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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. Deze keer siert Swieber (Durak vd Berkelse Akkers)
van Leo Niemandsverdriet de cover. Deze mooie foto is
gemaakt door Arista fotografie.
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Van de voorzitter
Hebben we in december nog eens terug gekeken naar wat 2017
ons gebracht heeft, in januari is het weer vooruit kijken naar
wat ons allemaal te wachten staat. Naast activiteiten staat er
ook van alles te gebeuren op bestuurlijk gebied. Voor velen
van u zijn wellicht heel veel dingen vanzelfsprekend maar voor
onze nieuwe leden is het misschien voor de eerste keer dat ze
geconfronteerd worden met wat er in onze club omgaat.
 
Het is fijn om te weten dat er in het veldwerk maar liefst twee
cursussen op het programma staan. Na de veldwerkinstruc
tiedagen die er in het verleden georganiseerd werden voor de
beginnende voorjagers is er op 23 februari nu één voor de
gevorderde voorjagers. Gelukkig worden de jonge honden en
beginnende voorjagers niet vergeten en zij kunnen zich in
schrijven voor de cursusdag van 17 maart.
 
Vast in het programma staat natuurlijk weer de Jonge Honden
Dag. Deze wordt georganiseerd op 10 maart en daar komen
de jonge hondjes in het veld om hun aanleg te tonen. Belang
rijke informatie over hoe de ouderdieren hun kwaliteiten
hebben overgegeven aan hun kroost. Ze worden ook bekeken
op exterieur. Ook dat geeft informatie over de nafok. Heb je
een jonge hond geef je dan op. Kijk even op de site.
 
Twee veldwedstrijden staan er op het programma. Eén in
Hulst voor de jeugd en een Open klasse wedstrijd in St. An
naland. De wedstrijd in Hulst zal plaats vinden op 13 april en
de andere zal gehouden worden op 18 april. Als je mee wil
doen moet je je opgeven via My Orweja maar komen kijken
is natuurlijk ook heel leuk.
 
De Kampioen Clubmatch is dan nog wel ver weg, 17 juni,
maar de inschrijvingen vielen afgelopen jaar wat tegen. Het is
goed om op die dag veel honden te zien. Het geeft een beeld
of we met ons ras op de goede weg zitten. En wanneer je as
piraties hebt om met je hond te gaan fokken is de Clubmatch
bijna een must. Ook de barbecue mag er zijn.
 
Minder spannend maar toch belangrijk is de Algemene Leden
Vergadering. Elk lid is daar welkom en vaak worden er dingen
besproken die van belang zijn. Niet alleen voor de leden maar
vooral ook voor het ras. Er komt zeker een item aan de orde
over de fokkerij. Want middels voortschrijdend inzicht
moeten er soms ook wijzigingen plaatsvinden in eerder geno
men besluiten.
 
Enkele weken geleden kregen wij een uitnodiging van het
Verband Grosse Münsterländer. We zijn als bestuur geïnvi
teerd voor een congres tot oprichting van een Internationale
vereniging die de belangen van het ras wil behartigen. Het lijkt
ons een goed zaak om daar acte de préséance te geven.
 
Veel te doen en nu spreek ik nog maar over het eerste gedeel
te van het jaar. Voor alle activiteiten en bijzonderheden is het
raadzaam om ook regelmatig de site te checken. Want naast
dat deze heel erg leuk is met heel veel beeldend materiaal, is
deze uiteraard ook heel erg informatief. Mocht u vragen
hebben aarzel dan niet om het bestuur te contacten.
 
Ik hoop dat we elkaar gaan treffen en ik wens u een heel actief
jaar bij de NGMV.
 

Van de redactie
 
In 2017 hebben we weer een mooi jaar gehad met z'n allen. Er
zijn mooie nesten pups geboren, mooie resultaten gehaald op
aanlegproef, show en allerlei nationale en internationale
wedstrijden. We hadden een deelnemer op de Continentaal II
wedstrijd (Jos Franssen)  en wederom op de Nimrod (dit keer
Leo Niemandsverdriet). Leuk om even zo terug te denken..
 
Als we vanuit de redactie terug kijken denk ik dat we vooral
zien dat het blad steeds voller wordt. Meer en meer leuke
stukjes komen binnen, heel breed en van allerlei verschillende
mensen. Zelfs mensen die nooit schreven, doen het nu wel en
er zijn zelfs zeer ervaren trainers binnen onze club die wat van
hun expertise met jullie delen in het blad. Ons doel was een
blad voor en door leden en dat doel lijkt steeds meer in zicht
te komen. We zijn er heel erg trots op dat jullie zoveel betrok
kenheid laten zien en ons blijven voorzien met artikelen, foto's
en allerlei informatie. Dank jullie wel!!
 
Heel graag zien wij ook het komende jaar jullie stukjes, arti
kelen en foto's tegemoet! Het kan tegenwoordig wel zijn dat
je artikel wordt doorgeschoven naar het blad erop, anders
gaan we boeken uitgeven ipv clubbladen. Hoop dat jullie ons
dat niet kwalijk nemen, we proberen er een zo mooi mogelijk
blad van te maken! Feedback en suggesties zijn altijd welkom.
 
Madelon Bolderman
 
Redactie
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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.

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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De dag van de Nimrod
Aanloop naar de Nimrod en de dag zelf.
 
Op 1 Juni 2017 was  Orweja-inschrijving voor de A-Mappen,
voor de SJP-proeven hoefde ik niet meer in te schrijven. Ik
schreef voor 7 Mappen in omdat ik dit jaar toch wel aan een
paar A-Mappen wilde meedoen.
1e Map in Heiningen; wat een opluchting de map is binnen,
7e plaats (88 Nimrod-punten).
2e Map Haaften; ook die is binnen en nog wel met een 2e
plaats (98 Nimrod-punten).
Hierdoor kwam ik op de Nimrod-lijst te staan, en ging ik
nadenken of ik al zo ver was dat ik dit jaar hieraan wilde doen
of beter nog een jaar kon wachten. Na overleg met mijn
trainer/coach hebben we besloten om er voor te gaan en gingen
we het trainingsschema opschroeven.
Tijdens de trainingen en zeker na de Map in Haaften zag ik
dat Swieber niet lekker liep. Uiteindelijk ben ik naar de die
renarts gegaan en die constateerde een blessure boven aan zijn
rechter voorpoot en schreef 3 weken rust voor. Dat was een
tegenvaller maar gelukkig nog op tijd ontdekt, ik vond herstel
belangrijker dan de Nimrod.
De Map inschrijvingen heb ik verder afgezegd, alleen Rha nog
laten staan omdat die na de voorgeschreven rustperiode was.
In overleg met de dierenarts heb ik besloten hieraan mee te
doen en heb ik me op het laatste moment nog ingeschreven
voor de Map in Gieten.
Helaas in Rha op een B-proef een verloren duif gemist, geluk
kig verder niets van zijn blessure gezien. Linda en  Dietske
deden ook mee aan deze Map en behaalden daar een 2e plaats
waardoor zij meer Nimrod punten hadden dan ik. Ik besloot
om het volgend jaar weer te proberen.
De dag na Rha belde Linda dat zij door een onverwachte
diskwalificatie uit de Nimrod-lijst was. Door dit vervelende
voorval kwam ik weer boven aan de lijst, maar ik had hier
geen goed gevoel bij.
Op de Map in Gieten was Swieber weer op en top met als
resultaat: 100 Nimrod punten. In totaal had ik dus 198
Nimrod punten en was kwalificatie terecht een feit. De trai
ningen daarna voorzichtig opgepakt en de afstanden, moei
lijkheid vergroot.
De week voor de Nimrod op 13 Nov, ontving ik veel felicita
ties, kaarten en mensen die me succes wensten, allemaal met
een belangrijke boodschap: Geniet van deze dag!! Bijzonder
waren de berichten van ex-Nimrod deelnemers, Rini en Nico.

 
13 Nov.  De Nimrod
Met een spannend kriebelend gevoel meldde ik me ‘s morgens
voor de controle door de dierenarts en mijn startnummer, ik
verbaasde me over de mooie locatie en de organisatie. Na de
controle deed ik Swieber weer in de auto en begaf me naar de
tent voor de opening. Daar zat ik vooraan tussen alle Nimrod
deelnemers, nu werd het echt spannend.
Na de uitgebreide opening met voorstellen van de deelnemers
en uitleg van de proeven, werd er later een groepsfoto van de
combinaties gemaakt. We werden opgesplitst in 3 groepen van
6 combinaties, met elke groep een andere loopvolgorde.
 
Proef 1.
Hiervoor moesten we allemaal verzamelen in een kleine tent,
dat was krap en ik zag aan Swieber dat hij het maar niets vond
al die drukte. Ik had het liefst een rustiger plek uitgezocht,
maar dat mocht niet. Voor mezelf bepaalde ik een strategie in
welke volgorde ik hem op de apporten in wilde zetten.
Ik stuurde hem naar het eerste apport, een eend in de gracht,
waar hij fanatiek begon te zoeken, maar te lang bezig was. Ik
floot hem terug en zette hem in op een verre blinde apport.
Nadat die binnen was, opnieuw ingezet voor het eerste en
derde apport, niet lang daarna kreeg ik van de keurmeester
een seintje dat de tijd om was. Helaas, bij de eerste proef dus
twee apporten gemist.
Oei, dat had ik niet voorzien en zeker niet verwacht. Op dat
moment dacht ik aan alle berichten die ik eerder gekregen had:
Geniet van de dag!!
 
Ik heb de knop omgezet en me voor genomen om van elk
moment tijdens de dag en de proeven te genieten.

Proef 2.
Deze was vrnl. gericht op zijn zelfstandigheid. Als eerste moest
er gedirigeerd worden over water waar een sleep begon, nadat
die binnen was, ingezet naar een plek over water waar eerder
2 schoten waren gelost. Het gebied bestond uit kleine en grote
struiken waardoor ik niet kon zien waar hij was, dus moest
hij het wederom zelf oplossen. Tweede apport op tijd binnen,
helaas tijd te kort voor het derde apport.

Foto: Arista fotografie

Foto: Marcel van Rooijen
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Proef 3.
Inzetten op een fazanten-markeer die weg werd gehaald en
waar op de valplek een sleep begon.
Ik kreeg opdracht van de keurmeester dat ik geen commando’s
meer mocht geven vanaf het moment dat hij in de buurt van
de valplek was. Na toch lang op de val plek gezocht te hebben,
heeft hij de lange sleep opgepakt en bracht hij de fazant binnen.
Daarna ingezet op een verre blinde apport (gans)
Zijn Münsterlander streken heeft hij nauwelijks vertoond,
maar na de lange sleep en aan het eind van de dag was hij
dusdanig vermoeid dat hij i.p.v. ver vooruit, het water wilde
opzoeken om af te koelen. Gelukkig kon ik hem daar vanaf
houden en na enkele correcties ver doorsturen.
Maar helaas vlak bij de gans was ook water en aangezien de
afstand groot was, (dikke vinger aan de baas) heeft hij daar
eerst staan poedelen voor hij weer bereid was om de laatste
aanwijzing op te volgen. De gans kwam wel binnen, maar ook
hier tijd tekort voor het laatste apport.
 
’s Morgens zag ik aan Swieber dat hij bedrukt en niet echt vrij
was. De drukte van alles had invloed op zijn anders prachtig
doordacht zoeken naar het apport. Ondanks dat hij maar 5
van de 9 apporten binnen heeft gebracht heeft hij voor mij
hard gewerkt, zijn inzet en werklust was tot aan de laatste
proef geweldig om te zien.
 
De steun en support van familie, vrienden en leden van de
Grote Münsterlander vereniging die ik die dag mocht ontvan
gen was geweldig.
 
Het was een eer om die dag mijn hond in te zetten op de
Nimrod proeven. Ik heb er van genoten en de organisatie was

bijzonder goed.
De dag zelf beleef ik nog keer op keer, en ik zal hier zeker nog
vaak aan terug denken.
Swieber heeft de dagen daarna ook volop liggen dromen dus
ook hij zal het opnieuw beleefd hebben.
                
Volgend jaar blijven we lekker met hem trainen en jagen en
kan hij optreden als leermeester voor zijn zoon die half janu
ari bij ons komt.
Hopelijk zien we de komende jaren weer een Münsterlander
op de Nimrod.
 
Gr. Leo

 

Foto: Arista fotografie

Foto: Arista fotografie
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Leiderschap
 
Laten we eens terug gaan naar de oorsprong van honden in
het algemeen.
Honden zijn eigenlijk allemaal gefokt om mee te werken.
 
Zo is natuurlijk een heel mooi voorbeeld de Border Collie voor
het schapen drijven.
De Jackrussel als schadebestrijder van vooral ratten en mui
zen.
En zelfs de naakthond had een taak: mensen warm houden in
bed en omdat ze geen haar hadden, hadden ze minder snel last
van vlooien.
 
Zo ook onze Grote Münsterlander, hij is gefokt als allround
jachthond vóór en ná het schot.
Ook voor nazoek op grofwild (zweetwerk) draaien ze hun
poten niet om. In principe moeten ze roofwild scherp zijn
(Härte zoals ze dat in Duitsland noemen) M.a.w. ze moeten
vossen en katten niet uit de weg gaan, maar de strijd aan
willen gaan op leven en dood.
Maar laten we niet vergeten dat ze van oorsprong ook gefokt
zijn om te waken en de boswachters te beschermen tegen
stropers.
 
Als we hier vanuit gaan kunnen we wel stellen dat we met
honden te maken hebben die een sterk karakter hebben. Te
genwoordig is er wel heel veel pit uitgefokt t.o.v. vroeger.
Onder de Grote Münsterlanders hebben we de wat zachtere/
onzekere types maar zeker ook nog hardere/ zekere types.
Eerder noemden we dat dominante en minder dominante
honden.
 
Elke hond heeft een duidelijke leider nodig.
Een hond voelt zich veilig bij een duidelijke leider en wordt
daar zelf ook rustig van.
Stel je eens voor dat een hond het gevoel heeft dat hij de leider
is, dan houdt dat dus ook in dat hij veel voor zijn roedel in de
gaten moet houden, zodat er niks gaat gebeuren. Dit houdt
in dat hij constant op zijn hoede moet zijn, dus onrustig is.
 
Tegenwoordig wordt er op de cursussen alleen positief ge
traind. Positief gedrag belonen/negatief gedrag negeren en
zeker niet corrigeren.
Ik loop heel wat lezingen af, heb zelf bulten ervaring en soms
wel 10 honden tegelijk thuis dus een hele roedel honden.
 
Waar ik het meeste van leer is hoe honden met elkaar omgaan.
Bijvoorbeeld: een hele brutale pup springt tegen mijn teef op.
Je denkt toch niet dat zij die 'lieve' pup gaat negeren, dat ze
gaat wegdraaien, dat ze zich omdraait of noem maar op. NEE,
ze corrigeert direct en zorgt ervoor dat hij zich helemaal
overgeeft. Daarna springt de pup nooit meer tegen haar op...,
lesje geleerd.
Nou komen we even terug op de trainingen van niet corrigeren
terwijl honden dat onderling dus wel doen. HOE IN HE
MELSNAAM IS DAT MOGELIJK!!
 
JA positief trainen is HEEL belangrijk. Ik denk wel 95%.
JA negeren helpt in heel veel gevallen ook.
JA afleiden is ook heel belangrijk.
Maar laten we niet vergeten dat een hond een hond is en dat
honden onderling elkaar ook corrigeren dus waarom zullen

we ze dan alleen maar belonen en negeren??
Stel je hebt kinderen en ze stelen wat uit de winkel, ga je dat
dan ook negeren??? Sommige dingen zijn gewoon 'not done'
en dat mag je best laten merken. Wat echter wel heel belang
rijk is dat wanneer er gecorrigeerd wordt, de hond wel heel
goed snapt waarom dat is, anders worden ze bang voor de
baas.
 
