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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
Gitte Hoefman, Marcia van der Kraan, Monique van Berkel
en Nico Engels
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 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 Lieke van Elly Bartnig de cover. Foto:
Nicolien Oosterhof. Op de achterkant staat Maja vom
Bimolterfeld van Ria Lukens. Foto; Gitte Hoefman

De ouder wordende hond   6-8

Bindi van de Klinkenpolder   8

Vaida Lesca van 't Exelse veld: door Barbara van
den Burgt

  9

Intervieuw Gerrit Klokman   10-11

Tessa van het Exelse veld   11

Amber van Walborgh   12

Boefer en Chester van de Berkelse Akkers    13

Django van de Stommeerpolder: door Nico Engels  14-15

Emi van de Rozelaer   15

Jaika van het Proostmeer   16

Loena van het Exelse veld   16

Meiske   17

Uitnodiging Kampioensclubmatch   17

Lieke    18

Fokken buiten de VFR    19

Notulen ALV, 31 maart 2017   20-21

Jaarverslag secretariaat 2017   22

Advies voor de SJP te Haaften op 18 augustus   22

NGMV Balans per 31 december 2017   23

Foto Opa Kalle   23

NGMV Staat van baten/lastenbegroting   24

Tip van de dierenarts: wat is de oplossing tegen gal
spuwen? 

  24

40/60 regeling Kampioens Veldwedstrijd   25

Uitnodiging Doedag   26

Verslag Joho / Aanlegproef 10 maart te Langbroek  27

Verslag Joho / Aanlegproef NGMV voorjaar 2018  28

Uitslagenlijst aanlegproef 10 maart 2018   29

Foto: Amber en Mika   29

Hoe slaapt je hond?   29

Fotocollage aanlegproef 10 maart 2018   30

Voorstelstukje Monique   31

Gezondheidsuitslagen   32

Foto: Baroesh van 't Gina Florashof   32

Spencer von Ginsterwald   33

6 Redenen waarom je hond zo belangrijk voor je is..  33
 

Inhoudsopgave

Artikel   Pag.
Inhoudsopgave en Colofon   2

Van de voorzitter   3

Van de redactie 'Oud en nieuw'   3

Foto: Bindi van de Klinkenpolder   3

Opa   4-5

Even voorstellen....Marcia   5

Tentoonstellingsagenda hondenshows   5

 

2



Oud en  nieuw
 
Een jaarwisseling is voor velen van ons even tijd voor bezin
ning, samen zijn en toch nog even terugkijken naar het vorige
jaar, voordat we (sommigen soms letterlijk) in het nieuwe jaar
duiken.
 
Tijdens dergelijke overpeinzingen kom je soms tot goede in
zichten en maak je goede voornemens. Zo ook om eens wat
minder te moeten en meer te genieten. Precies een goede reden
om na een periode van 2,5 jaar de keuze te maken wat meer
tijd vrij te maken voor thuis, eigen honden, jacht en aanver
wante zaken. Dat heeft als consequentie dat er dan elders tijd
vrij gemaakt moet worden en in ons geval is dat stoppen met
de redactie.
 
We hebben een geweldige tijd gehad in de redactie waar we
veel geleerd hebben over verbinden, mensen betrekken bij het
blad, overleg, opmaak en heel erg veel leuke mensen mogen
ontmoeten. Natuurlijk laat je dan een blad niet zomaar 'los'.
Nico blijft als vaste rots in de branding, Gitte is al helemaal
wegwijs en ingewerkt en we hebben twee heel fijne mensen
bereid gevonden tijd en energie te steken in ons mooie club
blad. Uiteraard zullen wij als hulplijn aanwezig blijven en gaan
we jullie nog zeer regelmatig zien op evenementen van de
NGMV, als helper of als deelnemer.
 
Een woordje van dank aan mensen die op de achtergrond
altijd hulp hebben geboden als we dat nodig hadden. We zijn
de oude redactie dankbaar voor hun back-up waar we even
vast liepen, Hennie IJpelaar die vaak hielp het blad te verstu
ren, mee dacht en hielp, Bianca die ons eind vorig jaar ontzet
tend heeft geholpen bij de opmaak van een clubblad. Het
bestuur die met ons meedacht om het blad steeds te verbeteren
en ons hielp artikelen goed aangeleverd te krijgen, onze
maatjes in de redactie en natuurlijk jullie als leden. Een
clubblad is niet te maken zonder mooie verhalen, ervaringen,
foto's en dergelijke!
 
Dank voor deze mooie ervaring en tot snel!!
 
Nicoliene en Madelon, namens de redactie

Van de voorzitter
 
Voor u ligt het nieuwe clubblad van de NGMV. Gemaakt
door vrijwilligers. Gevuld door vrijwilligers en heel vaak gaat
het, naast de zwart witte, over vrijwilligers. Het bestuur van
onze vereniging is heel blij met deze mensen. Zonder hen geen
club.
Ik zeg het zo vaak: "Zoek het even op, op Wikipedia!". Een
vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht,
vaak buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze
werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegen
over die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Ik
kan u uit de droom helpen: bij ons krijgen ze niets!!
Dan schijnt er nog een verschil te zijn tussen klassieke en
nieuwe vrijwilligers. Ik wist het niet. De klassieke vrijwilliger
is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft
uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan so
ciale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat
de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren
hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenen
twintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger.
De nieuwe vrijwilliger gaat eerder 'shoppen' en neemt een
engagement op met een specifiek doel (iets leren, een proble
matiek oplossen).
Het is een mond vol en bijna een half blad vol. Toch wil ik er
wat uitgebreid bij stil staan want ik betrap me er soms op dat
ik, en met mij vele anderen, er zondermeer van uitgaan dat
het de vrijwilliger zijn eigen keus is en daar mee af.
Maar ondanks dat er geen vergoeding tegenover staat, wil een
vrijwilliger toch een vorm van rendement. Als hij of zij het
leuk vindt is dat vaak beloning genoeg. Maar niet alle klussen
zijn even leuk. Zeker wanneer er een soort van professionali
teit verwacht wordt en er druk op gezet wordt of zaken geëist.
Of als je zo je best hebt gedaan dat er dan nog een ladinkje
kritiek achter op komt. Dan gaat de geest een beetje uit de fles
en dat is dan bijzonder jammer.
Het krijgen van vrijwilligers is niet zo’n eenvoudige job. Het
houden van vrijwilligers is zeker zo moeilijk. Zeker als het gaat
over een club als de onze. Bij een landelijke vereniging komen
de leden uit alle windstreken en voor vergaderingen, commis
siebijeenkomsten en activiteiten moeten vele kilometers ge
reisd worden en dat allemaal voor nop.
Er zijn best wel voordelen voor de vrijwilliger maar staan die
in verhouding met de geleverde inspanning? Vrijwilligers doen
het niet vaak voor zichzelf maar voor die leden die deelnemen
aan de activiteiten van de club. Wanneer heb je voor de
laatste keer een vrijwilliger bedankt met een vriendelijk
woord?
Voor mij was het weer even geleden maar daar komt tie dan:
,,Dank aan alle vrijwilligers. Dank aan alle mensen van de
fokbegeleidingscommissie. Bedankt ook alle mensen van de
Gebruikshondencommissie, inclusief de veldwerkers. Zeer
zeker een woord van dank aan de mensen van de redactiecom
missie die een hele bult werk verzetten. Dank aan alle helpers
tijdens wedstrijden en proeven. Dank aan de mensen die foto’s
maken en mensen die de catering van de diverse evenementen
willen bemensen. Heel veel dank ook aan mijn collegae uit het
bestuur".
Vele kilometers hebben jullie gereden. Heel veel uren besteedt
aan de club en daar hoort een gepast dankjewel bij. En mocht
u een vrijwilliger tegenkomen……..een vriendelijk woord kost
niets.
Johan Wilmink Bindi van de Kinkenpolder
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OPA
Kalle is in januari 11 jaar geworden en hoort dus bij de oudjes. Kalle en ik hebben altijd heel veel samen gedaan. Vanaf het
moment dat we hem bij Linda hebben opgehaald hebben we samen getraind. Meerdere keren per week, met vele andere
voorjagers en op vele locaties. We hebben geshowd van Schotland tot Bulgarije en van Zweden tot Italië en bijna altijd met
veel succes. Veel veldwerk en apporteerwedstrijden in binnen- en buitenland en ook op jacht geweest.

