragen nog besproken worden.
 
Graag vooraf even aanmelden bij Ria Lukens, r.lukens@out
look.com , zodat we weten op hoeveel personen we kunnen
rekenen i.v.m. de ruimte.
Aanmelden kan nog tot 5 november a.s.!
 
We hopen velen van u te zien op deze avond!
 
Namens FBC /N.G.M.V. 
 

Clubagenda 2017 en 2018
Datum Activiteit

4 november 2017 Aanlegproef / Jonge hondendag te Exel

8 november 2017 Fokkersoverleg te Ermelo aanvang 20.00 uur

10 maart 2018 Aanlegproef / Jonge hondendag

6 april 2018 Algemene Leden Vergadering te Ermelo

17 juni 2018 Kampioensclubmatch

Jaarkalender 2018, foto's voor website, cover
clubblad en voor facebook
Ook voor het jaar 2018 gaat de redactie een jaarkalender
maken! Met de foto's die zijn ingezonden, lijkt het erop dat
de kalender 2018 weer mooi gaat worden!
 
Heeft u interesse in een kalender voor het jaar 2018? Dan
kunt u dit aangeven via de mail redactiegrotemunsterlan
der@gmail.com. Graag onder vermelding van naam en
adres. Werkwijze is hetzelfde als andere jaren, na ontvangst
van betaling wordt de kalender zsm aan u toegezonden.
 
Prijs voor één kalender is € 15,=  exclusief verzendkosten.
Verdere info over de kalender komt binnenkort op onze
website en facebook te staan.
 
Hopelijk heeft u interesse in een kalender, door de aanschaf
van een kalender sponsort u ook een klein beetje onze
vereniging.
 
Nu bekend is welke foto's gebruikt gaan worden voor de
jaarkalender 2018 betekend het dat de teller voor de jaar
kalender 2019 weer op nul staat. De foto's die niet in de
kalender komen gaan gebruikt worden voor facebook,
voor onze website of cover van ons clubblad.
 
De redactie hoopt er op dat u ook komend jaar het foto
toestel weer bij de hand heeft en weer veel foto's gaat maken
en inzend. Niet alleen voor de kalender maar ook voor onze
website, cover clubblad of facebook.
 
De redactie maakt uiteindelijk een keuze uit de ingezonden
foto's voor plaatsing in de kalender, coverclubblad, websi
te of facebook. De foto('s) moet(en) wel scherp en van
voldoende resolutie zijn (boven de 3 mb, dit geld niet voor
facebook deze mogen een lagere resolutie hebben)!

 
Agenda
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Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboorteda
tum

  Onderzoek/uitslag   Datum on
derzoek

  Dierenarts

2914803   LADY V.D. LOBBERY    28-2-2013   Oog/voorlopig vrij   4-4-2017   Drs. R.R.O.M. van de
Sandt

2868984   PANJA V.H. MEEKENESCH    25-1-2012   Oog/voorlopig vrij   4-4-2017   G. Görig

3029790   EVY V.D. STOMMEERPOLDER  4-1-2016   Oog/voorlopig vrij   5-4-2017   A. Heijn

3029790   EVY V.D. STOMMEERPOLDER  4-1-2016   HD A, Norbergwaar
de 30 

  5-4-2017   Drs. K. van Ginkel

2908618   NESTOR V.D.STOMMEERPOLDER   25-1-2012   Oog/voorlopig vrij   5-4-2017   A. Heijn

3040955   FARAH SMITS V.'T REUSENDAL   21-4-2016   Oog/niet vrij   26-4-2017   A. Heijn

FL 3939
9/16

  FINNIE SMITS VAN 'T REUSENDAL  21-4-2016   Oog/voorlopig vrij   23-5-2017   N. Elfving

 

Showuitslagen
Datum: Locatie: Keurmeester: 

18-03-2017 Dogshow Leiden J.J. v. d. Berg
Jeugdklasse teven Aira v. d. Polderdiek 1e Zeer Goed

16-04-2017 Dogshow Goes mw. K. Voye 
Jeugdklasse reuen Delsin Of Cooper Border  1e U CAC-CACIB, Beste reu, BOB

15-04-2017   Dogshow Goes dhr. W. Güllix

Jeugdklasse teven Farah Smits Van 't Reuseldal 1e Zeer Goed

27-05-2017 Dogshow Oss Dhr. A. Brace
Jeugdklasse reuen Sir Storm Uut 't Vossebeltseveld 1e U Res. CAC

Jeugdklasse teven Aira v. d. Polderdiek 1e U CAC

Jeugdklasse teven Miss Star Uut 't Vossebeltseveld 2e U

Openklasse teven Ghill Brook Uut 't Vossebeltseveld 1e U res. CAC, CACIB

Kampioensklasse reuen Ghill Ribble Uut 't Vossebeltseveld 1e U CAC-CACIB, BOB

18-06-2017 Zuchtschau Heek-Ahle O. Buß
H. Wackertapp
W. Wardemann

Altersklasse Hündinnen  Senta van het Meekenesch SG/V

02-07-2017 Dogshow Echt T. Leenen
Tussenklasse teven Flicka Oet Ut Drakenrieck 1e  U CAC-CACIB. BOB

Openklasse teven Dakota of Coopers Border 1e Zeer Goed

 
GEZONDHEID

 
Uitslagen
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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  

  

 

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

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

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

Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 4 2017  jaargang 43 van ons clubblad
uiterlijk vóór 15 november 2017 opsturen naar:
 
Redactie 'de Grote Münsterlander'
Kerkplein 4
5301 EK  Zaltbommel
 
E-mail: redactiegrotemunsterlander@gmail.com
 
De redactie zal zonodig ingezonden kopij naar eigen inzicht
redigeren ten einde het voor publicatie geschikt te maken.
 
Het bespaart ons een hoop werk als u de tekst per e-mail aan
levert. Wilt u alstublieft de foto’s apart aanleveren (dus niet
ingevoegd in de tekst) en graag zo weinig mogelijk opmaak in
de tekst.
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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