Voorbeeld (wat tegenwoordig gelukkig bijna niemand meer
doet) De hond wordt geroepen na de 11e keer roepen komt
hij uiteindelijk bij de baas. De baas is zoooo boos en denkt
dat de hond snapt dat hij hem al 11 keer had geroepen terwijl
hij bij de 1e keer had moeten luisteren dus krijgt hij op zn
donder. In de ogen van de hond: heeee baasje roept, terwijl ik
uitgespeeld ben ga ik maar terug, helemaal uitgelaten en blij
komt hij bij z’n baas aan, dan krijgt ie er flink van langs met
als gevolg dat ie nooit meer komt als hij roept want hij krijgt
toch op z'n falie.
Een hond onthoud de handeling (het commando) ca. een halve
seconde, dus het laatste commando is wat hij onthouden heeft.
Als hij na de 11e keer toch komt zeg je maar met een lieve
stem: “stomme rothond” en geeft hem evt. zelfs een beloning.
Als je het met een lieve stem zegt, heeft ie niet in de gaten dat
je boos bent maar kun je wel wat frustratie kwijt (natuurlijk
kun je alle vreselijke scheldwoorden zeggen, zolang het maar
met een lieve stem is)
 
 
Dan komen we op het volgende: Münsterlanders zijn hele
energieke honden en hebben veel beweging nodig. Als een
hond zijn energie niet kwijt kan zul je hem ook niet goed
kunnen laten gehoorzamen. Energie kwijt raken bij een
Münsterlander houdt in dat je hem ook geestelijke uitdaging
moet geven. Ze zijn er immers voor gefokt. Een goede jacht
training is wat bij hem past. Maar e.v.t. ook met behendigheid
of andere takken van hondensport kan hij wel gelukkig
worden. Echter heeft de voorkeur wel een jachthondentrai
ning. Door op een goede manier met de hond te werken geef
je ook duidelijk leiderschap aan.
 
Terugkomend op zekere/onzeker honden zoals dat tegen
woordig genoemd dient te worden i.p.v. het woord 'dominant'
te gebruiken.
 
Een hele onzekere hond met een duidelijke/eerlijke baas voelt
zich prettig en wordt minder onzeker omdat hij op een duide
lijke manier leiderschap ervaart. Zal de baas zelf ook onzeker
zijn of meegaan in het gedrag dan zul je de hond ook onze
kerder zien worden.
 
Heb je nou een hele zekere hond met een baas die weet hoe hij
ermee overweg moet, dan zul je zien dat de hond zich goed
gedraagt en zich daardoor minder (laat ik het woord toch maar
even gebruiken) dominant gedraagt. Maaaaaarrrrrr is de baas
t.o.v. van de hond niet duidelijk/sterk genoeg dan heb je kans
dat de zekere (dominante) hond ontaard in een hele vervelen
de hond omdat hij niet genoeg leiderschap ervaart. Bij dit soort
honden zul je denken; wat een rothond, echter met een ander
type baas zul je een hele andere hond zien.
 
Een aantal jaren terug heb ik een Duitse Staande Draadhaar
heropgevoed. De hond viel auto”s aan, kwam in geen 20 m
bij je in de buurt (want dan moest ie altijd weer aan de riem)
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apporteren deed ze alleen als het haar uitkwam. Als ze moest
poepen trok ze je de bosjes in enz enz. Kortom een complete
ramp. De eigenaar een hele lieve man van 74 jaar was enorm
gek op haar en had er alles voor over om haar tot een goede
jachthond voor hem te laten worden. Echter zei ik hem toen
al, dat ik haar wel op kon voeden en een goede jachthond van
haar kon maken, maar dat ik het karakter er niet uit kon halen.
Maar ja, hij was zo gek op haar dat hij haar echt wel wilde
houden.
Lang verhaal kortgezegd: ze is heropgevoed, hij kon haar echt
niet de baas; dan ontspoorde ze weer ondanks dat ze alle
commando’s wel opvolgde. En uiteindelijk heb ik haar over
genomen en een hele goede jager voor haar gevonden, iedereen

gelukkig.
LEIDERSCHAP.
Deze hond had een hele sterke leider nodig.
 
Onze Grote Münsterlander is een geweldige hond en zeker
ook geschikt als huishond.
Maar laten we met z'n allen niet vergeten dat ze gefokt zijn
om mee te jagen en over het algemeen duidelijke leiders nodig
hebben.
 
 
Linda Louwman vd Veen

Apporteren
 
Tja het apport, in elk boek over jachthonden staat er wel over
geschreven en op internet vind je pagina's vol hierover. Kant
en klaar recepten om een pup/hond te leren apporteren of
oplossingen als er bij het apporteren iets niet naar wens gaat
zijn er niet. Immers er zijn vele wegen die naar Rome leiden
en je hebt natuurlijk ook te maken met de verschillende ka
rakters van de honden. Ook het karakter en de handigheid 
van de bazen speelt een hele grote rol. Mijn advies is dan ook:
Zoek een goede instructeur die honden kan lezen, die creatief is
en verschillende methoden kan gebruiken passend bij de baas
hond combinatie en volg de instructies op. Ik zou het natuurlijk
hierbij kunnen laten maar ik zal wat stof tot nadenken geven
en beschrijven hoe ik mijn eigen honden het apporteren heb
aangeleerd. Hier wel wat zaken om over na te denken.
 
- Voorwaarde om netjes te apporteren is dat de hond graag
bij de baas komt. Allereerst zullen we met een jonge hond dus
moeten werken aan de relatie baas hond. Wat te denken van
de baas die met zijn 6 maanden jonge hond op les komt. Hij
heeft de hond overgenomen van een vriend die zelf geen tijd
voor de hond had en hem nog maar enkele weken in huis had.
Op mijn vraag wat hij in die enkele weken met de hond heeft
gedaan, is het antwoord dat zijn vrouw vooral bezig is met het
zindelijk worden, hem te leren dat hij moet wachten tot hij
toestemming krijgt om op zijn eten aan te vallen maken en
hem te leren rustig in een bench te kunnen blijven. Ook heeft
ze heel veel werk om er voor te zorgen dat hij niet voortdurend
de speeltjes van de kinderen inpikt. Hij laat de hond alleen uit
voor zijn laatste poep en pies rondje. Tja, hij heeft heel weinig
tijd dus zijn vrouw zal het meeste moeten doen.
 
- De basiscomando’s als 'zit', 'kom voor' moeten beheerst
worden, zonder dat daarbij nog telkens gestuurd en beloond
moet worden met een voertje. Immers, als dit niet het geval is
zal de hond veelal het apport laten vallen om zijn brokje te
krijgen. De voerbeloning moet vervangen zijn door een
stembeloning (Tenzij de hond al jong geleerd heeft dat hij pas
een brokje krijgt als hij het apport netjes aan zijn baas aanbiedt
en op commando 'los' het apport los laat.) Verderop hierover
meer. Een baas kwam met een inmiddels 11 maanden oude
hond naar de les. Ja hoor hij apporteerde volgens de baas maar
het probleem is dat hij het apport telkens halverwege liet
vallen. Wat gebeurde er? De hond wachtte keurig het com
mando 'apport' af en haalde het vlot op. “Goed zo” riep de

baas enthousiast. Hond liet terstond de dummy vallen rende
naar de baas en ging verwachtingsvol naar diens jaszak zitten
kijken. Kreeg hij ook nog een snoepje. De baas had het 'komen
is belonen' opgevat als altijd een snoepje geven als de hond bij
je komt en hij koppelde aan elke 'goed zo' een brokje.
 
- De hond moet snappen dat het commando 'apport' betekent
dat hij iets moet ophalen, terugbrengen en afgeven aan de
baas. Hoeveel honden begrijpen het commando 'apport' als
'hoi rennen maar' al of niet met dummy in de bek. Als een
hond het commando 'apport' werkelijk begrijpt zijn bij het
apporteren de commado's 'vast', 'hier' en 'kom voor' geheel
overbodig.
 
- Als er met de commando’s 'vast' en 'los' wordt gewerkt moet
de hond ook snappen wat die betekenen. Wat te denken van
de hond die steevast zijn apport los laat als de baas 'vast' zegt
of de hond die op het commando 'los' de dummy nog steviger
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vasthoudt.
 
Een methode om de hond te leren apporteren die voor mij en
mijn honden werkt zal ik hieronder beschrijven.
 
Bij het apporteren ga ik er van uit dat een hond alleen maar
hoeft te leren het apport op commando los te laten. De
commando’s aanleren doe ik door het commando uit te
spreken op het moment dat de hond doet wat ik wil gelijk
gevolgd door een brokje. Apporteren bestaat uit vele onder
delen die ik allemaal los van elkaar aanleer en pas later
combineer ik de onderdelen. Ik ga er vanuit dat voer de beste
motivatie vormt om een hond iets aan te leren. Een belonings
woord aan een brokje koppelen neemt op den duur de functie
van het brokje over. Ik begin met alle oefeningen in huis. Ik
beloon heel veel, in het begin met een brokje en later met mijn
stem als de hond een bepaald onderdeeltje goed doet. Later
steeds minder en onregelmatiger ook als de hond iets al lang
onder de knie heeft.
 
Ik krijg nog wel eens de opmerking dat een hond iets voor de
baas moet doen in plaats van voor een beloning. Nou het zal
me eerlijk gezegd een worst zijn of hij het voor mij doet of
voor zijn beloning.
 
Deel 1. Afgeven.
 
Ik daagde de pup uit met een vrolijk hoog stemmetje en wat
gewapper met een dummy om die dummy die ik in mijn hand
had vast te pakken. Hield mijn hand onder de dummy tegen
het kinnetje. Op het moment dat de pup zelf los liet zei ik: “los
“ en deed meteen een brokje in het bekkie. Waarna het spel
letje kon worden herhaald. Pup hoefde echt niet direct af te
geven, hij mocht er van genieten zijn buit vast te houden
totdat hij er aan toe was om hem los te laten. Hij moest leren
dat loslaten, niet het einde van het spelletje is en hem ook nog
iets opleverde.
 
Het commando 'los' gebruikte ik alleen voor dit spelletje.
Schoen of sok gepikt was 'Pietsa' een strafwoord en geen
brokje.
 
Toen dit steeds beter lukte gooide ik een speeltje weg, op een
zodanige plek dat hij wel in mijn buurt moest komen als hij
er mee weg wilde. Ik zei daar niets bij. Bracht de pup het terug
, leuk , kon ik mijn hand onder het kinnetje leggen nog
mooier, liet puppelmans het speeltje los in mijn hand dan pas
'los' en een brokje erin. Al heel snel hadden de pups door dat
speeltje in de hand een brokje opleverde. Nooit kreeg pup het
brokje als de dummy niet in mijn hand werd los gelaten dan
at ik het brokje lekker zelf op. Al heel snel pakte pup dummy’s,
vleugeltjes, kauwtje enz. die ik weg gooide en bracht ze netjes
in mijn hand.
 
Deel 2. Netjes voor me gaan zitten.
 
Het netjes voor me zitten leerde ik door een brokje voor de
neus te houden en pup daarmee in de zitpositie te sturen. Ik
heb daar nooit een commando opgeplakt omdat ik wil dat de
hond altijd als hij bij me moet komen voor me gaat zitten.
Zodra de pup netjes en rustig op zijn kontje zat kreeg hij pas
het brokje. Om de aandacht vast te houden kreeg hij er mee

stal meerdere achter elkaar. Door op een bepaald moment
vrolijk 'vrij' te zeggen en zelf te gaan lopen maakte ik duidelijk
dat pup niet meer hoefde te blijven zitten.
 
Deel 3. Het apport terug brengen.
 
Als ik met pup buiten was riep ik, op een moment dat hij naar
me keek zijn naam. Kwam pup dan bij me een heerlijke
knuffel en een brokje. Al gauw hield ik zodra pup bij me kwam
een brokje op kniehoogte en wachtte geduldig af tot hij ging
zitten waarna hij natuurlijk gelijk brokjes kreeg (Door telkens
vlak voor dat de pup bij me was de komfluit te laten klinken
leerde hij tegelijk komen op de fluit, wat voor het apporteren
eigenlijk niet belangrijk is)
 
Toen deze onderdelen allemaal naar mijn tevredenheid wer
den uitgevoerd kon ik ze gaan combineren. Pup uitdagen met
een dummy, dummy stukje weggooien en dan……het moei
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lijkste. Geduldig wachten tot pup met dummy voor me kwam
zitten en ik de dummy pas los liet als ik mijn hand onder tegen
zijn kinnetje hield. In het begin liet hij de dummy vlak voor
me vallen maar had al snel door dat er dan niets gebeurde. Ik
bleef dan namelijk net zolang wachten tot hij de dummy terug
oppakte en ermee voor me kwam zitten. Pup had al heel snel
in de gaten dat hij alleen een brokje kreeg als hij me de dummy
aanbood en ik die met 'los' aanpakte. Zo, de basis was gelegd,
de commando’s 'zit', 'kom voor', 'vast' en 'apport' was nog
nooit gebruik. Tijd om naar buiten te gaan om te apporteren.
 
Op een moment dat de pup aandacht voor me had gooide ik
een dummy weg zonder iets te zeggen. In het begin ging hij die
echt niet elke keer ophalen en/of terug brengen. Ik reageerde
dan helemaal niet. Hij ontdekte echter al snel dat het hem een
blije baas en een brokje opleverde als hij de dummy netjes aan
kwam bieden. Toen pup zover was dat hij negen van de tien
keer de dummy netjes ging halen en terug brengen, ging ik het
commando 'apport' gebruiken. De eerste keren gaf ik dat
commando op het moment dat pup de dummy oppakte, met
kleine stapjes haalde ik het commando steeds verder naar
voren totdat ik het kon gebruiken om pup vanuit de positie
dat hij naast me zat de opdracht 'apport' te geven. Brokje na
het 'los' ging ik ook afbouwen en hij moest het steeds vaker
met alleen 'goed zo' doen. Overigens werd mijn hand onder
tegen de kin voor de hond het signaal om los te laten en 'los'
is eigenlijk niet meer nodig.
 
Inmiddels had ik pup het commando 'wacht' aangeleerd. Door
dit te combineren met apporteren leerde de pup om te wachten
op het commando 'apport' voor dat hij daar naar toe rende.
De uitdaging om het apport op te gaan halen was in het begin
duidelijk veel sterker dan mijn 'wacht' commando. Ik liet hem
dan ook een tijd alleen nog apporteren met zijn lijn er aan
waar ik op ging staan. Wilde hij weg voordat ik hem opdracht
had gegeven dan wachtte ik gewoon totdat hij weer rustig op
zijn kont zat waarna hij mocht gaan. Nou dit had pup heel
snel door. Later toen het schot erbij kwam moest ik op deze
manier terug grijpen om inspringen te voorkomen. Het 'wacht'
ging ik ook gebruiken nadat pup (inmiddels jonge hond) zijn
apport had afgegeven zodat ik rustig zijn lijntje aan kon doen
en hem soms daar na een brokje te geven.
 
Wild apporteren. Sommige honden apporteren inderdaad
heel erg wild. Ze pakken een eend op, gooien die eens in de
lucht, zetten hun poten er op om er vervolgens lekker aan te
plukken, rennen er mee weg, brengen het bij de baas en als die
het dan al aan kan nemen, dan blijven ze tegen de baas op
springen om het terug te bemachtigen.. Geschreeuw en er
achteraan rennen van de baas maakt de hond meestal nog
gekker.
 