Eigen weg
Enkele jaren geleden, zo rond de komst van Uhry, zijn we onze
eigen weg ingeslagen.

 
Van de geweerjacht zijn we overgestapt naar de jacht met
roofvogels.
Dat was weer veel trainen voor zowel Kalle en Uhry maar ook
voor de vogels.

 
We gaan de laatste tijd wel merken dat de jaren gaan meespe
len. Met zijn neus en zijn hoofd is alles prima in orde, de
botjes en de gewrichten worden minder. De bewegingen veel
minder soepel. Wandelen, zwemmen, modderen, door de
struiken banjeren gaat allemaal nog goed, maar toch kan hij
in gedachte meer dan dat zijn benen toelaten.

Laatst bracht Kalle nog een haas naar huis maar waar hij
vroeger dat wel een half uur of langer kon volhouden was het
nu met 10 minuten wel bekeken en kwam hij heel langzaam
en moeizaam teruglopen. ’s Avonds had hij moeite om uit zijn
mand te komen voor de avondwandeling. De avondwandeling
is altijd met zijn zoon Uhry en onze Jupp, de Heidewachtel
die ook al weer bijna 15 jaar is.
 
We zijn overgestapt op speciale voeding met een aanvulling
voor zijn gewrichten en als extra supplement wat visolie en
omega-3 tabletten, daar blijft het tot nu toe gelukkig bij.
Van de dierenarts kreeg Kalle, en wij natuurlijk, de afgelopen
maand bij de jaarlijkse controle nog het compliment dat hij
in prima conditie was. We hebben ook de laatste jaren wel af
en toe een bezoek gebracht aan de dierenarts met Kalle maar
tot nu toe gelukkig alleen voor onschuldige mankementjes.

 
Er zijn ook in huis veel zaken veranderd, kinderen krijgen
kinderen en die komen allemaal op visite. Kalle heeft daar
helemaal geen moeite mee. Wij letten natuurlijk op de kleintjes
en wat ze doen. Ze helpen mee als Kalle weer een modderbad
heeft genomen en gewassen moet worden. Kalle blijft lekker
liggen als hij gebruikt wordt als randje van de zandbak of
garage voor de auto’s.

"Na de jacht is het goed rusten met mijn jachtmaatje!"

"Even samen het taktisch plan bespreken...."

Kleinzoon Finn doet het afspuiten na de jacht
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Ook als haven voor de boten is Kalle een prima model.  En
als je dan moe wordt van al dat spelen dan is Kalle een lekker
kussen.

 
 
 
Op deze manier kunnen we nog wel enkele jaren mee. We
horen ook verhalen van Grote Munsterlanders die 15 jaar
worden en we hopen dat dit bij Kalle ook het geval zal zijn.
Belangrijk is daarbij dat Kalle zich goed voelt en dat hij een
Munsterlanderwaardige oude dag mag meemaken.
Kalle is al vele malen OPA  en voor mij is dit samen met Kalle
opa zijn, een geweldig gevoel voor deze fase in ons leven.
 
Hennie IJpelaar.

Even voorstellen...
Mijn naam is Marcia van der Kraan, 26 jaar, wonend in Breda
en ik ben sinds januari 2018 nieuw redactielid bij NGMV. In
2015 heb ik mijn opleiding 'Fotografie' aan de Fotovakschool
in Rotterdam afgerond en ben sindsdien bezig met het opstar
ten van mijn eigen bedrijfje in de fotografie.
 
Nadat onze Kleine Münsterlander (Heidewachtel) is overle
den en we besloten hadden dat we een iets minder nerveuze
grotere hond wilde hebben, zijn wij gaan kijken bij Kennel
Uut ’t Vossebeltseveld voor een grote editie. Een paar maan
den later huppelde er een kruising kangaroe/alligator door de
woonkamer die de naam Sir Storm Uut ’t Vossebeltseveld
droeg. Hij doet zeker zijn naam eer aan. 
Ik was voor die tijd nog nooit in aanraking geweest met de
jacht(sport) en dit was even wennen. Gelukkig had ik een
enthousiaste vriend aan mijn voet die mij (en ik ook hem)
begeleide. Onze liefde voor de jacht(sport) groeide gestaag.
Inmiddels hebben we meerdere jachttrainingen doorlopen en
de VJP met succes behaald en hopen we dit jaar ons KNJV-
diploma te behalen. 

Hier op de foto v.l.n.r Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld &
Sir Storm (jr) Uut 't Vossebeltseveld
 

Finn: "Zo even uitrusten bij opa Kalle want hij is heerlijk
zacht en warm..."

Tentoonstellingsagenda hondenshows
Om het overzicht te bekijken van de hondenshows in 2018,
kunt u via onze website doorklikken naar het overzicht van
de Raad van Beheer (www.houdenvanhonden) Ga naar
www.grotemunsterlander.nl en daarna naar het menu 'A
genda'. Dooronder ziet u het submenu 'Tentoonstellingen'.
Daarop vindt u de link van de 'Raad van Beheer tentoon
stellingsagenda 2018'.Kalle en Django, broers en trainingsmaatjes
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Er zijn een aantal middelen verkrijgbaar die het functioneren
van een oude hond kunnen verbeteren. Dit zijn vooral stoffen
uit de groep van de antidepressiva.
Een aantal voorbeelden ervan zijn: clomicalm, imipramine en
prozac.
Benadrukt moet worden dat geen enkel middel de dementie
zelf kan voorkomen, genezen of zelfs maar vertragen.
Wat kunt u nog meer doen?
• Maak oog contact, spreek langzaam en duidelijk 
• Maak daarbij ook gebruik van gebaren tijdens het spreken 
• Spreek op liefdevolle toon en reageer met gevoel 
• Neem de tijd ervoor, dwing niet 
• Verander de huiselijke omgeving zo min mogelijk 
• Houdt uw hond actief, stimuleer activiteit onder andere door
spel, dit stimuleert tevens het geheugen 
• Maak gebruik van muziek 
• Aanrakingen kunnen kalmerend werken 
 
2. De ouderdom komt met gebreken
Sommige kwaaltjes horen bij de ouderdom. U en de hond
moeten ermee leren omgaan. Maar er zijn ook signalen die
wijzen op onderliggende ziekten of pijn. De kans op allerlei
aandoeningen van verschillende organen neemt toe. Deze
bepalen voor een groot deel de conditie van de (bejaarde)
patiënt.
Er zijn vaak mogelijkheden om deze klachten te verlichten of
te verhelpen. Het is goed om te weten wanneer u wel of niet
naar uw dierenarts moet. Daarom volgt hieronder een toelich
ting bij veel voorkomende kwalen en kwaaltjes.
Moeilijke start, kreupel en of pijn bij opspringen
Veel oudere dieren ontwikkelen in een of meerdere gewrichten
een vorm van artrose. Omdat er tegenwoordig veel mogelijk
heden zijn het welzijn van het dier te verbeteren door het geven
van (moderne) pijnstillers, is het raadzaam deze klacht niet te
lang te laten sloffen. Bespreek het bijvoorbeeld bij de jaarlijk
se controle (en of enting).
Doof en blind?
Een verminderd gezichtsvermogen of zelfs blindheid komt
vaak voor bij oudere honden. Dit wordt veroorzaakt door
afwijkingen van het netvlies, maar kan ook worden veroor
zaakt door staar, een vertroebeling van de lens.
Overigens komt bij veel honden een vertroebeling van de lens
voor die niets met staar te maken heeft. Dit wordt veroorzaakt
door een veranderde structuur van de lens op oudere leeftijd.
Bij deze sclerose kan uw hond prima zien.
Door degeneratie van verschillende structuren die bij het ge
hoor betrokken zijn (gehoororgaan, zenuwweefsel) kunnen
oudere honden geheel of gedeeltelijk doof worden. Hier is niets
aan te doen. Het betekent wel dat u anders met uw hond om
moet gaan. Maak gebruik van gebaren tijdens het praten. Trek
(in huis) de aandacht door tikken op de vloer. Laat uw hond
niet loslopen wanneer hij u niet meer op afstand kan horen en
dat wel gewenst is. Oefen met aandachtspelletjes, zodat de
hond eraan gewend is steeds naar u te kijken.
Ook het reukvermogen kan achteruit gaan. Dit kan van in
vloed zijn op de voedselopname.
Omvallen, dronkemansgang
Vooral oudere honden kunnen een acute aanval krijgen
waarbij ze ineens dronken gaan lopen, soms zelfs omvallen en
niet meer overeind kunnen komen. Vaak ziet u dat de ogen
met een soort vaste regelmaat in de oogkassen van links naar
rechts, of van boven naar beneden bewegen.
De link met een hersenbloeding of tia, zoals dat bij de mens
voorkomt, wordt vaak gelegd.

De ouder wordende hond 
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Niet
alleen mensen, maar ook honden krijgen naarmate ze ouder
worden te maken met beperkingen in hun gezondheid en
functioneren. 
Wat is oud?
Verschillende organen verouderen in de loop van het leven.
Een soort slijtageproces. Het verloop van dit proces verschilt
van soort tot soort (olifanten en papegaaien kunnen erg oud
worden, muizen niet) maar ook binnen de soort zoals de hond,
kunnen grote verschillen bestaan. Dit heeft onder andere te
maken met erfelijkheid en gebruiksdoel van de dieren. Grote
zware hondenrassen worden gemiddeld minder oud dan
kleinere rassen . 
Waarom worden dieren ouder?
Door de verbeterde kennis op het gebied van de diergenees
kunde en kennis over voeding, worden huisdieren ouder dan
een aantal decennia geleden. Denk aan toegenomen mogelijk
heden om infectieziekten te bestrijden (antibiotica, vaccin’s).
Of aan nieuwe onderzoeksfaciliteiten (echografie, scan’s) en
nieuwe therapieën.
Daarnaast is ook de relatie met huisdieren veranderd. Het zijn
echte gezinsleden geworden. We noemen ze gezelschapsdie
ren. We zijn erg aan onze honden gehecht en willen daarom
ook meer zorg aan ze besteden.
Dit alles zorgt ervoor dat we dieren tot op een hogere leeftijd
kunnen ondersteunen om hun welzijn zo lang mogelijk zo goed
mogelijk te houden.
 
1. Uw hond wordt ouder en dat merkt u
Dit merkt u aan het uiterlijk maar ook aan z’n gedrag.
Uiterlijk
Een oudere hond krijgt vaak grijzere haren, vooral rond de
snuit. Verder valt op dat de vacht structuur stugger wordt. Er
worden meer wratjes gevonden. Nagels slijten minder of scheef
ten gevolge van een veranderd looppatroon. Oudere dieren
hebben neiging tot overgewicht, ondermeer doordat de ge
daalde behoefte aan energie niet tijdig wordt onderkend en de
voeding niet wordt bijgesteld. Het gebit slijt en veroorzaakt
meer klachten. Doofheid en verminderd gezichtsvermogen
kunnen waargenomen worden. En ook het gedrag kan veran
deren.
Gedragsveranderingen en dementie
Gevoelsmatig lijkt dementie bij de hond voor te komen. Veel
eigenaren met erg oude dieren denken daar wel eens aan. Toch
is het bestaan van dementie zoals we dit bij mensen kennen
nog niet hard bewezen. Dit heeft onder meer te maken met
het feit dat we met dieren niet kunnen praten en daarom alleen
indirect bewijs hebben voor een verminderd ‘denk’ vermogen.
Kenmerken die passen bij dementie en die we wel bij honden
kunnen waarnemen zijn o.a.:
• Omtrent gedrag in de vorm van incontinentie 
• Ontremt gedrag in de vorm van agressiviteit 
• Desoriëntatie in tijd en plaats 
• Zwerfgedrag 
• Verlies van begrip van ruimte 
• Verlies van eetlust, minder goed willen eten 
• Verminderd bewustzijn 
• Initiatief verlies 
• Gestoord slaapgedrag 
• Verdwijnen van doelgericht gedrag 
Zijn er medicijnen die het ontstaan van dementie kunnen
beïnvloeden?
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Hoewel de symptomen daar erg op lijken heeft een dergelijke
aanval niets te maken met een hersenbloeding. De afwijking
heeft een andere oorzaak, welke is niet precies bekend.
Een ernstige oorzaak is niet helemaal uitgesloten, maar komt
veel minder voor dan vaak gedacht wordt. In de meeste ge
vallen kan de patiënt binnen 24-48 uur (het kan ook een week
duren) spontaan opknappen. Er is geen andere hulp nodig dan
een goede liefdevolle verzorging (hulp bij het eten en onder
steuning bij het lopen).
Vermageren bij slechte eetlust
Door het achteruitgaan van het reukvermogen kan de eetlust
achteruit gaan. Daarnaast kunnen verschillende ziekte pro
cessen (b.v. van lever en nier) de eetlust remmen.
Bij diverse ziekte processen zien we een verhoogde behoefte
aan energie. Bijvoorbeeld doordat het voortdurend herstel
energie verbruikt. Ook kunnen belangrijke energie dragers (b.
v. eiwitten) weglekken bij een beschadigde nierfunctie. Wan
neer de voeding onvoldoende in deze verhoogde behoefte
voorziet, zal de patiënt eigen eiwitten gaan verbranden om
aan die energie te komen. Dit is een niet gewenste situatie.
Immers eiwitten zijn ook nodig als bouwsteen voor o.a. het
immuunsysteem. Om dit te voorkomen kan het nodig zijn aan
oudere senioren juist een energie-rijker voer voor te zetten.
Vermageren bij goede eetlust
Er kan ook sprake zijn van een vermagering terwijl uw dier
juist (erg) goed eet. Deze situatie is altijd een reden voor een
bezoek aan de dierenarts. O.a. schildklierafwijkingen, suiker
ziekten en kankerprocessen kunnen hiervoor verantwoorde
lijk zijn.
Gebitsproblemen
Bij de oudere patiënt wordt altijd extra gelet op het gebit. Veel
klachten en heftige ontstekingen kunnen op deze wijze bijtijds
worden ontdekt en verholpen. Bij het ouder worden neemt de
kans op (ernstige) gebitsproblemen uiteraard toe. (evt: zie
voor meer informatie onze gebitsfolder...).
Veel drinken en veel plassen
Veel ziekten gaan gepaard met een abnormaal drinkgedrag.
De patiënt drinkt veel meer dan normaal en zal ook veel meer
plassen (vaker en vooral grotere plassen, incontinent gedrag).
Veel mensen weten dat dit vooral kan wijzen op suikerziekten
en nierproblemen, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Voor
een aantal ervan zijn goede therapeutische mogelijkheden.
Wanneer uw dier meer drinkt dan 50 - 100 ml per kilo li
chaamsgewicht per dag, dan is het raadzaam deze klacht voor
te leggen aan uw dierenarts.
(huid)tumoren
Net als bij de mens neemt de kans op het ontwikkelen van
tumoren bij het ouder worden toe. Inwendige tumoren kunt
u niet waarnemen, maar een regelmatige controle bij de die
renarts kan veel (hopelijk bijtijds) aan het licht brengen.
Huidtumoren worden wel vaak door u zelf ontdekt. Laat een
gezwelletje dat niet binnen 1-2 weken is verdwenen altijd bij
uw dierenarts onderzoeken d.m.v. een punctie. Hoe eerder
ontdekt en verwijderd, hoe beter de prognose.
Knobbels in de melkklieren
Ook regelmatige controles van de melkklieren zijn belangrijk.
Het ontstaan van knobbeltjes kan op tijd ontdekt worden.
Deze knobbeltjes zijn niet altijd kwaadaardig, maar het kan
wel. Bijtijds verwijderen kan veel leed voorkomen. Een oude
re teef heeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van
knobbeltjes in de melkklieren.
Incontinentie, moeilijk plassen
Bij een aantal gesteriliseerde teven ontstaat op latere leeftijd
incontinentie. Vaak wordt dit opgemerkt doordat in de mand