Ik had het geluk dat de pups die niet bij mij zijn geboren al bij
de fokker kennis hadden gemaakt met veel verschillende
wildsoorten. Ik ben er dan ook vanaf het moment dat pup bij
me kwam mee door gegaan. In het begin vooral met kauwtjes,
gevolgd door kraaien en waar mogelijk een klein konijn en
soms een bunzing. Jong geleerd om 'vies' wild op te pakken
maakt het later makkelijker om echt alle wild netjes te appor
teren. Daar waar in het bovenstaande dummy staat kun je

ook wild lezen. Wel wilde met name Koetja dooie beesten heel
graag zelf houden. Reden te meer om er voor te zorgen dat ze
er in het begin echt niet mee weg kon lopen en het weer terug
te geven nadat ik het van haar had aangenomen. Verloren
apport een tijd alleen met een dummy gedaan. Met het groter
en sterker worden van de hond gebruikte ik natuurlijk ook
steeds grotere en zwaardere dummy’s en wild. Ik gaf de
honden telkens de gelegenheid om nieuwe zaken te verkennen
en er mee te experimenteren om er achter te komen hoe je b.
v. een grote haas, gans, en vos oppakt. Dit experimenteren
mag natuurlijk niet leiden tot rommelen en plukken. Vandaar
dat ik altijd er voor zorgde dat ik in kon grijpen door dit aan
te bieden in mijn nabijheid en beloon met rustige stem elke
poging om het beest op te pakken. In het begin vreselijk on
handig maar als de hond de kans krijgt vaker een zwaar beest
te apporteren wordt hij daar van zelf handiger in. Gezien op
een training: een hond die al goed eenden konijnen enz. ap
porteerde had nog nooit een zware gans gehad. De baas ging
er vanuit dat de hond de gans gewoon netjes zou apporteren
en de trainer kon praten als Brugman, de gans zou over een
flinke afstand door de hond moeten worden opgehaald! Hond
komt bij de gans, pakt hem niet gelijk op. Baas stimuleert
door: "vast, vast, apport enz” te schreeuwen waardoor de
hond opgewonden raakte. Hond deed zijn best maar kreeg
alleen een bek vol veren te pakken die hij vervolgens probeert
kwijt te raken. De veren waaien weg wat de hond zo leuk vindt
dat hij er achteraan gaat. Als hij ze niet meer te pakken krijgt
gaat hij terug naar de gans, plukt weer een bek vol veren om
zijn lol voort te zetten. De baas loopt al schreeuwend op de
hond toe en geeft hem eens goed op zijn do…….
 
Tja, apporteren je kunt het je hond leren. Rust daarbij en heel
veel geduld kleine stapjes zijn de toverwoorden. Bedenk ook
dat elke hond verschillend is, de ene leert heel vlug, de andere
langzamer. De ene hond is heel baasgericht, de ander heeft
dat minder. De ene hond is heeft heel veel buitdrift dan de
andere. De ene hond kan tegen een correctie een andere is daar
heel erg van onder de indruk. Je hebt onzekere honden en juist
heel zelfverzekerde. Al deze verschillen vereisen een andere
aanpak. Er is echter één ding waar elke hond gevoelig voor is
namelijk een beloning in wat voor vorm dan ook.
 
Matty
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Wij hebben weer een Grote Münsterlander
 
In het Voorjaarsnummer heb ik geschreven dat wij afgelopen
februari na 14 jaar afscheid hadden genomen van Guus (vh
Meekenesch) en dat wij nog niet wisten of we weer een hond
zouden nemen. Binnen het halfjaar zijn we dus om en is het
weer een GM-er geworden van een bij ons niet zo bekende
fokker. Althans, ik ben zijn kennelnaam nog niet in de mij ter
beschikking staande 'NGMV-databank' tegenkomen.
 
We begonnen ons dagelijkse loopje, en daarmee ook onze
dagelijkse lichaamsbeweging, in het duin en op het strand te
missen. Zo kom je ’s-avonds van je werk, pakt een wijntje,
gaat eten en voor de rest van de avond heb je 'geen reet' meer
te doen behalve dan voor de buis te zitten en de krant op je
tablet te lezen. Je slaat aan het fantaseren over weer een
hondje, welk ras het zou worden maar je zegt verder nog niks
tegen je vrouw. Qua karakter toch wel een 'Duitse' jachthond
en eigenlijk dacht ik aan een Cesky Fousek, de wat minder
harde variant van de Duitse Draadhaar en dus wat anders als
(weer) een GM-er. Het was echter mijn zwager die mij ervan
overtuigde dat ik, na al 2 eerdere GM-ers, te hebben gehad,
te vertrouwd was geworden met dit ras om nog op wat anders
over te stappen en dat het ras dus wel bij ons past.
 
En toen op vakantie, in het Sauerland, werd het al snel con
creter. Een beetje googelen op internet bij onze Duitse 'moe
dervereniging' bracht ons al snel bij de beschikbare nestjes. Je
praat er wat met elkaar over, je wordt het eens dat er weer een
hondje moet komen en gaat kijken waar we eventueel een
kijkje zouden kunnen nemen. Nou op terugweg zouden we
dan eventueel in Herne (bij Dordmund) of in Heek een kijkje
kunnen nemen bij de daar nog beschikbare puppies, respec
tievelijk 2 reutjes en 1 reutje. Die teefjes zijn ze altijd als eerste
kwijt. Fotootjes van de ouders en ook hun Ahnentafel
vluchtig bekeken en afspraken gemaakt voor de zaterdag van
de terugreis.
 
Eerst naar Herne en daar in de druilregen de 2 beschikbare
reutjes bekeken en wat met de fokker gebabbeld waarom hij
had gekozen voor de vaderreu, die er op de foto erg grof

uitzag. Zijn antwoord daarop was dat hij een rustige reu had
uitgezocht voor zijn nogal harde teef. Verder nog over de prijs
gesproken en dat we ook nog bij een fokker in Heek gingen
kijken. Hij gaf ons nog mee dat we een eventueel bij hem
uitgekozen pup (pas) over anderhalve week konden ophalen.
We spraken af die avond nog contact op te nemen om te laten
weten of we een keus hadden kunnen maken en zo ja welke.
 
Op naar Heek, vlakbij de Nederlandse grens bij de A1. Daar
hadden ze dus nog maar één reutje over dat eigenlijk al was
verkocht. Maar de adspirant-koper, een niet-jager, begon over
de prijs te emmeren en toen ging de koop dus niet door. Daar
aangekomen, gingen we gelijk onder begeleiding van de vrouw
des huizes de pup en de moeder bekijken. Zagen er allebei top
uit maar de pup, een zgn middenschimmel met zwarte kop en
donkere ogen, was inmiddels al wel 10 weken en dus al (heel
wat) groter dan de pups uit het nest van Herne.
 
Op mijn vraag of ze een eendenvleugel of konijnenvelletje
hadden om eens te bekijken wat de pup ermee zou doen, werd
geantwoord dat ze wel ergens een vossenvel hadden. Schitte
rend om te zien hoe 'meneer' zich daarover ontfermde. Hij liet
niet meer los en nam ‘m mee naar de keuken waar we een
bakkie gingen doen.
 
Onder het genot van het bakkie werd ons de Ahnentafel ter
inzage gegeven waarbij mij gelijk opviel dat sommige namen
ook in de stamboom van Guus aanwezig waren. Dat voelde
erg vertrouwd. En het waren niet de minste namen. Van va
derszijde zit zowel aan opa’s alsook aan oma’s kant naast de
Bußhof-kliek ook Panja vom Eichenhof erin, waarmee Andre
Nieuwenhuis een NIMROD-diploma behaalde. Deze Panja
zit er ook aan moederszijde ingefokt alsook Arko vom
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Landwehrdeich, de vader van Guus. Inmiddels ben ik erach
ter dat de in Duitsland hoog gewaardeerde 'Erlo aus dem
Scherfeder Land' ook een voorvader is.
 
We raakten nog verder aan de praat, en vertelden dus ook dat
we nog een week vakantie hadden. Dat was volgens de fokster
helemaal geweldig, want dan zouden we gelijk mooi de tijd
hebben om wederzijds kennis te maken. Wij met de pup en de
pup met ons. Daarin konden wij haar geen ongelijk geven,
maar we zaten alleen nog met het 'probleem' dat we geen keus
uit meerdere pups hadden. Kortom, hoewel het totaalplaatje
er erg mooi uitzag moesten we toch nog samen overleg plegen
op de terugweg alsook geld en de bench ophalen. Oh ja, hij
heette volgens de papieren Xero vom Ahler Esch, maar uiter
aard mochten we zelf een naam verzinnen voor dagelijks ge
bruik. Verder ook met hun afgesproken dat wij ze ’s-avonds
op de hoogte van onze beslissing zouden brengen en namen
vervolgens afscheid.
 
We waren het dorp(je) nog niet uit, of we waren er al uit. Xero
zou het worden en we begonnen al ijverig namen voor het
beessie te verzinnen. Het zou Sjors worden en geen Guus.
Anders zouden we weer lange tijd dat riedeltje 'Guus kom naar
huus……' in de duinen aan moeten horen. Thuis aangekomen
hebben we gelijk alles in orde gemaakt; de fokker in Herne
afgebeld, die in Heek bevestigd dat we Xero de volgende dag
al zouden komen ophalen, geld opgenomen, Eukanuba-pup
pyvoer gekocht en de bench in de auto gelegd.
 
De volgende dag, zondag 6 augustus, zaten we al om 6.30 uur
in de auto op weg naar Sjors. Daar aangekomen hebben we
ook kennis gemaakt met de man des huizes. Onder het genot
van een bakkie hebben we afgerekend en nog allerlei wetens
waardigheden uitgewisseld over onze vorige GM-ers, Radja
van het Munsterbos en Guus van het Meekenesch. Bleken zij
dus goed bevriend te zijn met Maria en Andre Nieuwenhuis.
 
En toen nog even inladen dus ook de bench voor Sjors opzet
ten die dus te groot voor onze Vectra bleek te zijn. Nou dan
moest Sjors maar 'los op de achterbank' naast de vrouw die
voor deze gelegenheid noodzakelijkerwijs dus ook maar

achterin ging zitten. Om twaalf uur weer terug in Noordwijk
en eventjes door naar opa en oma en verdere familie die dus
van niks wisten. Iedereen was (uiteraard) gelijk helemaal
hoteldebotel over die schattige pup.
 
Inmiddels zijn we 4 weken verder (op het moment van het
schrijven van dit gedeelte). Ik heb mij inmiddels aangemeld
bij de Landesgruppe Westfalen-West en de KNJV, heb de
Anerkennung furs Ausland binnen zodat hij ook wordt erkend
bij de Raad van Beheer en heb me opgegeven voor de puppy
cursus van St. Hubertus in Den Haag en dus proberen of we
Sjors ver in de jachthondensport kunnen brengen. Daar
hebben we inmiddels 2 lessen gevolgd en Sjors doet het best
wel leuk. Hij is rustig, kent de basiscommando's maar heeft
(nog!) moeite met zijn 'vleugeltjesapport' waarbij hij gaat
'plukken'. Hij loopt al lekker met de neus aan de grond, staat
voor op kauwtjes en ravot graag met andere honden, maar

het liefst met de evenoude Pointerpup Mitch van de overbu
ren. Maar omdat dat er nogal hard aan toe gaat, hebben we
die 'stoeipartijtjes' maar wat ingeperkt. Verder heeft Sjors al
z’n 2e serie prikken gehad, en wij het advies zijn oren schoon
te maken en te houden.
 
Wij vermoeden wel, kijkend naar zijn poten en de maten van
zijn ouders, dat Sjors wat groter als Guus zal worden en ook
wat zwaarder; kortom een mooie krachtige reu. Wij hopen,
en weten het haast wel zeker, dat ‘íe net zo lief maar toch
anders wordt als Guus. En hoewel we ons af en toe vergissen
bij het roepen, wie kent die vergissinkies niet, zijn we hartstik
ke blij met wat we tot nu toe hebben gezien en meegemaakt;
een lekker rustig en lief beessie in huis, met de snuit aan de
grond geplakt en nergens bang voor in het duin. Kortom, een
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Grote Münsterlander.
 
Omdat bovenstaande niet op tijd bij de redactie binnen was,
voel ik mij zo vrij om een update te schrijven. Sjors is inmiddels
5½ maand oud en we gaan elke zondag braaf naar school waar
wij(!) les hebben van juffrouw Hilda (Kosto) die vroeger ook
de juf van Guus was. Allemaal heel leuk, die puppy’s. 'Kom
voor', 'Zit' op stem en nu ook op de (rol)fluit, netjes aan de
riem lopen, apport van een dummy met netjes afgeven, plaats
houden, dummy vasthouden, vooruitsturen, rustig naar de
voerbak lopen etc etc. Zo maar wat basisoefeningen in wille
keurige volgorde, waarbij een goede uitvoering wordt beloond
met een brokje en een slechte uitvoering wordt genegeerd.
Kortom, de methodiek van de positieve waardering die mijn
baas in het kader van moderne management-inzichten tegen
woordig ook op mij toepast bij de periodieke personeelsbe
oordeling.
 
De laatste tijd heeft meneer een nieuwe 'hobby' ontdekt, het
poep-eten. De juf gevraagd wat je hiertegen kunt doen, op
internet gekeken en iedereen zegt maar dat je het moet negeren
omdat negatieve aandacht ook aandacht is. Nou dan is deze
baas eigenwijs genoeg om op zoek te gaan naar een andere
oplossing. En ik denk die ook nog te hebben gevonden; de
oefening van de (witte) dummy vasthouden. Een soort
Cruyffiaanse oplossing, want als hij een dummy in z’n bek
heeft kan ‘ie geen poep eten. De variant op 'als wij de bal
hebben, kan de tegenpartij niet scoren'. En als hij die (witte)
dummy dan toch loslaat, zie je dat (ook juist in het donker)
snel genoeg en kun je ‘m onmiddellijk met een 'harde foei'
corrigeren omdat hij de dummy loslaat. Ik ben tot nog toe niet
ontevreden met deze truc. Ook leg ik de dummy weleens
zichtbaar weg en laat Sjors vervolgens 'een aardig eindje' aan
de voet meelopen om hem vervolgens de dummy te laten ap

porteren. Een (markeer)oefening waarvan hij ook nog eens
lekker moe wordt. Maar ook het 'los-volgen' en '8-tjes lopen'
gaan best al heel behoorlijk.
 
En natuurlijk is Sjors in de tussentijd goed gegroeid. Met z’n
5½ maand weegt hij nu 21 kg. en is hij 55 cm (schoft)hoog. Of
dat normaal is weet ik niet, maar de keurmeester bij de afge
lopen aanlegproef, Linda Blok-Reeskamp, was zeer te spreken
over hem en liet ons duidelijk weten Sjors graag in maart terug
te willen zien als hij zelf aan de aanlegproef mee doet.
 
Simon, Joke, Willemijn en Sjors

Nieuwe redactieleden gezocht!
 
In ons zeer gezellige redactie-team is inmiddels een nieuw lid toegevoegd : Mars van der Kraan en daar zijn we heel erg
trots op! We zijn, om te zorgen dat ook de komende bladen er goed uit blijven zien, heel dringend op zoek naar twee
nieuwe redactieleden!
 
Wat bieden we:
Een topteam, werkt goed samen, wil erg graag een prachtig eindresultaat opleveren voor en samen met de leden, staat voor
elkaar klaar en heeft plezier.
 
Wat zoeken we:
Een enthousiast lid die tijd wil steken in ons mooie clubblad, een beetje kan schrijven en zich liefst ook regelmatig onder
de leden bevindt om zo alle leden te betrekken bij het blad.
 
Ben jij wat wij zoeken of weet je iemand? Stuur dan alsjeblieft zo snel mogelijk een berichtje naar redactiegrotemunster
lander@gmail.com.
 
Je bent van harte welkom!
 
Groet, de redactie
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Uitslagen

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

Showuitslagen G.M.