een of meerdere natte plekken gevonden worden. Ook kan uw
hond erg gaan ruiken. De gelekte urine blijft aan de vacht
plakken en veroorzaakt een vieze geur. Wanneer een blaas
ontsteking is uitgesloten, kunnen medicijnen dit probleem
verhelpen.
Reuen kunnen, wanneer zij niet gecastreerd zijn, op oudere
leeftijd problemen met de prostaat krijgen. In tegenstelling tot
bij de mens is dit zelden kwaadaardig. Een opgezette en
pijnlijke prostaat veroorzaakt moeite met plassen (en soms
zelfs met het poepen). Vaak verliest de reu wat bloed uit de
penis. Een castratie kan, samen met medicijnen, uitkomst
bieden.
Wees extra alert
Klachten die niet specifiek zijn voor de oudere hond, zoals
hoesten, braken, diarree, moet u bij oudere patiënten wel extra
in de gaten houden.
Naarmate uw dier ouder wordt neemt de kans op een ernstiger
oorzaak voor deze algemene klachten, toe. Daarnaast kan een
ouder dier minder flexibel reageren op de gevolgen van
klachten als b.v. diarree en de patiënt zal sneller in problemen
komen.
Laat uw dier zonodig eerder door uw dierenarts beoordelen.
 
3. Regelmatige controles
Meten is weten!
Omdat vooral oudere dieren eerder te maken kunnen hebben
met (nog niet ontdekte) ziekten, is een regelmatige controle
belangrijk. Dit kunt u bijvoorbeeld combineren met de jaar
lijkse controle en enting. Soms is verstandig de controle fre
quenter te herhalen.
Daarnaast wordt er in diverse praktijken gebruik gemaakt van
speciale seniorenprogramma’s. Oudere dieren worden dan
bijvoorbeeld apart opgeroepen voor controles, buiten de
jaarlijkse controle om.
Tot slot is het raadzaam uw oudere compagnon extra grondig
te laten onderzoeken alvorens hij of zij voor een ingreep onder
narcose wordt gebracht. De narcose kan in voorkomende
gevallen aan de patiënt worden aangepast en zo veiliger
worden.
Een controle van een oudere patiënt zal altijd bestaan uit een
grondig lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt doormiddel
van een bloed- en of urineonderzoek, de verschillende orgaan
functies getest. Wanneer er aanleiding voor is kan dit uitge
breid worden met diverse aanvullende onderzoeken (denk aan
röntgenfoto’s, echografie, hartfilm etc.).
 
4. Seniorenvoeding
Er zijn twee hoofdredenen om de voeding van senioren aan te
passen:
a. er is een toegenomen kans op overgewicht (en bovendien is
overgewicht extra ongewenst) 
b. naarmate de hond ouder wordt neemt de kans op ziekten
van m.n. nieren, het hart en het     beendergestel, toe.  
a. energie beperken
De behoefte aan bewegen neemt af waardoor de behoefte aan
energie met 12 - 13% kan dalen. Daarnaast is de kans groot
dat gewrichtsklachten aanwezig zijn. Hierdoor zal een hond
minder (willen) lopen. Maar ook een minder goed werkende
schildklier die bij oudere honden kan worden gevonden zorgt
voor overgewicht.
Wanneer de voeding niet tijdig wordt aangepast ontstaat om
al deze redenen sneller overgewicht. Dit geeft weer aanleiding
tot een verminderd activiteitenpatroon en zo komt de vicieu
ze cirkel rond. Bovendien is overgewicht een extra belasting
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voor het hart. Het is dan ook een dringend advies om de hond
op conditie te voeren. Dat wil zeggen: weeg de hond regelma
tig, voel aan de ribben en pas de hoeveelheid voer bijtijds aan.
(Let op: hoewel senioren voeding over het algemeen minder
energie bevat, kan ook daar teveel van gegeven worden.).
De seniorenvoedingen bevatten meer vezels. Dit verlaagt niet
alleen de energie in het voer, maar bevordert ook de stoelgang.
Oudere dieren hebben n.l. meer last van obstipatie.
b. toegenomen kans op ziekten
Vooral de kans op hartziekten en nierproblemen is toegeno
men. Dit leidt vaak tot een verhoogde bloeddruk. Om die
reden worden er minder zouten als Natrium en Fosfor in de
voeding verwerkt.
Een teveel aan Fosfor verhoogt de kans op nierschade. Feite
lijk zit in normale voeding een veelvoud van de benodigde
voedingsstoffen. Dit wordt dan in senioren voeding terugge
bracht.
Een teveel aan eiwitten moet door de lever worden omgezet
en door de nier worden uitgescheiden. Dit veroorzaakt dus
een extra belasting voor lever en nier. Dit is bij een toegenomen
kans op b.v. nierziekten niet wenselijk. Het is dus verstandig
niet meer eiwitten aan te bieden dan de hond nodig heeft. In
veel normale voedingen zit veel meer eiwit dan nodig. In se
niorenvoedingen is daarom het eiwitpercentage naar beneden
aangepast.