Datum / klasse   Locatie / naam hond   Keurmeester / kwalificatie

07-10-2017   Zwolle IJsselshow   Striegel-Oskam, Diana
Jeugdklasse reuen   Donar Van 't Gina Florashof   1ste ZG

Jeugdklasse teven   Donya Van 't Ginaflorashof   2de ZG

Jeugdklasse teven   Raisa V. 't Exelseveld   1ste ZG

Tussenklasse teven   Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld   1ste U CAC CACIB BOB 

Openklasse teven   Ghyll Brook Uut 't Vossebeltseveld   1ste ZG

08-10-2017   Zwolle Hanzeshow   Jarmer, Sigrid
Jeugdklasse reuen   Donar Van 't Gina Florashof   1ste ZG

Openklasse reuen   Delsin Of Coopers Border   1ste U

Kampioensklasse reuen   Ghyll Ribble Uut 't Vossebeltseveld   1ste U CAC CACIB BOB

Jeugdklasse teven   Donya Van 't Ginaflorashof   1ste U CAC BOS

Tussenklasse teven   Aira V.d. Polderdiek   1ste ZG
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Uitslagen Standaard jachthondenproeven (SJP) 2017 
  Kwalif./datum  Naam hond Eigenaar
  05-08-2017   Vriezenveen  

  B 77 pnt.   Senta vh Meekenesch   Maria Nieuwenhuis-Wolters

  B 62 pnt.   Kira vom Flörbach J.H.M. ten Bokum

  C 40 pnt.   Lora vom Flörbach H.R. Roze

  B 73 pnt.   Castra v.h. Zonnebeekbos Linda Louwman vd Veen

  05-08-2017   Valkenswaard  

  B 76 pnt.   Donja v.d. Berkelse Akkers Cees v. Empel

  B 68 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  B 76 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk

  05-08-2017   Veendam  

  B 75 pnt.   Do V.’T Woudse Veldt Sonja de Ruiter

  B 72 pnt.   Cimberly van’t Ginaflorashof Ria Lukens

  C 45 pnt.   Hit Do v’t Patriez’n Laand Sonja de Ruiter

  C 38 pnt.   Hailey Senna v’t Patriez’n Laand Elroy Boven

  C 38 pnt.   Hero v’t Patriez’n Laand N. van Delden

  07-08-2017   Reijmerswael  

  C 39 pnt,   Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake Jarina Kisjes

  12-08-2017   Heukelom  

  B 78 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk

  B 77 pnt.   Donja v.d. Berkelse Akkers Cees v. Empel

  B 75 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  12-08-2017   Delfzijl  

  C 36 pnt.   Hit Do V. ´T Patriez´n Laand Sonja de Ruiter

  12-08-2017   Groenlo  

  C 45 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  B 74 pnt.   Lena van het Exelseveld René Bakker

  C 36 pnt.   Kira vom Flörbach J.H.M. ten Bokum

  19-08-2017   Haaften (Crobse Waard)  

  B 64 pnt   Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake Jarina Kisjes

  B 76 pnt   Beau van Beekvliet Wim ten Hoopen

  B 71 pnt   Cesar van Dorka's Plek Nico Engels

  B 71 pnt   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  B 68 pnt   Buddy Wieger v/d Sluis

  B 62 pnt   Bruce v. ’t Reuseldal Agaat van Velzen

  C 44 pnt.   Donar van 't Gina Florashof Ries van Wanrooij

  C 45 pnt.   Donja v.d. Berkelse Akkers  Cees v. Empel 

  C 38 pnt.   Luke (Falco) van 't Exelseveld Ad van Wingerden

  C 42 pnt.   Mila v.;t Exelseveld Gerrit Klokman

  B 74 pnt   Nico (Darco) von Hoxfeld Rini van Kuijk

  21-08-2017   Klundert  

  C 46 pnt.   Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake Jarina Kisjes

  B 67 pnt.   Bono van het Luuks Yvonne van Vessem-Koning

  B 76 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk

  25-08-2017   Hardenberg  

  B 59 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  C 48 pnt.   Lora vom Flörbach H.R. Roze

  B 70 pnt.   Lena van het Exelseveld René Bakker

  C 45 pnt.   Miss Summer Uut ’t Vossebeltseveld Anita Jansen

  B 66 pnt.   Ghyll Ribble Uut ’t Vossebeltseveld Ronald Mentink
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  C 36 pnt.   Hind v. 't Patriez’n Laand Ellen Slooijer

  26-08-2017   Voorst, gemeente Oude IJsselstreek  

  B 76 pnt.   Castra v.h. Zonnebeekbos Linda Louwman vd Veen

  B 59pnt.   Exe II vom Vossbrink Carmen van Braak

  B 77 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  B 66 pnt.   Mila v.t Exelseveld Gerrit Klokman

  26-08-2017   Uffelte  

  B 67 pnt.   Dina von Bätjers-Braake Martin Boers

  C 34 pnt.   Aira v.d. Polderdiek Nicoliene Oosterhof

  B 76 pnt.   Mona von Hoxfeld Hilda Wanders

  26-08-2017   Arnemuiden  

  B 72 pnt.   Dolf (Henzen) von Bätjers-Braake Jarina Kisjes

  28-08-2017   Midden-Delfland  

  B 64 pnt.   Bruce v. ’t Reuseldal Agaat van Velzen

  C 39 pnt.   Castle van het Zonnebeeksebos Michelle De Lijster

  01-09-2017   Oploo  

  A 93 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  02-09-2017   Heerle  

  C 40 pnt.   Bono van het Luuks Yvonne van Vessem-Koning

  02-09-2017   Posterholt  

  C 37 pnt.   Basco van het Runderdiep Anita Peters

  B 74 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  B 74 pnt.   Nico (Darco) von Hoxfeld  Rini van Kuijk

  02-09-2017   Tijnje  

  B 75 pnt.   Buddy Wieger v/d Sluis

  04-09-2017   Markvelde  

  A 96 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  B 73 pnt.   Lena van het Exelseveld René Bakker

  B 72 pnt.   Kira vom Flörbach J.H.M. ten Bokum

  B 66 pnt.   Mila v.;t Exelseveld Gerrit Klokman

  08-09-2017   Bleiswijk  

  C 31 pnt.   Castle van het Zonnebeekbos Michelle De Lijster

  09-09-2017   Vught  

  B 73 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal Linda Verink

  09-09-2017   Oldenzaal  

  B 78 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  11-09-2017   Gieten  

  B 78 pnt.   Donya van’t Ginaflorashof Kees Lukens

  B 78 pnt.   Cimberly van’t Ginaflorashof Ria Lukens

  B 78 pnt.   Sparko (Chico v h Meekensech H. Schoenmaker

  16-09-2017   Leek  

  B 65 pnt.   Aira v.d. Polderdiek  Nicoliene Oosterhof

  B 67 pnt.   Dina von Bätjers-Braake Martin Boers

  16-09-2017   Oostvoorne  

  C 48 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk

  C 45 pnt.   Donar van 't Gina Florashof Ries van Wanrooij

  17-09-2017   Vessem  

  B 71 pnt.   Donja v.d. Berkelse Akkers Cees v. Empel

  18-09-2017   Zwiep  

  A 96 pnt.   Senta vh Meekenesch Maria Nieuwenhuis-Wolters

  B 58 pnt.   Cabia (Saartje) van het Zonnebeekbos Alexander van Bruggen
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Uitslagen meervoudige apporteerproeven (MAP) 2017
Kwalif. / datum   Naam hond / locatie   Naam eigenaar
28-08-2017   Heiningen    

A 523 pnt.   Dürak van den Berkelse Akkers (Swieber)   Leo Niemantsverdriet

B 525 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco)   Rini van Kuijk

11-09-2017   Delft    

B 494 pnt.   Brockchime Burlesque   Jet Kalshoven

12-09-2017   Haaften (Crobse Waard)    

A 520 pnt.   Dürak van den Berkelse Akkers (Swieber)   Leo Niemantsverdriet

23-09-2017   Heerle    

B 440 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal   Linda Verink

25-09-2917   Hof van Twente    

A 528 pnt.    Dietske v ’t Seijzenbrook   Linda Louwman vd Veen

A 498 pnt.   Senta v/h Meekenesch   Maria Nieuwenhuis-Wolters

30-09-2017   Lunteren    

A 511 pnt.   Dietske v ’t Seijzenbrook   Linda Louwman vd Veen

13-10-2017   Rha / Steenderen    

A 559 pnt.   Dietske v ’t Seijzenbrook   Linda Louwman vd Veen

A 468 pnt.   Gorbi vom Florbach   Hennie Wegman

B 540 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco)   Rini van Kuijk

B 561 pnt.   Lena van het Exelseveld   René Bakker

B 495 pnt.   Britt (Ayla) van ’t Reuseldal   Linda Verink

14-10-2017   Luinjeberd    

B 512 pnt.   Ghyll Brook uut’t Vossebeltseveld   Elly Bartnig-Wildeman

16-10-2017   Gieten    

A 542 pnt.   Dürak van den Berkelse Akkers (Swieber)   Leo Niemantsverdriet

21-10-2017   Neede    

B 431 pnt.   Lena van het Exelseveld   René Bakker
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Uitslagen basis veldwerktest (BVT)
Locatie   Datum   Naam van de hond   Eigenaar
Andelst (Betuwe)   26-8-2017   Hit Do V. ´T Patriez´n Laand   Sonja de Ruiter

 

Abbenes   2-9-2017   Frouke vom Diebeswinkel   Gitte Hoefman

Noord Brabant   14-10-2017   Desta van het Zonnebeekbos   Matty de Putter

  23-09-2017   Lauwersmeer  

  C 40 pnt.   Aira v.d. Polderdiek Nicoliene Oosterhof

  B 68 pnt.   Sparko ( Schico) van het Meekenesch Harry Schoenmaker

  B 72 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco) Rini van Kuijk

  23-09-2017   Zwiep  

  C 39 pnt.   Exe II vom Vossbrink Carmen van Braak

  24-09-2017   Horst  

  B 75 pnt.   Donja v.d. Berkelse Akkers Cees v. Empel

  30-09-2017   Kampen  

  B 70 pnt.   Lora vom Flörbach H.R. Roze

  30-09-2017   Hoofddorp  

Uitslagen zweetspoorproef F

Kwalif. / datum   Naam hond / locatie   Naam eigenaar
03-11-2017   Bilthoven    

G III 58 pnt.   Aira v.d. Polderdiek   Nicoliene Oosterhof

 

 

Uitslagen provinciale jachthondenproef (PJP)

Kwalif. / Datum   Naam hond / Provincie   Naam eigenaar
24-11-2017   Zeeland    

315 pnt.   Nico von Hoxfeld (Darco)   Rini van Kuijk

 

 

Uitslagen workingtest (WT)

Kwalif. / Datum   Naam hond / Locatie   Naam eigenaar
13-05-2017   Klundert    

B1 Klasse 72 pnt.    Britt (Ayla) van ’t Reuseldal    Linda Verink

A Klasse 88 pnt.    Dürak van den Berkelse Akkers (Swieber)    Leo Niemantsverdriet
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Uitslagen buitenlandse jachthondenproeven 

Datum / kwalificatie   Locatie / Naam van de hond   Proef / Eigenaar
27-10-2017   Landesgruppe Niedersachsen Aurich

(D)
  HZP

180 pnt.   Hit Do V’T  Patrtiez’n Laand   Sonja de Ruiter

177 pnt.   Hero V’T Patriez’n Laand   Nick van Delden

9-9-2017   Landesgruppe Westfalen West (D)   HZP
185 pnt.   Castra van het Zonnebeekbos   Linda Louwman

 

 

Op zoek naar grijze koppen... de jonge goden uit het verleden...
Heel graag willen wij de GM’s die ongeveer 10 jaar of ouder zijn, in het zonnetje zetten. We hebben gekozen voor het thema
'oudjes/veteranen'. Heeft u zo’n ‘oudje’ op de foto, of een leuk verhaal over hem/haar, stuur deze dan naar: redactiegrote
munsterlander@gmail.com. We willen van de ingestuurde foto's graag een collage maken.
Om jullie een beetje op weg te helpen: Hoe actief zijn deze lieve oudjes nog, zwemmen ze nog, lopen ze nog naast de fiets,
wandelen, spelen, apporteren ze nog of gaan ze zelfs nog mee op jacht? Worden er nog shows mee gelopen of wedstrijden
of??? etc. etc. etc. Kortom: Hoe is het met onze oude(re) GM’s? Er zullen ongetwijfeld ook enkele ongemakjes zijn en ook
die mogen benoemd worden.

Zonder u kan deze editie niet gemaakt worden en laten we wel wezen, ook deze honden mogen best eens extra in het
zonnetje gezet worden. Het woord (en beeld) is nu aan jullie, wij wachten met smart op jullie verhalen en foto’s.
Bij voorbaat dank, De redactie
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Verslag Johodag / Aanlegproef 4 nov. 2017 Exel 

 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   20-11-2017       Blad 1 van 1 
Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                       e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                        Tel.       0416-278618

 
Deze editie werden i.v.m. het beperkt aantal nesten 2016,  18 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 
maanden uitgenodigd. 14 Deelnemers schreven in. Een mooi moment om de nestgenoten terug te zien en om 
eens te kijken hoe de aanleg van de nieuwe generatie Münsterlanders tot uiting komt. M.a.w.;  Hoe doen “wij” het 
in aanleg als allround jachthond. Lida Reeskamp Blok was ook aanwezig om met een kennersoog de nesten én 
de individuele honden te beoordelen op exterieur met ondersteuning van Jolien Meesters, dit maal ná de 
aanlegproef, i.v.m. de kleine groep. Het werd een gezellig treffen van moeder, nesten, bazen, fokker en in 1 geval 
ook met de ingezette dekreu.  
 
Onder een goede sfeer en perfecte weersomstandigheden werden de 3 verschillende proeven afgewerkt. 
Door de ervaren keurmeesters Maria en Jan & Rini en Jarina & Sonja werden respectievelijk de zweetspoorproef 
(reeënbloedspoor), de bosproef met een eenden sleep en een verwaaiing van konijn  en de veldwerkproef met 
fazant en eend afgewerkt. De “vaste ploeg” helpers was weer aanwezig met o.a. Koos, Dennis en Eddy. De 
keurmeesters ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg over de constateringen. Veel info voor de voorjager 
en in veel gevallen een nieuwe kijk op hun hond!  
 
De catering werd weer met liefde verzorgd door het team; Jenny, Ina, Tiny en Marian. De keurmeesters en 
helpers werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de groepen zo vroeg mogelijk konden 
afronden. 
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef, ondanks dat velen hier nog geen enkele ervaring mee 
hadden. Deze honden herstelden snel na de knal door zonder angst op zoek te gaan naar de dummy. 
 
Omdat er vanuit de vereniging al jaren het verzoek lag om de Johodag - NGMV meer centraal in Nederland te 
laten plaatsvinden, was dit helaas de laatste proefdag in het prachtige Exel. Jenny en Gerrit Klokman werden dan 
ook namens NGMV en met name namens GHC gepast in het zonnetje gezet voor ruim 15 jaar beschikbaar 
stellen van terrein, huis, schuren en tent én van de ondersteuning van dit evenement. Hierbij nogmaals 
vriendelijke dank voor al die gastvrijheid; We hebben er met z’n allen zeer van genoten!  
Ook heel veel dank aan alle vaste Exel/ GM helpers, keurmeesters en catering medewerksters. 
 
Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met de jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende 3 
honden een beker uitgereikt, naast de diploma’s voor alle deelnemers. 
 
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden 
     Pnt.     Naam hond                Voorjager        Plaats           Fokker         Geb. datum hond 

1
e
153.5 Desta v.’t Zonnebeekbos  M.de Putter Baarland L. Louwman 26-12-2016 

2
e
150.5 Duron v.’t Zonnebeekbos L.Louwman Enschede L. Louwman  26-12-2016 

3
e
146.5 Frouke vom Diebeswinkel G.Hoefman Cadier en Keer H. Brinkman   6-11-2016 

 
*Matty, de voorjager van Desta, roepnaam Koetja,  zal volgens traditie een verslag maken van haar ervaringen op 
deze dag. De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst. 
 
Gitte Hoefman, Nicoliene Oosterhof en Mariëlle op de Beek-Tops hebben deze mooie dag op een zeer 
professionele manier fotografisch vastgelegd. Op de site van NGMV kunt u de prachtige resultaten aanschouwen. 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! 
Uit de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde dag en we hopen dat de ervaringen 
een aanzet hebben gegeven om elkaar terug te zien op een volgend jachthondensport evenement. 
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 
De ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende nesten af 2011 zijn te zien op de 
Thermometer aanlegproef.. 
 