Daarnaast is het belangrijk om eiwitten van een hoge kwaliteit
aan te bieden. Wanneer alle essentiële aminozuren in goede
verhoudingen worden aangeboden, blijft er zo min mogelijk
overbodig rest eiwit over. Ook dit spaart de lever en nier.
In veel senioren voedingen worden stoffen toegevoegd die van
invloed kunnen zijn op het functioneren van gewrichten. Deze
stoffen zijn bouwstenen van de gewrichtsvloeistof (synovia).
Hoewel vaak nog niet hard bewezen is of en hoe deze stoffen
werken, is wel bewezen dat deze voedingstoffen inderdaad de
gewrichten bereiken. Veel patiënten lijken op voeding met
deze stoffen beter te bewegen dan op voeding met veel minder
van deze stoffen.
 
5. Over leven en dood
Het is niet leuk om over de dood en het afscheid van uw oude
hond te praten. Toch krijgt u als eigenaar er vroeg of laat mee
te maken. Het blijft moeilijk om het moment vast te stellen
waarop u het leven van het dier laat beëindigen. Bij die beslis
sing kan uw dierenarts u helpen door alle argumenten voor
en tegen euthanasie met u te bespreken.
 
Bron: Hondenpage.nl
 

Bindi van de Kinkenpolder
Onze Bindi van de Kinkenpolder: 11 maart 2018 -15 jaar 
Op 8 mei 2003 kwam Bindi bij ons wonen. Wat een lieve,
geweldige persoonlijkheid kwam er op die dag in ons leven.
In huis de gemakkelijkste hond op aarde, maar buiten één en
al passie, ondeugendheid en vrolijkheid. 
Toen ze 9 weken oud was viel ze in de sloot, haar achterpoot
jes bleven op de kant staan. Even lichte paniek met haar kop
onder water. Dus ik heb haar maar een zetje gegeven en dat
was haar eerste zwempartij. Vanaf die dag gold voor haar: een
dag niet gezwommen is een dag niet geleefd! 
Zwemmen was haar grootste passie. Nu is ze bijna 15 en haar
achterhand komt niet meer mee, zwemmen is moeilijker. Toch
dipt ze nog graag bijna dagelijks even in de vaart. Ik help haar
dan uit het water. De ochtendwandeling van toch nog wel
ruim een half uur is het hoogtepunt van de dag. Goed uitgerust
na de nacht heeft ze nog genoeg energie om voor me uit te
rennen en ondeugend onder het hek door, de koeien-wei in te
glippen.
Daarna valt ze meestal in een bijna comateuze slaap, om af
en toe even wakker te worden - dentastix te smikkelen en met
haar piepkip te spelen. Ze moet vaker naar buiten voor een
plas, zie ziet en hoort niet goed meer: maar haar enorme le
vensvreugde laat zien dat ze van elke dag volop geniet. 
Ik zie op tegen dat allerlaatste moment, tranen lopen ook nu
over mijn wangen. Maar Bindi trekt zich daar niets van aan,
staat op en zwaait haar staart, kijkt me vragen aan: “Gaan we
weer naar buiten baas?”
Kelly Kessen "Als ik eenmaal buiten ben, laat ik mijn mooiste kanten zien"
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Vaida Valesca van 't Exelse veld
Stamboomnaam: Vaida Valesca v.’t Exelse Veld, Roepnaam:
Lesca ; Geb.datum: 6 okt 2005.
Titels: Nederlands, Internationaal, Hongaars, Luxemburgs,
Duits VDH, Belgisch Show en Internationaal Show Kampi
oen, Nederlands Veteranen Kampioen, BeNeLux Veteranen
Kampioen, Wereld Winner ‘, 2011 en BeNeLux Winner.
Winnaar NGMV Jeugdbokaal 2008. UV’07+’08+’09+’10,
Sv, Wa. 
Fokker: Gerrit Klokman ; Eigenaar: Barbara van de Burgt 
Na het overlijden van Cooper bleef mijn bordertje Cheviot
alleen achter als hond bij ons thuis. Zowel Cheviot als ik wilde
er een hond bij. Aida sprak mij enorm aan. Toen ik met
Cheviot bij een hondententoonstelling was zag ik dat Aida
ook ingeschreven was en zijn we haar gaan opzoeken. Er
waren nog een paar Grote Münsterlanders aanwezig waar we
allemaal bij zijn gaan kijken. Op advies van Gerrit Klokman
zijn we bij hem thuis zijn Grote Münsterlanders komen be
zoeken. Later dat jaar werd Lesca geboren. Vier dagen oud
waren Lesca en haar broers en zussen toen we hun voor het
eerst kwamen bewonderen. In december konden we haar
ophalen. 
Met Lesca heb ik vele cursussen gedaan. Zowel de gewone
puppytraining als de puppyjachttraining. De puppyjachttrai
ning was in Zeist, vlakbij waar mijn oma destijds woonde. Na
de training gingen we langs bij mijn oma waar Lesca heerlijk
in slaap viel onder de tafel. Later hebben we vele vervolgcur
sussen op het gebied van gehoorzaamheid, jacht, Uithou
dingsvermogen en showtrainingen gedaan. Het maakte Lesca
niet uit wat we deden als we maar samen er op uit gingen.
Maar als ik de foto’s van de veldwedstrijden bekeek zag ik
haar eigenlijk op haar mooist. Dat viel iedere keer op. Ik heb
haar ook mee genomen naar een cursus dieren-EHBO. Ze
vond de aandacht die ze kreeg geweldig. Ze liet zich goed
verbinden aan haar poot, staart en kreeg ook een kopverband. 
Lesca heeft 3 nestjes gekregen van een Duitse, Franse en
Nederlandse dekreu. Ze heeft genoten, zowel van haar
zwangerschappen als van haar pups. Ook is ze al diverse malen
oma geworden. De kinderen die bij ons zijn blijven wonen
luisteren nog altijd naar haar. Haar oudste zoon Onyx is in
middels alweer 8,5 jaar oud. Ook alweer veteraan. Nog steeds
is Lesca gek op pups en jonge honden. Als ze een pup ziet dan
verbergt ze haar leeftijd. Ze speelt dan of ze zelf nog een pup
is. Dat doet ze ook met onze griffon van 4 jaar. Als jeugdhond
heeft Lesca natuurlijk meegedaan aan de aanlegproef en de
jongehondendag van de NGMV. De eigenaren van haar
kinderen hebben we aangemoedigd om hieraan deel te nemen.
Ook hier was Lesca aanwezig. Zo leuk om haar kinderen terug

te zien. 
Lesca is bijna 12,5 jaar oud maar wandelt nog graag een uur
mee. Zowel met mijn hondenuitlaatservice, als gewoon lekker
met eigen roedel op pad. Ze rent geen uur lang achter elkaar
meer maar loopt in haar eigen tempo heerlijk mee. Ze vindt
ook regelmatig tennisballen. Daar heeft ze haar leven lang al
een neus voor gehad. Ik heb het haar niet aangeleerd maar ze
vindt ze altijd. Van kleins-af-aan heeft Lesca goed geluisterd
en kan veel loslopen, ook als er katten in de buurt zijn. Ze
blijft altijd redelijk in de buurt en houdt mij in de gaten. Naast
de fiets loopt Lesca ook nog graag mee. Ze heeft in haar
jongere jaren 4x aan het UV-examen deelgenomen en gehaald.
Tijdens dit examen moeten de honden 20 km naast de fiets
mee lopen. Achteraf zijn er gehoorzaamheidsoefeningen. Ook
heeft Lesca een paar jaar geleden het VZH-diploma (Verkeers
Zekere Hond) gehaald. En de schot,- en watertest hebben
zowel Lesca als haar kinderen Onyx en Bibi met goed gevolg
doorstaan. Als je een foto van Lesca wilt maken hoef je alleen
maar te vragen of ze meegaat naar de dierenarts. Dan kijkt ze
je verheugd met een scheef kopje aan. Als een echt fotomodel
blijft ze geduldig zitten. 
In Lesca’s jongejaren zijn we samen met Kalle en zijn baasjes
rondgereisd door Europa naar diverse hondententoonstellin
gen zoals in Engeland, Zweden, Duitsland en Hongarije. Dit
waren gezellige reizen waar ik met plezier aan terug denk.
Kalle en Lesca waren zeer verheugd als we samen op pad
gingen. In Hongarije is Lesca zowel Hongaars-kampioen als
Hongaars-ClubKampioen geworden. Jarenlang zijn mijn
moeder en ik met Lesca en mijn andere honden naar de Crufts
geweest. En met succes, op één keer na is ze alle jaren geplaatst.
Eén jaar deed ze in 4 klassen mee en werd ze 3x geplaatst. Ook
haar zoon Onyx en dochter Bibi zijn naar de Crufts geweest
en zijn geplaatst. 
Langzaam aan merken we dat Lesca een oude dame aan het
worden is. Opstaan gaat niet meer zo soepel als vroeger. Maar
als je haar kop ziet dan zie je een jonge GM die nog heel graag
overal mee naartoe gaat. We hebben genoten van alle shows,
wedstrijden en trainingen. Nu doen we het rustiger aan. Af
gelopen jaar hebben we op de Winner in de veteranenklasse
deelgenomen. Met goed gevolg. Ze werd niet alleen Beste
Veteraan maar ook Beste Teef van het ras. En in de veteranen-
erering zat ze bij de selectie van de 6 beste veteranen van de
show. Supertrots ben ik op mijn veteraantje van bijna 12,5
jaar, die nog alles met zoveel plezier doet.

Lesca met de NGMV jeugdbokaal

Lesca tussen twee van haar kinderen Onyx en Bibi
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Interview met Gerrit Klokman
Gerrit Klokman van het Exelse veld; iedereen die lid is van de
NGMV zal ongetwijfeld van deze naam gehoord hebben.
Als fokker, bestuurslid en erelid heeft hij zich jaren lang inge
zet voor de NGMV.
15 jaar lang werd op zijn terrein de aanlegtest georganiseerd
door de NGMV. Twee keer per jaar stonden Gerrit en Jenny
belangeloos hun terrein en huis ter beschikking aan de
NGMV.
 
Door leeftijd, gezondheid van Gerrit en de wens vanuit de
vereniging om wat centraler in het land te zitten werd de knoop
door gehakt en afgelopen november werd de test voor het
laatst bij Gerrit en Jenny thuis gehouden. Als dank kregen ze
een cadeau en een bos bloemen aangeboden. Marcel Veldhuis
sprak een woord van dank uit.
 
Tijd voor een interview met deze icoon binnen onze vereni
ging.
 
Gerrit: Toen ik in 1972 mijn eerste jachtacte kreeg was mijn
eerste jachthond een Langhaar. Daarna kwam een pointer
maar die werd op 2-jarige leeftijd doodgereden.
Hoe lang bent u al lid van de NGMV?
Gerrit: Poeh, …zeker al 20 jaar! Ik kocht in 1976 een GM-pup
op advies van Peeters, de oprichter van de NGMV.
Dit was Aida v.’t Neuzenvreugd. Een fijne hond waar ik 4
nesten bij heb gefokt.
Toen het HD-onderzoek kwam bleek dat ik reuen had ge
bruikt die zwaar HD vererfden.
Ik ben toen op Labradors overgegaan. Ik werd toen ook lid
van de Labrador-vereniging. En stopte met de Grote Mün
sterlanders.  Bij de KNJV-proeven kreeg vaak het commen
taar: wat zijn ze langzaam. Ze waren echt lui.
Ik hoorde van Otger Buss dat hij een teefje had liggen bij
André Nieuwenhuis. Deze teef was Panja van Eichenhof.
André deed daar op hoog nivo proeven mee en fokte meerde
re nesten met veel succes.
Via André Nieuwenhuis kocht ik een teefje uit een combina
tie Panja vom Busshof, met Erlo aus dem Scherfederland. 
Het was achteraf het beste nest wat uit deze teef is gekomen.
André hield Nanka en ik kreeg Nienke vom Busshof. Ik ben
toen in 1994 weer lid geworden.
Dat werd het begin van een lange lijn Exelse veldjes. Ik heb
uit deze lijn 16 nestjes gefokt. Daaruit heb ik met 3 honden
tot KNJV A-diploma's en 2 x MAP A- diploma's uitgebracht.
 
Hoe lang heeft u in het bestuur gezeten?
Zo’n 12 jaar toch wel. Ik deed de fokkerij en alles wat met
KNJV-jachthondenopleiding te maken had. Ook heb ik in de
CJP gezeten als vertegenwoordiger van de NGMV. 
Ik heb ook veel gedaan voor de KNJV, zelfs in 2000 nog een
Nimrod mee georganiseerd.
 
Ik zit nu op de 6de generatie.
Afgelopen jaar heb ik  een fokteefje moeten verkopen, omdat
ik te kampen kreeg met gezondheidsproblemen en ik graag
wilde dat de hond tot haar recht zou komen.
De hond is verkocht naar Friesland, aan een jager waar de
hond tot groot plezier het uitstekend doet.
 
Wat vind u belangrijk bij het fokken?
Het karakter en werklust van de hond! Ik kijk eerst naar de

prestaties van de reu, maar ga vervolgens kijken thuis hoe de
hond zich daar gedraagt.
Hij kan nog zoveel prijzen gewonnen hebben, als het karakter
niet deugt moet ik hem niet.
Verder vind ik het werk na het schot belangrijk. Zelf doe ik
veel KNJV-proeven en MAP's met de honden, en dat moet er
toch wel inzitten.
Veldwerk doe ik niet want bij ons is het terrein daar niet ge
schikt voor en de afstanden zijn te groot voor mij om dat te
trainen.
 
Toen ik begon met de Grote Münsterlanders deden we nog
veel Duits-werk, maar later is dat meer KNJV geworden.
 
Kwam er bij de fokkerij altijd uit wat naar u zin was?
Nee! ik heb wel eens een reu gebruikt waarvan ik achteraf
dacht: deze was het toch niet.
Maar gelukkig is het overgrote deel dat ik gefokt heb toch
goed spul met een prettig karakter.
Daarom is de aanlegtest zo belangrijk. De honden die op de
aanlegtest goed presteren zie je later terug met goede resulta
ten.
Honden die minder presteren op de aanlegtest zie je later niet
meer terug.
 
Wat zijn voor u de negatieve punten op het fokgebied?
Dat ze de eisen te hoog stellen. Goede gezondheid is belang
rijk, maar als de eisen te hoog worden valt er veel af.
Fokken moet wel haalbaar blijven.
 