Gebruikshondencommissie (GHC) NGMV 
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Verslag aanlegproef van 4 november 2017 door
Koetja
Hoor ik daar de wekker van mijn baas? Het is nog stikkedon
ker dus ik draai me nog maar eens lekker om. Tien minuten
later, verdikke was ik net weer ingedut weer die verrekte
wekker maar nu gaat ook het licht in huis aan. Ik blaf maar
eens dat de baas weer moet gaan slapen en geen herrie moet
maken met de koffie machine. Meiske, Vrommes en Becses 
zijn klaarwakker en staan bij de kenneldeur of ze er zo meteen
uit mogen. En dan tot mijn stomme verbazing komt de baas
met haar groene kleren aan naar buiten, ze laat ons allemaal
uit de kennel om ons vervolgens aan de lijn uit te gaan laten.
Helemaal gek,  het is nog maar net  kwart over vijf. We mogen
allemaal mee naar binnen en krijgen ons eten voorgezet. Nou
ja voor een portie eten mogen ze mij altijd wakker maken. 
Zouden we soms weer op vakantie gaan? Maar nee, de ande
ren moeten terug naar de kennel en ik wordt in de auto ben
ch gezet. Ik snap er echt helemaal niks van. 
 
Nog steeds donker vertrekken we om na een half uurtje
weeral stil te staan. Als de auto opengedaan wordt …….. ha
daar is Jarina. Aha, we gaan lekker trainen. Aangezien ik echt
te kort heb geslapen slaap ik in de bench van Tobor, verder
en als we weer stoppen is het inmiddels licht geworden. O, nu
zijn we op een plek die ik niet ken maar er komen steeds meer
auto’s met soortgenoten en hun baasjes. Gezellig hoor maar
ik voel me wel een beetje opgelaten tussen al die donker ge
kleurde honden. Dan zie ik er toch nog twee die ook veel wit
hebben en jawel hoor het zijn een broer en een zus van mij. In
dat grote groene veld, daar zouden best eens fazanten of iets
van dien aard kunnen zitten of misschien wel een haas, wat
zou ik daar graag een los gaan. En dan mag ik met al mijn
aanwezig broertjes en zusjes mee naar dat veld. De één na de
ander mag los en ik zie ze over het veld rennen, wat zouden
ze daar toch aan het doen zijn vraag ik me af. Als een meneer
mijn baas roept en ik met haar naar weer andere mensen
toeloop begin ik te vermoeden wat er te doen is. Ik ruik na
melijk, tja wat is het eigenlijk, een kwartel ken ik wel en ook
fazanten ben ik al menigmaal tegengekomen. Dan mag ik los.
Gekke baas die stuurt me op aanwijzing van de mensen die
meelopen naar rechts terwijl ik allang in de smiezen heb waar
dat beest  zit. Nou ja ik laat het maar zo en draai na enkele
meters toch lekker om. Ja hoor de geur wordt steeds sterker.
Nu moet ik voorzichtig zijn ander vliegt dat beest natuurlijk 
meteen. Dat is me al zo vaak overkomen. Heel voorzichtig
sluip ik de laatste meters en dan………….verrek…………een
patrijs,  die in een kooitje zit.
 
Inmiddels is mijn baas bij me gekomen en die zegt maar steeds
dat ik braaf ben en het goed doe. Verdorie ik moet dat beest
toch op wieken krijgen, dan maar proberen de kooi om te
gooien of uit te graven maar dat mag dan weer niet. Ik wordt
aan de lijn gedaan en geef het dan maar op. Misschien zit er
nog wel ergens iets en dus zet ik dat kooitje uit mijn hoofd. Ik
mag weer los en ja hoor weer ruik ik een vogel, zal ik deze wel
kunnen vastzetten?  Potverdikke…..zelfde verhaal ook dit
beest zit in een kooitje. Tja die stomme baas lijkt wél blij te
zijn dus vooruit als ik haar een plezier heb gedaan is het
mij goed. Nu wordt ik weer los gelaten, het moet niet gekker

worden, zouden er nog meer kooitjes staan? Maar nee dit ruikt
toch anders, ha eend is wat ik ruik en die ligt dood in het veld.
Nu kan ik de baas echt een plezier doen. Ik pak de eend op en
breng die keurig  bij de baas. Na een heerlijke knuffel en wat
lekkere brokjes gaan we een eindje wandelen. In een bos wordt
ik aan een lange lijn vastgemaakt en mag ik wat rondsnuffelen.
He, ik ruik eend en als ik verder loop nog steeds eend. Ik hoor
mijn baas zachtjes zeggen dat ik het goed doe. Ik begrijp dat
het de bedoeling is de eend te vinden. Nogal een makkie, ik
volg gewoon het spoor en als ik de eend vind breng ik die
keurig naar de baas. Een eindje verderop mag ik lekker vrij.
Ik loop een eindje van de baas vandaan en krijg dan een geur
van konijn in mijn neus. Er licht een bergje takken en daar
wordt de geur sterker. Ik er op af natuurlijk want stel je
voor…..Ja hoor een konijn. Nou daar zal de baas ook wel blij
mee zijn en als de baas blij is krijg ik vast weer wat lekkers.
Nou dat konijn is nauwelijks meer te herkennen en ik vind het
wel tof van de baas dat ze het toch netjes van mij aanpakt en
me ook nog eens de hemel in prijst. Jammer ik moet weer aan
de lijn, ik had nog graag wat rond gestruind in dat bos...
 
We wandelen naar een groot veld waar eerder mais heeft ge
staan.  Daar staan meer bazen  met honden kennelijk te
wachten want ik zie ze één voor één vertrekken, het bos in
gaan en na enige tijd weer te voorschijn komen. Na wachten,
wachten en nog eens wachten, ik graaf uit verveling maar wat
maïsstengels op mag ik mee naar de bosrand waar we opge
wacht worden door een hele lieve mevrouw en een meneer. Ik
krijg weer een lange lijn aan en mag weer rondsnuffelen. Dan
ruik ik het, zweet,  een stukje verderop ruik ik het weer, ik
snap het al het zal wel de bedoeling zijn dat ik dit spoor volg.
Maar dan verdwijnt het spoor het bos in. Tja en dat vind ik
toch wel een beetje eng maar vooruit, ik hoor de baas mij
zachtjes aanmoedigen dus ik waag het er maar op. Yes, het
spoor gaat hier verder, maakt wat bochten waardoor ik het s
oms even kwijt ben maar gelukkig vind ik het telkens snel te
rug en ja hoor dan vind ik een ding wat wel op een stuk ree lijkt.
Inmiddels is het al na de middag. Ik heb honger en ben ook
wel moe maar we zijn nog niet klaar. Met broertjes en zusjes
moeten bij elkaar komen en ook mijn moeder is er bij. We
worden allemaal bekeken en we moeten een stukje samen met
de baas lopen. Als we klaar zijn daarmee gaan we jagen! Er
zijn namelijk schoten te horen. Ik mag zomaar van de lijn en
ik neem dan ook die kans waar om het veld eens te gaan in
specteren. Dan hoor ik een schot, ik ga bij het geweer kijken
maar daar is niets te vinden. Ik hoor een bekend prrrrrrrtje,
en ja daar vliegt een dummy die ik natuurlijk snel oppak en
naar de baas breng. En dan mag ik eindelijk lekker eten en
gaan slapen. De rust was echter niet van lange duur. Er
moesten nog foto’s worden gemaakt. De baas leek blij en
opgetogen ze had een beker in de hand, wat zou er toch aan
de hand zijn?  Er waren nog twee bazen met een beker en die
waren ook alzo blij. Mijn baas had de grootste beker gekre
gen omdat ik vandaag het mooist had gewerkt.
 
Gelukkig mocht ik daarna eindelijk gaan slapen. Half in
dromenland hoorde ik de baas nog zeggen wat een geweldige
dag het was geweest, een goede organisatie, fijne locatie,
 prima catering en leuk om al die nestgenoten en aardige
Grote Münsterlander mensen weer te zien.
 
Desta ‘Koetja”van het Zonnebeekbos. 
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Bokalen die door de Nederlandse Vereniging van Grote Münsterländers jaarlijks worden uitgereikt.
 

Jeugdbokaal
Doelstelling

 
De jeugdbokaal is een speciale wisselprijs, die is bedoeld om N.G.M.V.-leden te stimuleren actief met hun Grote Münster
lander bezig te zijn. Uitgangspunt bij de toekenning van de punten is dat deelname aan N.G.M.V.-activiteiten het hoogst

wordt gewaardeerd, gevolgd door deelname aan verenigingsactiviteiten buiten de N.G.M.V.. Extra punten worden vervol
gens gegeven afhankelijk van de hoogte van het behaalde resultaat. Daarnaast worden punten toegekend voor deelname

aan activiteiten die gericht zijn op bevordering van de gezondheid en op verbetering van de kwaliteit van de gehele popula
tie Grote Münsterlanders.

 
 

Martien Petersbokaal
Doelstelling

 
De Martien Petersbokaal is een speciale wisselprijs voor de Grote Münsterlander, die in één kalenderjaar een goede ge

zondheid, de grootst mogelijke schoonheid en dresseerbaarheid heeft gepaard aan de hoogst mogelijke jachteigenschappen
en werkprestaties. Deze wisselprijs is bedoeld ter onderscheiding van de beste en meest veelzijdige Grote Münsterlander

van de vereniging in enig kalenderjaar.
 
 

Veldwerkjaartrofee
Doelstelling

 
De Veldwerkjaartrofee is een speciale wisselprijs bedoeld om de N.G.M.V.-leden te stimuleren deel te nemen aan veldwed
strijden voor Continentale Staande Honden en apporteerwedstrijden, zoals omschreven in het A.V.R.. De prijs is eveneens
bedoeld om de bruikbaarheid van de Grote Münsterlander als staande hond te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
De trofee is ter onderscheiding van de Grote Münsterlander die in één kalenderjaar op voorjaars- en/of najaarsveldwed

strijden in z’n totaliteit de hoogste prestaties heeft geleverd.
 
 

Om mee te dingen naar deze bokalen, die uitgereikt worden op de algemene ledenvergadering van de N.G.M.V. in het daarop
volgende jaar, moeten de leden hun behaalde resultaten opsturen naar het secretariaat.

 
(Een oproep hiervoor staat ook jaarlijks op de uitnodiging voor de ALV)

 
De specifieke reglementen vindt u op de website, www.grotemunsterlander.nl,

met de daarbij behorende puntentelling.
 

Voor vragen hieromtrent kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

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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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.

2810633   Ned. en Int. Kamp. Lady Jillz
uut 't Vossebeltseveld

24-09-2010 Mentink, R en A.

2872912   Brockchime (Ruby) Burlesque18-10-2011 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.

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

29-11-2012 Oosterhof, N.

2914803   Ned. Kamp. Lady v.d. Lobberry28-02-2013 A.G.E. v.d. Berg

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

2976080   Kira vom Flörbach 31-03-2014 J.H.M. ten Bokum

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

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

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   Int. en 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.

 
FOKKERIJ INFORMATIE
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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
 

Geboortebericht: van de Stappester Eugte
Moeder:   Lora vom Flörbach

Vader:   Durak van de Berkelse akker

Geboortedatum:  14 november 2017

Pups:   4 reuen, 6 teven

Beschikbaar:   er zijn geen pups meer beschikbaar

Telefoon:   0522-464801

Geboortebericht van het Meekenesch
Moeder:   Senta van het Meekenesch

Vader:   Darus vom Böinghook

Geboortedatum:  8 januari 2018

Pups:   1 reu, 2 teven

Beschikbaar:   er zijn geen pups meer beschikbaar

Email:   info@grotemunsterlander.eu

Geboortebericht van de Lobberry

Moeder:   Lady van de Lobberry

Vader:   Tiro vom Ahler Esch

Geboortedatum:  30 december 2017

Pups:   5 reuen, 7 teven

Beschikbaar:   1 beschikbaar

Email:   eddy.vandenberg@live.nl

 

 

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. 

 

Dekbericht / verwachte dekkingen
Verwachte dekkingen:
februari 2018:
Josi vom Sülztal x Odin van het Meekenesch
 
april / mei:
Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty) x Aiko vom Tieben-See
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Met knikkende knieën reden we richting Abbenes voor de
veldwerktest. Voor Frouke was ik niet zenuwachtig, maar
meer voor mezelf. Wedstrijdstress, heb ik altijd wel last van.
We waren als laatste omdat Frouke loops was. Er deden maar
14 honden mee. Iedere 5 honden kregen we een evaluatie. Dat
veldwerk niet zomaar een spelletje is, werd weer duidelijk door
het commentaar van de keurmeesters. De honden moeten wel
willen jagen, dat staat voorop. Maar ook de bouw van de
honden werd beoordeelt. Er waren hondjes bij die duidelijk
niet geschikt waren qua bouw, omdat het schouder niet goed
lag, dat was te zien in de beweging van de hond. Keurmeesters
vroegen zich terecht af of deze honden het in een verder sta

Mijn eerste veldwerk-ervaring
Met Abby was ik al eens in contact gekomen met veldwerk.
Ik ben met haar hiervoor een aantal keren naar Frankrijk
geweest. Hoewel Abby het leuk deed, heb ik nooit wedstrijd
overwogen. Toen ik Frouke kreeg wilde ik het wel graag met
haar gaan proberen, maar je moet wel kunnen trainen, en zelf
getraind worden. Er komt nogal wat bij kijken.
 
Op FB verscheen een oproep dat de trainingsvelden klaar
lagen en dat er weer getraind kon worden voor veldwerk. Ik
dacht meteen, dit is een kans. Ik nam contact op met de
trainer. Hoe loopt jou hondje? Geen idee, ze is pas 9 maanden.
Nou, kom maar eens naar mij toe, maar loopt ze niet..dan
houd het op. Ze moet willen jagen, doet ze dat niet mag je naar
huis. Nou, dat was duidelijk. Dus op een hele warme middag
stond ik met mijn Frouke in de bieten…bijna geen wind.
Frouke snapte er niets van en dacht dat we aan het wandelen
waren. Langzaam werd ze richting patrijs gestuurd. De patrijs
vloog op en Frouke werd wakker, ze mocht er nog een zoeken.
Even terug geroepen en in de auto om even te laten nadenken
wat er gebeurd was. Na een tijdje mocht ze weer….en daar
ging ze…als een afgeschoten kanon door de bieten op zoek
naar patrijs. Ze stond zelfs een paar seconden voor! Zo, dat
had ik niet verwacht. Na afloop mocht ik een nieuwe afspraak
maken. Goed hondje…echt een goed hondje. Met een big
smile op mijn gezicht reed ik terug naar huis. Een week later
stonden we weer op het veld. Duidelijk zichtbaar dat ze het
geweldig vond. Na een aantal trainingen gaat het toch krie
belen. De gebruikshonden- commissie plaatste het bericht
over de Basis Veldwerk Test. Zou ik me inschrijven? Na
overleg met de trainer besloot ik me in te schrijven.

dium wel zouden redden om het zware werk in de bieten of
hoge groenbemesting aan te kunnen. Er waren honden bij die
niet van de baas af wilden en niet lieten zien dat ze een wil tot
jagen hadden. Er was een hond bij die zelfs liever de sloot
achter de keurmeesters in sprong om te zwemmen dan het veld
voor zich te bejagen. Ondertussen keek ik naar alle honden
die voor ons gingen. Hoe zou Frouke het doen? Na de hele
morgen wachten, waren we aan de beurt. Frouke mocht gaan,
en ging als een speer. Nam ruim veld, nam initiatief en jaagde
goed, van de groenbemesting over naar de bieten, waar ze
goed bleef gaan. Ik moest een keer schieten met alarmpistool
voor de schot-test. Frouke reageerde niet en joeg verder, de
toeter klonk, ik floot Frouke in en lijnde haar aan. Ik verliet
het veld met de keurmeesters in mijn kielzog. Ik vond dat het
goed gegaan was, maar ik ben geen keurmeester. Interessant
hondje hoorde ik ze zeggen. De laatste 4 honden werden
geevalueert. Frouke als laatste. Nou, zei de keurmeester..dit
is nou het pareltje waar we naar op zoek zijn. Ik kon mijn oren
niet geloven! Mijn Frouke? Ik keek naar Wilma Rodenburg,
die naast mij stond. De twee duimen in de lucht en de smile
op haar gezicht zeiden genoeg. De BVT had ik binnen met een
prachtig keurverslag.
 