Wat is het belang van de aanlegtest?
Ten eerste het bekijken van het gefokte materiaal. Is de
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Tessa van het Exelse Veld 
Tessa van het Exelse Veld is 13 jaar. 3-12-2004. Een oude taart
maar bij toeren nog net een jonge hond. Tessa geniet enorm
van sneeuw, zand en water. Zwemmen, rollebollen in de
sneeuw of een kuil graven in het zand, en er dan relaxed in
gaan liggen. Tijdens het wandelen nog best actief, maar je
merkt wel dat het door de artrose soms wat moeilijker wordt.
Dit geld ook voor het opstaan nadat ze lekker heeft gelegen.
Tessa heeft op 3 januari 2018 afscheid moeten nemen van haar
maatje Fred van het Exelse Veld. Die twee waren 'kont tegen
kont', want zo lagen ze het liefste samen.
Het overlijden van Fred hakt er bij haar en bij ons enorm in.
Ze mist haar maatje ontzettend. In het begin was ze in diepe
rouw, at niet meer en lag zielig in een hoekje. Langzamerhand
begint ze haar draai weer te vinden. Ze heeft wel nog erg veel
last van verlatingsangst en wil constant bij ons zijn. 
We ondernemen van alles samen en daar geniet ze van. Lekker
in de auto om te gaan wandelen in het bos. Tessa vind auto
rijden geweldig. Ze zit voor het raam en ruikt of het bos al
dichterbij komt.
Haar gehoor word minder maar haar neus doet het nog super.
Tessa is dol op knuffels (zie foto) , om mee rond te slepen of
om lekker op te liggen. We hopen nog een hele poos van haar
te genieten.
Alphons en Chantal Pieper

combinatie goed geweest en zit er goed materiaal bij om de
toekomst te verzekeren. Maar ook het bij elkaar brengen van
leden. Die krijgen het gevoel dat ze bij de NGMV horen. Niet
onbelangrijk voor een kleine vereniging. Daarbij proberen we
ook de mensen te stimuleren om wat de gaan doen op het
gebied van jachttraining.
 
U bent nogal ziek geweest.
Ja, ik heb een grote reparatie gehad aan mijn hart, 5 weken
geleden. Het was een zware operatie. Maar gelukkig gaat het
nu weer de goede kant op. Ik struin weer rond en ben weer
bezig met mijn hondjes. Ik heb uit het laatste nest een teefje
aan gehouden en mijn wens was toch om de VJP te halen.
Omdat mijn gezondheid het niet toeliet om te trainen, kwamen
Rene Bakker en Gerrit Velten twee keer per week langs om
met mijn hond te trainen.Ik ben hen hier ontzettend dankbaar
voor.
Ik sta dus ingeschreven voor de VJP in Westfalen dankzij hun
inzet. Ik hoop ook weer KNJV- proeven te gaan doen. 
Verder ben ik ook ontzettend dankbaar voor de vele kaarten
en bloemen ik mocht ontvangen toen ik ziek was.
 

Gaat u het missen dat de aanlegtest niet meer bij u gedaan wordt?
O nee, zeker niet. Op een gegeven ogenblik kom je toch op een
leeftijd dat je een stapje terug moet doen. Ik heb gehoord dat
ze een prachtig nieuw terrein hebben gevonden. Ik ga daar
zeker kijken en ik hoop daar ook weer te kunnen deelnemen.
Ik vind dat de vereniging het goed doet. Veel jonge en enthou
siaste mensen die het stokje overnemen.
Gerrit en Jenny, bedankt voor de vele jaren gastvrijheid op jullie
terrein.
 

Boven: Tessa van het Exelse veld. Onder: Tessa en Fred van
het Exelse veld

Gerrit op de aanlegproef op zijn eigen terrein te Exel
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Amber van Walborgh 
Amber van Walborgh
(01-01-2008)
Een adekdote…… werd me gevraagd, om over mijn Ambertje
te schrijven.
Tja,….. waar moet ik beginnen, na al die jaren zijn het er heel
wat. Ze zou geen oerdegelijke GM zijn als ze niet veel zou
hebben uitgespookt.
 
Als pup/jonge hond:
Amber was een sloper, en dan bedoel ik haar kussens. Bergen
geld heeft het me gekost om steeds nieuwe kussens te kopen
en altijd sloopte ze het kussen als ik er niet was. Ze deed echt
haar best om het kussen van binnen en van buiten te inspec
teren. De hele keuken lag onder. Kwam je terug van wegge
weest, keek ze me aan met een onschuldige blik. Van binnen
kookte ik, maar ik kon haar niet straffen omdat ik er niet was
tijdens haar sloop moment. Ik was het zat, na alle soorten en
maten kussen gekocht te hebben heeft ze van mij uiteindelijk
een deurmat (zelfs een tijd géén mat) gekregen in haar plas
tieke mand. Toen was het slopen voorbij wat betreft de kus
sens…….

Als jonge hond/volwassene hond:
Amber was vooral een slimme hond, luisterde goed en gedroeg
zich voorbeeldig.
Ze had goede tafelmanieren, bedelde niet, ze mocht niet aan
de tafel als wij aten, niet met de neus boven de tafel, niets
snaaien, at en dronk heel netjes………..totdat……!!
 
Ik had wat gehaktballen gemaakt voor de dag erna en ook
wat ballen voor op het brood.
De kinderen en mijn man gemaand om van die gehaktballen
af te blijven. ’s Morgens kom ik naar beneden en ik keek in
de pan, verdomme…… 3 ballen weg (van de 8)!!
Ik kwaad naar boven, de kids lagen nog in bed…. “Wie heeft
toch nog aan die gehaktballen gezeten, ik had nog zó gezegd
NIET AANKOMEN!!”. Geschrokken en al schuddend van
nee, zeiden ze dat zij niet waren. Dominique (mijn man), ook
de wind van voren gekregen…… maar nee, hij was ook niet
de dader.
‘En toch zijn er ballen weg, 3 van de 8!!’,  zei ik ………. Terug
naar de keuken, ik heb toch een tijdje verbaasd naar die ballen
gekeken, zelf met de ballen gepraat ……. Hoe kan dit nou??

Ik keek naar Amber…….haar liefste blik kreeg ik…… Nee,
die doet zoiets niet……het zal toch niet?! Keek nog eens naar
de ballen en vooral rondom de ballen, het aanrecht, de
vloer…….. geen spoor te ontdekken. En opeens zag ik op haar
deken (mat ingeruild voor deken) een spoor van een kruimel
tje gehakt. Daar lag de dader, de ballendief…….
Ik moet toegeven: ze had de ballen heel netjes gepikt, geen
spoor te bekennen.
 
Als veteraan:
Na 8/9 jaar meen je dat je het hebt gehad met haar streken, ze
wordt wel wat rustiger.
Hoe goed ze onder áppel is, hoe goed ze in de jacht is en een
voorbeeld voor andere honden maar die streken blijven. Een
boek kan ik over haar schrijven.
Wat ze echt het allerleukste vindt en ik geloof dat ze dit met
opzet doet: je kent het wel…….. je bent gehaast, moet op tijd
terug zijn want je hebt afspraak en net het laatste stukje van
de wandeling, rent ze naar de meest smerige modderpoel die
er in de omgeving te bekennen is en stort zich erin en begint
zich er uitgebreid in de rollen en vooral zich erin wrijven zodat
de modder (én geur) lekker in die vacht blijft plak
ken…………typisch Amber!!