Maar dan begint het pas…. Dus opnieuw trainen. Ik had me
ondertussen ook ingeschreven bij de Veldwerk wedstrijd van
de NGMV. Ik vond het wel leuk om daar mijn debuut te
maken en om te zien hoe dat gaat, zo’n wedstrijd. Ik had al
gehoord dat de wedstrijden in Hulst goed georganiseerd
worden. Toen ik bericht kreeg dat ik mocht meedoen was de
vreugde groot. Op 29 september stond ik met Frouke in de
bieten in Zeeland. Er was in de bieten een fazantenhaan ge
land, en die moest Frouke maar zien te vinden. Frouke ging
dynamisch van start. Nam wederom ruim veld en joeg met
veel passie. Binnen 4 minuten had ze de haan gevonden. He
laas ging het net te snel en de haan vloog voordat Frouke kon
voorstaan. Ik moest haar aanlijnen. Een behoorlijk Münster
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Floran Lankveld met Brent (Chico vom Flörbach)
 
Hoi ik ben Floran Lankveld. Ik vind het heel leuk dat ik dit
artikel mag schrijven. Ik ben 9 jaar en mijn hobby’s zijn
hockey en dans. Ik zit in groep 6 en ik woon in Lochem.
 
Mijn hond heet eigenlijk Chico vom Flörbach maar wij noe
men hem Brent. Toen ik geboren werd was hij er al want hij
is 1 jaar ouder dan ik. Hij gaat bijna elke zondag met mijn
vader naar een jachttraining. Soms ga ik dan mee dat is leuk.
Ik mag dan dummy’s opgooien of Brent opdracht geven om
wat te apporteren. Hij kan dat heel goed ook in het water. Het
leukste is dat hij heel graag bij ons wil zijn, hij wil altijd
overal mee naar toe heel vaak mag dat ook maar soms kan
dat niet.
 
Eigenlijk is hij net een mens hij is lief grappig slim maar ook
heeeeel ondeugend….dan pikt hij mijn schoenen en verstopt

ze in de tuin of hij haalt een zak chips uit de boodschappentas
en legt die op zijn kussen. Hij heeft ook verschillende soorten
blafjes en piepjes, ze betekenen allemaal wat anders bijvoor
beeld dat hij water wil uit de buitenkraan of dat hij naar
buiten of naar binnen wil. Als er een sirene gaat in de verte
dan huilt hij heel hard mee.
 
Hij gaat elk jaar mee kamperen en hij is ook een keer mee
geweest in de kano. Dat vond ik een beetje eng omdat ik bang
was dat we om zouden kieperen als hij een eend zag maar dat
is gelukkig niet gebeurd. Mijn vriendinnetjes vinden Brent
altijd heel cool omdat hij zo groot en zacht is 1 vriendinnetje
is bang voor Brent maar zij mag hem altijd een koekje geven
en het gaat steeds beter.
Ik heb heel veel leuke foto’s van Brent en mijzelf, van verschil
lende leeftijden, daar heb ik een collage van gemaakt. Brent
is echt de liefste hond van de heeeele wereld!!!!
 
Groetjes, Floran

lander jaagt mooi en neemt iniatief, knap dat ze de fazant zo
snel vond, maar geen punt, want ze stond niet voor. In de
middag mag je de loop afmaken.
 
Ondertussen genoten we van het Novice werk, de lunch en het
gezelschap. Na de lunch was Frouke weer aan de beurt. Ik
zette haar in, in de groenbemesting. Frouke begon te jagen,
maar ik zag aan haar dat ze wat moe begon te worden. Ze was
op dat moment 10 maanden, dus nog erg jong. Alle indrukken
en het feit dat ze de hele dag niets gegeten had, zag je terug.
De energie was er en beetje uit. Toch bleef ze doorjagen maar
niet meer zo snel als in de ochtend. Helaas vonden we geen
wild. Maar ik had het ook niet meer verwacht.
 
Al hebben we geen punt gemaakt, ik ben zeker trots op hoe
ze zich gepresenteerd heeft voor een 10 maanden oude hond.
Ik had besloten om maar 1 wedstrijd te lopen dit najaar en
lekker door trainen, en in het voorjaar als ze verder is in
ontwikkeling en bespiering, weer te gaan inschrijven. Ik per
soonlijk vind het veldwerk geweldig om te doen. De hond is
helemaal in zijn element. Een staande hond die voorstaat, is
een prachtig gezicht. Ze heeft me tijdens de training vaak laten

zien dat ze wild kan vinden en dat ze kan voorstaan. Ik moet
nog veel leren en trainen. Conditie-training gaan we ons in de
winter mee bezig houden. Ik geniet als ik mijn hond aan het
werk zie en hoeveel plezier ze erin heeft. Na Abby dacht ik:
"zo’n hond krijg ik nooit meer". Dat klopt, Abby krijg ik nooit
meer. Maar Frouke is echt een cadeautje om mee te werken
en wat ben ik blij met haar!
Gitte Hoefman
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Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboortedatum   Onderz. / uitslag   Datum onderz.   Dierenarts

3043799
 

  AIRA V.D. POLD
ERDIEK

  4-1-2016   HD C
Norberg-waarde:23

  31-5-2017   DRS. S.A.J.M. VAN
DONGEN

3043415   HIND V.'T PA
TRIEZ'N LAAND

  8-5-2016   HD A
Norberg-waarde:28

  15-6-2017   DRS. J.A.P.M. VAN
DOMMELEN

3035836   MISS SUMMER
UUT’T VOSSEBE
LTSE-VELD

  7-3-2016   HD A
Norberg-waarde: 33

  5-7-2017   DRS J. DE LOOFF

3043413   HIT DO V.'T PA
TRIEZ'N LAAND

  8-5-2016   HD A
Norberg-waarde: 35 

  15-8-2017   MW.DRS. H. VAN
DEN ENDE-JON
GERT

3043409   HERO V.'T PA
TRIEZ'N LAAND

  8-5-2016   HD A
Norberg-waarde: 35 

  16-8-2017   MW.DRS. H. VAN
DEN ENDE-JON
GERT

3043414   HAILEY SENNA
V.'T PATRIEZ'N
LAAND

  8-5-2016   HD A
Norberg-waarde: 35 

  17-8-2017   MW.DRS. H. VAN
DEN ENDE-JON
GERT

2872912   BROCKCHIME
BURLESQUE

  18-10-2011   Oog Voorlopig vrij   19-7-2017   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

3029789   MEXX V.D. STOM
MEER-POLDER

  4-1-2016   Oog
Niet vrij 

  19-7-2017   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

2956809   GHYLL RIBBLE
UUT’T VOSSEBE
LTSE-VELD

  9-3-2014   Oog Voorlopig vrij   24-7-2017   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

2911944   URIELLA JUNIOR
OD NEZDICKÉHO
POTOKA

  29-11-2012   Oog Voorlopig vrij   24-7-2017   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

3043799   AIRA V.D. POLD
ERDIEK

  20-5-2016   Oog Voorlopig vrij   24-7-2017   MEVR.DRS. R.R.
O.M. V.D. SANDT

2852029   DÜRAK V.D. BER
KELSE AKKERS

  26-8-2011   Oog Voorlopig vrij   25-9-2017   DR. A.M. VERBRUG-
GEN

2943092   DAKOTA OF COO
PERS BORDER

  23-10-2013   Oog Voorlopig vrij   11-07-2017   DR. A.M. VERBRUG-
GEN

 

 

 
GEZONDHEID
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Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboorteda
tum

  Onderzoek/uitslag   Datum on
derzoek

  Dierenarts

            Oog/voorlopig vrij       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

 

 

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 

 

29



De HZP
 
Af en toe zie je bij de uitslagen op de site of in het clubblad de
afkoring HZP staan. Wat betekent dit eigenlijk precies? De
HZP is een Duitse proef en de afkoring betekent Herbst Zucht
Prufung wat vertaald naar het Nederlands Herfst Fok Proef
betekent. Het is een vervolg op de VJP. Bij de HZP staat op
de voorgrond de ontwikkeling van de natuurlijke aanleg van
een jonge hond. Deze proef is bedoeld om te kijken of de hond
in de toekomst geschikt is als gebruikshond of voor de fok.
Het is dus een proef die bedoeld is voor fokkers en of jagers.
 
Als je je in hebt geschreven voor de HZP krijgt je als voorjager
van te voren een brief uit Duitsland in welke groep je bent
ingedeeld en waar je aan het begin van de dag moet zijn om
mee te doen aan de proef. De groep waarin je bent ingedeeld
bestaat meestal uit 4 of 5 honden en 3 of 4 keurmeesters. Aan
het eind van de dag kom je met z’n allen bij elkaar in een ge
legenheid waar je met z’n allen eet en gezellig napraat of dat
wat er die dag is gebeurd. Deze keurmeesters begeleiden je
zolang als de proef duurt.De keurmeest ers die de HZP keuren
zijn zelf eigenaar van een G.M. en om keurmeester te kunnen
blijven moeten ze geregeld zelf een hond voorbrengen op
wedstrijden. Het zijn dus echte praktijkgerichte keurmeesters
die 100% voor de hond gaan en de fouten die de voorjager
maakt worden de hond niet aangerekend. De ene fout die je
als voorjager kunt maken waardoor je word uitgeschakeld is
dat je je hond de opdracht geeft om te apporteren. Tijdens de
HZP willen de keurmeesters een hond zien die zelfstandig,
zonder dat hij hiervoor opdracht krijgt alles wat hij tegenkomt
apporteert en naar zijn baas brengt. Meestal word er aan het
begin van de dag de schotvastheid van de hond beoordeeld.
Je hond mag los op een veld en je geef het commando 'vrij' en
als je hond vrij in het veld is word er geschoten en de keur
meesters bekijken hoe de hond zich gedraagt. Is de hond alert
en kijkt rond en gaat dan weer vrij zoeken is de proef afgelo
pen en mag je de hond weer aanlijnen.
 
De HZP bestaat uit twee onderdelen die weer onderverdeeld
zijn in diverse onderdelen. Deze onderdelen zijn de Anlage
fächer (Aanlegvakken) en de Abrichtefächer (Africhtvakken).
De Aanlegvakken bestaan uit 7 onderdelen die beoordeeld
worden.
1* Spurarbeit (spoor van haas of vos) voor mensen die de VJP
al hebben gelopen telt dit onderdeel niet mee.
2* Nasengebrauch (neusgebruik)
3* Suche (zoekwijze)
4* Vorstehen (voorstaan)
5* Führigkeit (volgzaamheid) luistert de hond goed naar de
baas?
6* Arbeitsfreude (heeft de hond plezier in het werk dat hij
doet).
7*B Wasserarbeit : stöbern mit ente im deckungsreichen
wasser (zoeken met eend in water met dekking) levende eend.
 
Een levende eend word uitgezet in het water zonder dat de
hond het kan zien. De keurmeester neemt de hond en voorja
ger mee naar de plaats waar de hond ingezet kan worden. De
keurmeester verteld aan de voorjager in welke richting de hond
moet zoeken. De voorjager laat zijn hond los en mag het
commando zoek gebruiken om zijn hond te laten zoeken. De
voorjager mag zijn hond ondersteunen en sturen mag niet het
commando apport gebruiken. Als de hond de eend vindt en

uit de dekking drukt en achtervolgt geeft de keurmeester aan
wanneer de eend geschoten mag worden, dit moet zodanig
gebeuren dat de hond niet in gevaar komt. De geschoten eend
moet door de hond gebracht worden zonder commando, als
de hond de eend niet brengt word de proef met een onvoldoen
de beoordeeld. Ook als de hond de eend niet vind maar wel
goed werk laat zien beëindigd de keurmeester de proef naar
een bepaalde tijd. Meestal word er dan in de buurt van de
hond een dode eend geworpen die de hond moet brengen.
 
De Africhtvakken bestaat uit 5 onderdelen die beoordeeld
worden.
7*A Wasserarbeit: verlorensuche im deckungsreichen wasser
(zoeken van eend in water met dekking) dode eend. Een dode
eend wordt zo in de dekking gegooid dat de hond het niet kan
zien liggen vanaf de inzetplek. De eend wordt zo geplaatst dat
de hond een water van minstens 30 meter moet overzwemmen.
De hond moet de eend zelfstandig zoeken en opnemen en naar
zijn voorjager brengen. De voorjager mag zijn hond onder
steunen en sturen maar mag geen commando tot apporteren
geven.
 
8*C Verlorenbringen von Federwild: Bringen auf der feder
wildschleppe (sleep van eend) sleep van ong. 150 meter met 2
haken. De eerste 20 meter van de sleep mag de voorjager
meelopen met de hond als de hond nog aan de lijn zit. Als de
hond de sleep niet uitloopt en zonder eend terugkeert, mag de
voorjager zijn hond nog 2 keer inzetten. Als de hond de sleep
uitloopt en hij laat de eend liggen dan is de proef afgelopen.
9* Haarwildsleppe: sleep van konijn of haas. Sleep van ong.
300 meter met 2 haken. Hiervoor gelden de zelfde regels als
voor de sleep met de eend.
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10* Art des bringens: manier van brengen. Hierbij word be
oordeeld op welke manier de hond het wild binnen brengt. De
manier van oppakken, vasthouden en de manier van brengen
bij de voorjager worden hierbij beoordeeld. Je mag hierbij je
hond het commando 'zit' geven als hij voorkomt als dit op een
normale manier met een eenvoudig zit gebeurd word dit niet
als fout gerekend. Nadat de hond zit geef je het commando
'los'.
Alle 3 brengvakken worden apart beoordeeld. Dus het bren
gen van de eend bij het water, de eend en het konijn op de
sleep worden ieder apart beoordeeld en voor elk apport krijg
je een cijfer. Het gemiddelde hiervan is je cijfer op manier van
brengen.
 
11* Gehorsam: gehoorzaam.
Dit wordt gedurende alle proeven die je loopt beoordeeld. De
keurmeesters willen zien dat je hond op jou commando komt.
Je de hond kan sturen in het veld. De hond moet zich rustig
houden als een andere hond aan het werk is.
 
Het waterwerk.
De proef aan het water bestaan uit 3 onderdelen.
1. Je begint met een dode eend die in het water wordt gewor
pen en die door de hond moet worden geapporteerd. Dit is de
enige proef dat je de hond het commando 'apport' mag geven.
Terwijl de hond naar de eend toe zwemt word er over de dode
eend heen geschoten. De hond moet gewoon doorzwemmen
en de eend apporteren en modelapport afgeven aan de voor
jager.
 
2. Onderdeel 2 is: Wasserarbeit : verlorensuche im deckungs
reichen wasser (zoeken van eend in water met dekking) dode
eend. Een dode eend wordt zo in de dekking gegooid dat de
hond het niet kan zien liggen vanaf de inzetplek. De eend
wordt zo geplaats dat de hond een water van minstens 30 meter
moet overzwemmen. De hond moet de eend zelfstandig zoe
ken en opnemen en naar zijn voorjager brengen. De voorjager
mag zijn hond ondersteunen en sturen maar mag geen com
mando tot apporteren geven.
 
3. Onderdeel 3: Wasserarbeit: stöbern mit ente im deckungs
reichen wasser (zoeken met eend in water met dekking) leven
de eend. Een levende word uitgezet in het water zonder dat de
hond het kan zien. De keurmeester neemt de hond en voorja
ger mee naar de plaats waar de hond ingezet kan worden. De
keurmeester verteld aan de voorjager in welke richting de hond
moet zoeken. De voorjager laat zijn hond los en mag het
commando 'zoek' gebruiken om zijn hond te laten zoeken. De
voorjager mag zijn hond ondersteunen en sturen mag niet het
commando 'apport' gebruiken. Als de hond de eend vindt en
uit de dekking drukt en achtervolgt geeft de keurmeester aan
wanneer de eend geschoten mag worden, dit moet zodanig
gebeuren dat de hond niet in gevaar komt als er wordt gescho
ten. De geschoten eend moet door de hond gebracht worden
zonder dat hij daar van de voorjager een commando toe krijgt,
als de hond de eend niet brengt word de proef met een onvol
doende beoordeeld. Ook als de hond de eend niet vind maar
wel goed werk laat zien beëindigd de keurmeester de proef
naar een bepaalde tijd. Meestal word er dan in de buurt van
de hond een dode eend geworpen die de hond moet brengen.
Als het waterwerk wordt beoordeeld met een onvoldoende is
de hond gezakt voor de HZP.
 
Veldwerk

Samen met je hond moet je ook een stukje veldwerk laten zien.
De hond moet dan gehoorzaam zijn aan zijn baas hij moet
dan grotendeels zelfstandig een stuk veld afjagen. Als voorja
ger mag je wel de hond ondersteunen door zelf wat heen en
weer te lopen door het veld.
Nasengebrauch (neusgebruik); Suche (zoekwijze); Vorstehen
(voorstaan); Führigkeit (volgzaamheid) luistert de hond goed
naar de baas?; Arbeitsfreude (heeft de hond plezier in het werk
dat hij doet). Deze onderdelen worden beoordeeld tijdens het
veldwerk. Het kan zijn dat je hond tijdens het veldwerk niet
onder wild komt dit onderdeel wordt dan op een ander mo
ment beoordeeld. De hond moet tijdens deze proef 'hasenrein'
zijn dit betekent dat ze niet achter hazen aan mogen gaan.
 
Net als bij de VJP worden de onderdelen enkel of meervoudig
beoordeeld. Als de hond op elke proef wordt beoordeeld met
een 10 heb je de proef behaald met 180 punten, wat een heel
goed resultaat is. Als je hond heel goed werk laat zien word
hij beoordeeld met een 11 of in een enkel geval zelfs met een
12, een 12 word niet snel gegeven.
 
Ik heb zelf 2 keer de HZP gelopen met een G.M. De eerste
keer was ik vreselijk gespannen want je gaat immers naar het
'buitenland' om daar mee te doen aan een proef die in dat land
heel normaal is voor een G.M. Gelukkig had ik bij mijn eerste
HZP een hond die het beter snapte dan ik. Het was mijn
eerste hond en ik miste een stuk ervaring maar het is ons toch
samen gelukt om de HZP te lopen met een eindscore van 182
punten. De HZP is een leuke proef om te lopen. Het is een
proef die echt op de praktijk is gericht en het is een hele erva
ring om eens een keer mee te maken.
 
Ria Lukens
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Toen de pups 6 weken oud waren. Is Ronald naar Schiphol
gegaan om hen op te halen. Ze kwamen gewoon een weekend
over om hun pup voor de toekomst uit te gaan kiezen. Ik vond
dat zo super!! Nu moet ik er wel bij vertellen dat ze op zaken
reis waren in Europa. Maar toch ze deden het wel even. Wat
hebben we een heerlijk weekend met hen gehad. Wat vonden
we het fijn om kennis met hn te maken. Nu weet ik ook wat
hun toekomstplannen voor Thunder zijn en ik hebt hun ook
een beeetje leren kennen. Ze hebben Sir Thunder uitgezocht.
Die mag zich gaan voorbereiden op zijn grote reis. Maar als
fokker krijg je ook gelijk een soort zwijgplicht opgelegd want
niemand mocht van hun weten dat Thunder naar Australië
komt. Tegenwoordig met sociaal media is het zo bekend. Dat
gaat immers de hele münsterlanderwereld over! Haha, het is
wat in de fokkerswereld.
 
Dus zo gezegd zo gedaan. Iedereen vond het wel wat dat wij
twee pups aanhielden en ook nog een reu en een teef. En we
hadden Kevin ook nog die over zee ging. Thunder en Kevin
waren inmiddels 12 weken en mochten voor de rabiës-vacci
natie gaan. Dan na 21 dagen het bloed onderzoek. Niks nieuws
voor ons. Bekend fenomeen aangezien we dit ook altijd deden
met de pups die naar Engeland gaan.
 
Toen kwam daar Thunder zijn bloeduitslag: zijn titre-bepaling
was veel te laag. Oke, lichtelijk paniek en nu? In overleg met
de dierenarts weer opnieuw een rabiës-enting. Dus weer
wachten voor een nieuwe bloedtest. Deze uitslag kwam 13 juli
binnen: hij had genoeg antistoffen in zijn bloed 1,99. Wat een
opluchting, maar het betekende ook door dit voorval dat hij
een paar weken langer moest blijven. Na de laatste rabiës-
enting moet Thunder 180 dagen in het land van geboorte
verblijven voordat hij naar Australië kon. Dus uitgerekend
kwamen we op 30 december uit. In overleg met zijn eigenaar
afgesproken dat het in de 2de week van januari zou gebeuren
i.v.m. alle vakantiedrukte op Schiphol en overige vliegvelden.
Was hij met oud en nieuw niet in de lucht. Maar dan heb je
ook weer over je eigen gevoel haha! Zo gezegd zo gedaan. Het
was nog maar eind juli dus we hadden nog alle tijd. Thunder
namen we overal mee heen zodat hij goed gesocialiseerd werd.
Dat was voor ons toch wel heel belangrijk; hij gaat immers
vliegen. Het was een heerlijk hondje om mee te trainen, hij
had zoveel rust in zich. Hij ging dan ook overal mee heen,
stad, markt, jachttraining, ringtraining, wandelen, heel veel
in de auto mee heerlijk spelen met andere honden.
 
Onder tussen gaat de zomer voorbij en Thunder hobbelt ge
woon mee met onze roedel. Dus je denkt er niet constant aan
tot dat je weer een mail krijgt. Dat zijn vliegticket geboekt
gaat worden. Dus in september begint toch langzaam aan zijn
papierwinkel. Ach, eerst nog wat showtjes aangezien hij daar
ook wat showtjes gaat lopen. Dit doet hij uitstekend en ben
dan ook erg trots op onze Thundertje! Die ondertussen goed
is gegroeid.
 
Ik heb dan naderend november en december wekelijks contact
met VCK en Thunders eigenaar en de Quarantene kennel in
Australië. Het gaat over zijn vliegticket en over wanneer hij
vliegt. Dus boeking gemaakt voor 14 januari. Nu had VCK

Export van een pup
Sir Thunder Uut ‘t Vossebeltseveld

 
Als je gaat fokken heb je ook te maken met het feit dat pup
kopers uit het buitenland kunnen komen.
Je hebt dan te maken met de 15 weken regeling.
Pups onder de 15 weken kunnen sinds 29 december 2014 niet
in- of uitgevoerd worden. Volgens EU-verordening 576/2013
mogen gezelschapsdieren pas reizen als ze ingeënt zijn tegen
rabiës. Dat mag ten vroegste op 12 weken en ten minste 21
dagen voor de dag van ‘export’.
Je hebt dan niet alleen te maken met de regels van dat betref
fende land maar ook met de regels van ALLE landen waar de
pup doorheen reist!! Op de website van LICG (www.licg.nl)
staat alles duidelijk beschreven.
 
Zoals de meeste fokkers krijgen we wel eens aanvraag uit het
buitenland. Dit gaat meestal om de buurlanden of ergens in
Europa.
Nu hebben wij als kennel al wat pups geëxporteerd naar Eu
ropa (België, Groot Brittannië ,Frankrijk) en buiten Europa.
Dus het langer blijven met 15 weken waren we wel gewend.
Wij vinden het altijd erg leuk hoe onze roedel er mee omgaat.
 
Met het nest van Jillz & Adam kregen we weer een verzoek
uit Engeland, maar ook 1 uit Australië. Die in Engeland
hadden we toegezegd: 15 weken is hier geen enkel propleem.
Maar Australië pppfff.. dat is de andere kant van de wereld!!!
Je eerste gevoel zeg:"NEE dat doen we niet". Komen meteen
allerlei vragen in je op. Hoe lang moet de pup blijven en het
reizen alleen al. Tjee, wat een vragen spoken dan door je
hoofd!! Dus netjes de mail beantwoord dat we daar toch vanaf
zien. Dus denk je 'opgelost' maar deze mevrouw bleef mailen.
 
Ondertussen ook paar keer telefonisch contact gehad. Uitein
delijk een heel leuk gesprek gehad. Waarom een pup exporten,
hebben ze daar geen Grote Münsterlanders? Ja die hebben ze
daar wel maar ze hebben ook af en toe nieuwe bloedlijnen
nodig net zoals wij. Australië blijft nu eenmaal een eiland dus
voor hun moeten ze wel daarbuiten gaan zoeken. Deze kennel
waar Thunder heen gaat zal dan ook voor nieuwe bloedlijnen
gaan zorgen in Australië. Zij is een Australiër en hij komt uit
Duitsland. Vandaar dat hun ook bekend zijn met het ras. In
1985 is hun eerste hond geïmporteerd naar Australië en in
1987 is bij hun het eerste nestje geboren. Toen hadden andere
fokker uit Australië al pups geïmporteerd uit Engeland.
Thunder tja, onze knappe manneke naar Australië naar veel
wikken en wegen. Vele gesprekken gehad met elkaar. De voor-
en nadelen maar tegen elkaar zetten en toch besloten om het
te gaan doen. We vinden het toch wel een eer dat ze bij ons uit
zijn gekomen voor een vossebeltseveldje. Dus gezegd dat we
het deden; wat waren ze gelukkig. Het moest een reu worden!!
Gelukkig dat Jillz een prachtige dracht heeft gehad en een
goede bevalling met het resultaat: 3 reuen en 7 teven. Maar
met 3 reuen werd het toch wel even spannend voor de andere
eigenaren die moesten wachten wat Australië ging doen; welke
reu gaat naar hun toe?
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contact gehad met de qaranterene kennel in Australië. Omdat
hun baas met kerst en oud en nieuw had besloten om 2 weken
dicht te gaan. Moesten alle boekingen worden opgeschoven
dus dat betekende voor Thunder dat hij pas 13 februari kon
vliegen, tjee.. Wat een toestanden, dus alle afspraken met de
dierenarts weer moeten verzetten. Ik had ondertussen van
Stephan van VCK een heel schema gekregen voor 'wat te
doen'. Precies op datum voor zijn reisschema. Even een permit
invullen uuuhh en wat voor één, dus maar weer gemaild en
gebeld met Stephan. 5 x Dierenarts bezoek; 1 x naar Utrecht,
Voedsel en Waarden Autoriteit voor zijn papierwinkel, om
officiële certificaten te krijgen voor invoer naar Australië. Dan
had ik nog een bevestiging nodig dat de qaranterne-kennel
was geboekt. Dus ook geregeld. Langzaamaan kwam de dag
van 13 februari in zicht, ging nu toch wel moeilijk worden. We
hadden de keuze dat Thunder van huis opgehaald zou worden
door VCK of dat wij hem naar Schiphol brachten. De meeste
die wij gesproken hadden zeiden:"Laat hem maar ophalen",
maar vooral ik ( Anita) had zo iets van: "Nee, ik wil zelf mijn
mannetje gaan brengen". 
 
Thunder moest om 7:00 bij VCK zijn. Dus voor ons hier in
het noorden was het vroeg de wekker zetten (03:30 uur) om
Thunder naar Schiphol te brengen. Pppf, wat een reis. Mijn
manneke voor het laats uitlaten en mee in de auto. Na een
korte file rond Amsterdam aangekomen bij VCK. Ik had de
gedachte dat ik Thunder kon begeleiden tot aan het vliegveld.
Maar helaas bij het kantoor van VCK stond zijn shuttelbus
al klaar om Thunder naar het vliegveld te brengen. Na heel
veel papierwerk in de handen gekregen van Stephan, werd het
tijd om afscheid te gaan nemen van ons manneke. Pppff, was
voor ons en vooral voor mij moeilijk. Heb toch wel even een
traantje weg gepinkt. Maar stoere Thunder sprong in de bus
in zijn nieuwe transportkennel of hij niks anders gewend was.
Het was een stille tocht naar huis. Thuis gekomen eerst met
onze andere vier monsters een eind gewandeld. Toen maar
naar bed een paar uurtjes slaap inhalen. Wakker geworden
meteen de ipad aan om te kijken of zijn vlucht is vertrokken
en waar Thunder was.
 
Inmiddels was Thunder al voorbij Europa richting Singapore,
zijn eerste stop. Daar is hij goed aangekomen. Thunder is 8
uur uit het vliegtuig geweest om te rekken en te strekken en
zijn hapje en drankje te krijgen. s-Avonds is hij vertrokken
richting Melbourne, dus weer zo veel mogelijk zijn vlucht
bekeken of er geen vertragingen waren of andere gekke dingen
maar alles ging volgens schema. Ppfff, gelukkig! Ivm met het
grote tijdsverschil eindelijk het verlossende bericht gekregen
hij was geland en zat heerlijk in Melbourne waar het weer
heerlijk was. Thunder moet 10 dagen in qarenterne om nog
maals een bloedonderzoek te laten doen om te kijken of hij
overal antistoffen voor heeft. Al gauw kregen we bericht dat
alles goed was met Thunder en zijn gezondheidsonderzoek.
Jahoe eindelijk op 24 februari mocht Thunder naar zijn
nieuwe baasjes. Maar wel in stijl! Hij moest nu van Melbour
ne naar Abbegeel en aangezien Australie groot is werd

Thunder met een privé-vliegtuig vervoerd hahah! Achteraf is
het ons reuze meegevallen, het afscheid is altijd zwaar. Of je
nu een pup van 8 weken, 15 weken of van bijna een jaar aan
de nieuwe eigenaar geeft: het blijft moeilijk, het blijven toch
je puppies.
 
Thunder heeft nu zomer en is Thunder niet alleen, hij heeft
nog 2 Grote Münsterlanders om hem heen. Thunder heeft het
naar zijn zin en zijn baasjes zijn dol gelukkig met hem. Wij
gaan vast nog veel van hem horen!!!
 
Sir Thunder Uut ’t Vossebeltseveld Succes Down under ;-)
 
Ronald en Anita
Grote Munsterlander Kennel
Uut ‘t Vossebeltseveld

 
Dan heb je nog de nieuwe wet van Honden en katten besluit.
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/
huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden
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Jachtverslag Monique van Berkel
 
Op een vrijdag was ik met Roxy uitgenodigd voor een middag
jagen. Om 13.00 uur verzamelen bij de gastheer. Roxy vond
het al niets dat we ’s morgens maar een klein rondje gingen
wandelen. In de loop van de ochtend werd ze ook onrustig,
wat gaat er toch gebeuren. 
Wanneer ik mijn tas ga klaarmaken wordt het nog wat
spannender, vooral de halsband met bel. Dan doe ik ook nog
de jachtkleren aan…. 
Hup in de auto, net het dorp uit, daar moeten we zijn. We zijn
in totaal met 7 personen: 4 geweren, 1 geweer met hond, 1
drijver en ik met Roxy. De jager met hond ken ik al van een
eerdere jacht. Zijn hond is er vandaag de eerste keer bij, een
DSL van bijna 1 jaar. 
Na iedereen begroet te hebben, ga ik mijn “bramenbroek”
aandoen en de regenjas, voor de zekerheid. 
Dan haal ik Rox uit de auto. Ze is helemaal hyper, ik krijg
haar signaalvestje bijna niet aan. Volgende keer doe ik dat
thuis maar alvast…. Halsband met bel om, riem aan en me
vrouw is er klaar voor. 
Ik vind het vervelend dat Roxy zo onrustig is maar de jagers
zien het als “ze heeft er zin in, dat moet ook”.
 
We beginnen met een stukje land naast het huis van de gast
heer, een stuk met mosterdzaad. We lopen eerst naar de
doorgaande weg, zodat we vandaaruit “van de weg af” kunnen
jagen zodat de honden niet de weg oplopen. Fijn dat daar
rekening mee wordt gehouden. De mosterd staat behoorlijk
hoog, ik ben blij met mijn regenjas. Aan het eind van dit stuk
lijkt het wel of Roxy al wat rustiger is, ze is helemaal in haar
element. Ik lijn haar aan als we naar het volgende stuk lopen
om haar wat energie te besparen.
We lopen naar een groot perceel met rode bessen. Dit loopt
een stuk gemakkelijker maar je ziet hier niets, een beetje een
saai stuk. Hier gaan we drie keer doorheen, zodat we alles
gehad hebben. De jagers zien twee keer een haas wegschieten. 
Dan een klein stukje land naar een veldweg waar we regelma
tig wandelen, terug door de mais en weer terug naar de weg
door een bosje. Hier mag Roxy normaal nooit los, nu mag ze
ein-de-lijk die mais eens in!
Een stukje lopen om een veld bieten door te gaan. Terwijl er
rechts een haas weggaat die op een ander veld geschoten
wordt, zie ik dat Roxy voorstaat op een fazanthen. Ik helemaal
trots, maar niemand let op omdat de haas wordt geschoten
(en hennen niet).
Dan naar het veld waar de haas geschoten is om die op te
halen. Roxy loopt op het spoor van de haas maar een jager
staat al bij de haas en raapt hem op. Jammer, ik had graag
gezien dat Roxy hem gevonden en geapporteerd had….
Er staat een groot stuk mosterdzaad, te groot voor zeven man
en twee honden. Eerder zagen we de boer daar maaien. De
boer wordt gebeld om te vragen of hij later het perceel door
midden wil maaien, zodat er twee kleinere stukken zijn.
Wij gaan door, pakken een klein perceel asperges mee en
steken een veld over naar het volgende stuk. Een wei met een
houtstrook aan één kant. De honden ieder aan een kant van

het hout en de rest door de wei. Volgens mij is het de bedoeling
dat de honden het hout in gaan maar met die bramen vindt
Roxy dat maar niks. Af en toe ruikt ze iets en stimuleer ik haar
er in te gaan en soms doet ze het ook, even…. Achter in de
wei staan koeien. Als we dichterbij komen worden die wat te
nieuwsgierig en opdringerig. Ik lijn Roxy maar aan, voor de
zekerheid.
“Ergens bij die bomen” vóór het volgende veld zou een duif
neergekomen zijn. Ik ga even kijken met Roxy, maar ze vindt
niets behalve een interessant hol in de grond onder de boom
wortels.
Even flink doorlopen want de jagers zijn al halverwege het
volgende veld.
Na dit veld lopen we naar het grote perceel mosterdzaad waar
de boer alweer aan het maaien is. Terwijl de jagers het plan
van aanpak doornemen, geef ik Roxy haar energysnack. Ik
merk dat ze wat inkakt. Het is de eerste keer dat ik haar dit
geef maar merk even later wel dat het werkt. Ik wist nooit
goed wat ik met eten moest op zo’n dag. Niet te veel, niet te
weinig. Nou ja, als dit werkt, prima.
Het grote perceel mosterdzaad is dus doormidden gemaaid.
We lopen een stuk met de tractor mee en blijven dan staan tot
de boer weer terug is en lopen dan weer een stuk mee. Dat is
het plan. Honden aan de lijn vanwege de tractor, het wachten
en de doorgaande weg aan het eind. Met een hond aangelijnd
door de mosterd is dus niet te doen! Hond wil onderdoor en
dan springen, dus de lijn zat meteen vast. Pfff….ik heb het een
paar meter geprobeerd en ben er toen aan de zijkant uit ge
gaan. Daar ben ik met de jager meegelopen. De jager met hond
was zelfs een paar keer gevallen in zijn poging door het
mosterdzaad te komen, vertelde hij later.
Terug gelopen, een paar percelen over. Vanaf de weg jagen
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Schwarzwildgarter
SCHWARZWILD GATTER
 
Vrijdagochtend veels te vroeg!
 
Om 05.00 uur ging de wekker, half 6 vertrokken we rich
ting Hermannsfeld. 460 Kilometer rijden om een proef te
lopen, de Scnwarzwild Gatter. We zijn hiervoor uitgenodigd
door de VBBFL (Vereins für französische Vorstehhunde) om
samen met onze Epagneul Picard Brentley vom Wietesch en
onze grote zwart-witte Renso van het Meekenesch deel te
nemen.
 
’s Morgens eerst naar Henk en Sonja gereden. Zij zouden ons
tijdens deze dag vergezellen. Na een rustige rit daar aangeko
men. Eerst onze kennissen en vrienden uit Duitsland opge
zocht. Met hen gingen we samen de proef doen. Na een har
telijke begroeting hebben we eerst met ons allen een mooie
wandeling gemaakt en natuurlijk wat lekkers gegeten en ge
dronken. Om 14.00 uur hebben we ons op het afgesproken
adres gemeld. We werden aan de Gattermeister voorgesteld
en hierop volgde een briefing. Er volgde een uitleg over wat
er van de voorjagers en de honden verwacht werd. Vanaf dat
moment mochten de voorjagers de honden niet meer onder
appél zetten en dus geen commando’s (af, zit ed.) meer geven.
We laten vanaf nu de honden met rust.  
 
In de kraal wordt er van de honden verwacht dat:
A. Alleen jagend. De zwijnen zelfstandig zoekend. 
B. De zwijnen binnen 5 minuten vinden.
C. Minstens 3 minuten een zwijn luid stellen of in beweging
brengen.
 
In de kraal wordt er van de voorjager verwacht dat deze te
alle tijden de aanwijzing van de Gattermeister opvolgt. De

we door het rammenas. Roxy is al aan het einde, ik moet nog
een meter of twintig, zie ik op het volgende perceel een haas
diagonaal oversteken. Ik zie dat Rox hem ook ziet en roep:
“ZIT!!!”. Heel langzaam gaat dat kontje naar beneden zonder
de haas uit het oog ze verliezen. Pfff….heel rustig lijn ik haar
aan. Ik krijg complimenten van een jager.
We lopen terug naar het huis van de gastheer, nemen nog een
houtstrook mee, maar de hondjes zijn moe. Een jager schiet
nog een fazanthaan aan, die landt in het mosterdzaad: “Loop
nog maar even met de hondjes”. We zijn net een paar meter
in het veld, staat Roxy in een keer voor, superstrak! Ik wijs de
jagers op de fazant en maak Roxy los. Nog een stuk onder de
mosterd door en daar gaat ie! Supertrots op mijn hondje!
We worden uitgenodigd om nog wat te drinken en te eten bij
onze gastheer. Ik breng Roxy liever even naar huis. Ik ben
binnen een kwartier op en neer, kan Roxy wat eten geven en
ze ligt dan lekker vertrouwd en warm op haar eigen kussen i.
p.v. in de auto. Zo gezegd, zo gedaan. In de jachthut een paar
Radlers gedronken en een broodje met heerlijke gehaktballe
tjes in tomatensaus gegeten. “Zo, nu lekker thuis op de bank
", wordt er gezegd. Ik niet, naar huis, douchen en nog een paar
uurtjes werken! De spierpijn komt toch morgen pas….
 
Monique van Berkel en Roxy
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honden mogen niet aangeraakt en zelfs niet aangekeken
worden. Dit omdat ze de natuurlijke aanleg en het zelfstandig
werken van de hond willen zien zonder verstoring van de
voorjager. De honden worden gecontroleerd en bekeken door
de Gattermeister en het kan gaan beginnen…. Renso is niet
als eerste aan de beurt. Van een afstand horen we hoe sommi
ge honden goed luid geven. De spanning stijgt hierdoor. Ren
so krijgt dit alles ook goed mee, hij reageert hier goed op.
 
We zien allemaal vermoeide maar tevreden voorjagers terug
komen. Het is hard aanpoten vernemen we.  We zien dat
de honden zich voor 100 % hebben ingezet. Ilse is nu aan de
beurt met onze Brentley. Voor mijn gevoel zijn ze veels te lang
weg. Als ze dan terugkomen blijkt dat Brentley ook goed heeft
gewerkt. Eindelijk is Renso aan de beurt. Voordat we naar de
kraal toe lopen, wordt Renso zijn borst en neus goed natge
maakt. Dit gebeurt omdat hij met een droge neus niet goed
kan zoeken. Dit doen we ook vaak bij zweetwerk bij warm
weer.
Aangekomen bij de Kraal wacht de Gattermeister ons al op.
Ook hier krijgen we nog enige instructies. We lopen nu in de
kraal en naar 50 meter mag Renso van de lijn af. Deze lijkt te
begrijpen wat er van hem wordt verwacht. De Gattermeis
ter en de keurmeester kijken elkaar aan en zeggen: “oh,
Das ist ja so eine, der macht dass” en weg is Renso. Het duurt
niet lang voor hij de zwijnen heeft gevonden. Renso geeft goed
luid. Ze komen bij ons voorbij gedenderd. Er kan en mag nu
niks gedaan worden. Rensomag niet in vertwijfeling worden 
gebracht, hierdoor zou het gevaarlijk voor hem kunnen
worden. Hij maakt de volle tijd die hij minimaal vrij moet
werken met gemak vol. Hij stelt ook nog keurig een zwijn.
De Gattermeister krijgt ze weer aan het lopen en Renso mag
weer terug geroepen worden. Deze komt netjes terug. Vol lof
zijn ze over het werken van Renso.
Teruggekomen bij de auto worden de papieren in orde ge
maakt. Wij hebben het met goed gevolg afgelegd. We zijn goed
beoordeeld op: Sichtlaut en Standlaut.
 
Brentley, Bliss, Birka en Bugs, allemaal uit ‘hetzelfde nest’
hebben ook goed gewerkt maar moeten nog een keer weer

komen willen ze hiervoor slagen. Ze zijn nog te jong en teveel
vragend.
Na dit alles nog lekker wat gegeten en gedronken en nage
praat. Na iets te lang gepraat te hebben zijn we weer aan de
lange terugreis begonnen. ’s Avonds laat moe maar voldaan
weer thuis gekomen. Veel geleerd deze dag. Renso is een hond
die erg goed zelfstandig kan werken, maar dat wisten we al wel.
Het doel van de Schwarzwild gatter is om de honden en de
voorjager te trainen op een de ontmoeting met de zwijnen en
zo proberen het risico op verwondingen te verminderen. En
er wordt gekeken of de hond zichzelf niet in gevaar brengt,
dus afstand houd op de zwijnen. De honden uit onze ras
groep mogen de zwijnen niet aanraken of aanvallen. In tegen
stelling tot bv. teckels en jagdterriers. De reden dat wij dit
hebben gedaan is: wij trainen met onze honden zweetwerk en
er is een reële kans dat we een keer een nazoek kunnen lopen
op zwijn. Zo kunnen we ons zelf en de honden hierop beter
goed voorbereiden.
 
Groetjes, 
Twan en een poot van Renso
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LEDEN

Nieuwe leden

Mevr. M.L. Hagoort Soest

Mevr. M.H.E. Kunkeler Apeldoorn

Dhr. A. van der Veen Assen

Dhr. P. van Vliet Liempde

Dhr. G. Wulferink Geesteren

Dhr. A.M. Blockhuys Hulshout (België)

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.

Ereleden NGMV 2017

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

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereni
ging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door
de algemene vergadering, op voordracht door het bestuur of
op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, zijn be
noemd. 

 
 

Clubagenda 2018
Datum Activiteit

23 februari 2018 Veldwerkinstructiedag gevorderde voorjagers

10 maart 2018 Aanlegproef / Jonge hondendag

17 maart 2018 Veldwerkinstructiedag beginnende voorjagers

6 april 2018 Algemene Leden Vergadering te Ermelo

13 april 2018 Veldwedstrijd Jeugd te Hulst

18 april 2018 Veldwedstrijd Open Klasse te Sint Annaland

17 juni 2018 Kampioensclubmatch

7 juli 2018 Doe Dag

18 augustus SJP Haaften

12 oktober MAP Rha

27 oktober Aanlegproef / Jonge hondendag

Maud van het Meekenesch Queen
Geboren  5-9-2007   † 13-11-2017
 
Nu moet ik je missen, niet voor even
maar voor altijd. Dat valt me heel
erg zwaar, ja, het is gewoon heel erg
naar. Wat blijft zijn de herinnerin
gen. Dat worden hele waardevolle
dingen. Om te bewaren veilig en
apart. Op een speciaal plekje in mijn
hart.
 
Ren vrij lieve Queen 
 
 
 
 

Aankondiging ledenvergadering
Op vrijdag 6 april 2018 zal de Algemene ledenvergadering
plaatsvinden in Ermelo.
De uitnodiging en agenda zal uiterlijk 6 maart 2018 op de
website worden geplaatst.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Wilt u meedingen naar één van de wisselbokalen voor het
jaar 2017,
vergeet dan niet om tijdig uw resultaten naar het secretari
aat op te sturen!
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21-03-2005  Es-Banjer van de Heidepolder,  13-10-
2017
Twaalf en een half jaar hebben wij Banjer van de Heidepolder
bij ons gehad hij moest onze 2 eerdere Duitse herdershonden
doen vergeten.
 
Door hem en Marian en Rini  van Kuijk kwam ik in aanraking
met het jachthonden werk, bij negen weken de puppycursus
bij Thea Blokland, een vervolgcursus omdat de reguliere
KNJV cursus dat jaar voorbij was en daarna de C cursus bij
Wim Blokland.
 
Omdat ik niet wilde jagen maar toch bezig wilde zijn met
Banjer ging ik naar Multi Dog in Dinteloord een professio
nele hondenschool met een grote ervaring aan jachthonden
opleidingen.
 
Er werd daar wekelijks getraind op div. locaties en leuke en
uitdagende onderlinge proeven uitgezet, we gingen daar een
aantal jaren met plezier heen op zaterdagmorgen.
 
Bij de KNJV proeven en MAP’s zat Banjer altijd bovenin de
B groep, met als hoogtepunt 2x een Map gewonnen.
 
Omdat wij vooraf besloten hadden geen grote operatie op deze
leeftijd uit te laten voeren hebben wij Banjer, aansluitend aan
de beslissende echo, laten inslapen.
 
Wij verliezen in hem een jachthond met passie en een leuke en
vooral trouwe huisgenoot.
 
Gert en Ineke Rijsdijk.
Ridderkerk

Veldwerkinstructiedagen
 
De NGMV organiseert in het voorjaar van 2018 twee veld
werkinstructiedagen. Eén voor de gevorderde voorjagers en
één voor de beginnende voorjager of de voorjager met een
jonge (onervaren) hond.
Vrijdag 23 februari voor de gevorderde voorjager (in combina
tie met de BIC). We hebben Sjaak Bolle (officieel keurmeester
van veldwerk) bereid gevonden om een instructiedag te ver
zorgen in de velden op Schouwen-Duiveland of Goeree-
Overflakkee.
Zaterdag 17 maart voor de beginnende voorjager of voorjagers
met een jonge hond. De instructie wordt gegeven door Siemon
de Ruiter (oud GM voorjager en bestuurslid) in de velden
rondom Geesbrug. Tijdens de instructiedag ligt de nadruk op
het gedeelte voor 'het punt'. Voorafgaand aan het praktijkge
deelte starten we de dag met een theoriegedeelte.
 
Voor beide dagen geldt dat leden van de NGMV voorrang
krijgen op inschrijving. Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Per deelnemer één hond, deelname
zonder hond is ook mogelijk.
Opgave is mogelijk via het inschrijfformulier op de website.
 
Jarina Kisjes en Sonja de Ruiter
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Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Johan Wilmink 0165-514261 horsemanship@freeler.nl

Secretaris Ina te Boome 0544-481319 secretaris@grotemunsterlander.nl

Penningmeester Wim ten Hoopen 0575-461332 wim.tenhoopen@hetnet.nl

Bestuurslid FBC 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

 

 

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  

  

 
Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 1 2018  jaargang 44 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1 maart 2018 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.

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

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

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