Wat hou ik toch van mijn Ambertje!!
Bianca Nuijts-Consten

 

"Apport uit water, kan nog best als je 10 bent"

Amber: "Ben ik zo niet lief??"
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Boefer van de Berkelse Akkers
Onze lieve 12-jarige (bijna 13; 29-04-2005) Boefer
Een schat van een beest waar we elke dag nog ontzettend van
genieten en hopen nog vele daagjes van te mogen genieten!
Sinds afgelopen jaar wordt ze een steeds oudere dame, steeds
meer slaapjes, maarrr bij de woorden ‘uit’, ‘strand’, ‘bos’, ‘bal’,
‘spelen’, ‘gaan we’, ‘mee’ komt de pup naar voren en hoort ze
buiten telkens de opmerking ‘nog een jonge hond zeker’,
waarbij ze haar grijze neus hoog in de lucht steekt van trots.
Kortom, een enthousiast en trouw maatje voor het hele gezin.
 Boefer is Boefer van de Berkelse Akkers, komende uit een
nestje van de familie Vromans. 
Ike Warnaars

Chester van de Berkelse Akkers
Als ik Chester van de Berkelse Akkers (30-10-2007) met mijn
nichtje Fae (6-08-2015) naar het bos ga, ben ik nog net een
puppy en ga ik helemaal uit mijn dak. Maar als ik op mijn
bedje lig ben ik wel een paar uurtjes uitgeteld en stijf.
Maar mensen die het ras niet kennen denken nog steeds dat
ik jong ben.

Groetjes Fido ( Chester)
 

Boefer: "Zo ben ik een echte Duitse hond!"

"Dat muisje heeft nog een staartje!"

Fea tegen Chester: "Is dat nu een Nijl....of toch een Cana
dees? " Nee joh! Gewoon een Kol!

Zijn wij geen plaatje?
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Django van de Stommeerpolder met 11 jaar al aar
dig grijs bij zijn neus
 
Tja, iets over Django van de Stommeerpolder (2007) in één
artikel schrijven is geen eenvoudige opgave. Ik ga het toch
proberen. Voor degene die nog meer willen weten over het 'wel
en wee ' van mijn honden kunnen nog altijd mijn site bezoeken:
zwartwittejoekels,blogspot.com.
 
Kort na zijn geboorte kreeg hij de naam ‘Max’ van zijn fokker
Linda Spaargaren. Ik zei toen tegen Linda: "Ik wil een pittige
hond!". Nou, dat heb ik geweten! Toen we hem na 6 weken
mee naar huis mochten nemen hebben we de naam Django
gebruikt, niet wetende dat het de officiële naam van zijn vader
was.
 
Na mijn prepensionering ging ik op een gegeven moment het
gemis voelen van een hond in huis. In 1975 had ik een Grote
Münsterlander reu als mijn eerste hond. Van Boris heb ik veel
geleerd qua opvoeding en soms paste ik daaruit dingen toe bij
mijn zoon Remi van toen 1,5 jaar. Niet dat ik mijn zoontje als
een hond ging opvoeden maar het betrof meer het duidelijk
kunnen zijn in mijn communicatie. In die tijd verbaasde ik me
over de jachtkwaliteiten van Boris. Zoveel energie en een
uitstekende neus. Helaas  overleed Boris veel te vroeg.
Dus toen ik 35 jaar later weer een hond wilde, dacht ik meteen
aan een Grote Münsterlander. Zo kwam ik bij Linda terecht
die net een nestje had van haar hond Holly Jazz.
 
Met Django gingen we naar de puppycursus en dat was zo wie
zo leerzaam voor mij. Aanvankelijk had ik Django gekozen
om in de natuur te gaan wandelen maar gelukkig wees Linda
mij naar mogelijkheden om jachttraining te doen waardoor
de hond meer tot zijn recht zou komen en ze wees me ook op
het voordeel als je lid bent van de NGMV. In die tijd kreeg ik
contact met Hennie IJpelaar die al meer wist hoe je e.e.a. op
jachtgebied aanpakt. Samen met zijn Kalle (uit hetzelfde nest
als Django) gingen we op jachthondencursus in Waalwijk bij
‘Partout’. In ons eerste klasje waren allemaal jonge honden
en zo gedroegen ze zich ook. Maar binnen 1 jaar had Django
daar zijn eerste C-diploma binnen en miste, door in te springen
op de ‘markeerproef’, net het B-diploma. Op de aanlegproef
in Exel haalde hij, toen hij 14 maanden was, 126 punten en in
dezelfde maand 134,5 punt in Sint-Lennaarts (B) bij de Belgi
sche vereniging. Samen met vier andere hoogst scorende
honden (waaronder Kalle) werd hij uitgenodigd door de
GMVB op de VJP 2008. Daar, in de Vlaamse Ardennen, werd
hij ‘eerste’ met 70 punten en we gingen trots met een beker

naar huis. Hennie en ik gingen dat jaar bij ‘de Utrechtse’
trainen en kwamen daar zus Kaylie tegen van Linda. We
hebben daar vele leuke en leerzame trainingen gehad. Het
niveau werd ook steeds zwaarder en serieuzer. Aan het eind
van het seizoen had Django daar een B-diploma gehaald en
werd in september 2008 2e in de B-groep. Daar tegenover
stond een ‘D’ op de MAP-proef van de club.
 
Ook thuis toonde Django zijn jachtkwaliteiten en tijdens
wandelingen lag hij meer in het water, achter de eenden aan,
dan dat hij met ons mee wandelde. Echter in huis was hij een
rustige zachtaardige sociale hond die naar iedereen vriendelijk
is en een zwak heeft voor kinderen.
Toen gingen we bij de KNJV trainen in Haaften op de
Crobse Waard. Lekker dicht bij huis, een kwartier rijden. Al
snel kwamen er B’s en MAP B’s, gevolgd door A’s en MAP
A’s. De eerste A (2e plaats) werd behaald in Haaften samen
met Kaylie van Linda, die 1e werd. Twee GM’s uit hetzelfde
nest, hoe leuk is dat! Traditiegetrouw bij de NGMV (de eerste
keer dat je een A behaalt) werden Linda en ik de Waal in
gejonast. Je moet iets voor je sport overhebben…
Ook bij de NOJG liet hij van zich spreken al eindigde hij
meestal in de middenmoot. Op een Artemisproef in 2012 werd
hij 3e. Dat was voor Django een topprestatie omdat hij
meestal niet hoge punten grossierde. In de proeven toonde hij
een grote mate van eigenwijsheid. Daar zit dan nog wel het
woordje ‘wijs’ in… Later leerde ik scherp voorjagen maar ook
dat kost wedstrijdpunten…..

Kleinkinderen Anna en Dara zijn dol op Django

Django was altijd een enthousiaste jachthond

Django als toeschouwer bij de jachttraining
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Daarnaast gingen Jitte en ik naar de hondenshows. Altijd heel
gezellig en spannend. We kwamen met regelmaat Hennie met
Anke en Peggy, Linda, Anita met Ronald, Barbara en Bianca
tegen. Peggy en Barbara hebben Django een aantal keren met
veel succes ‘voorgebracht’ in de ring. In de ring was Django
vaak onuitstaanbaar naar andere reuen en dat heeft er vaak
in geresulteerd dat ‘meneer’ vroegtijdig kon vertrekken.
Ook deden we nog veldwerk samen met Linda en Hennie. Een
hele mooie discipline maar in mijn omgeving moeilijk te oe
fenen. Met Django ben ik meerdere keren naar Zeeuws
Vlaanderen gereisd voor een veldwerkwedstrijd. Een keer
gingen we een dag van tevoren al om daar op een camping te
overnachten. Precies die avond trok een storm over het land
en zijn we noodgedwongen in de auto gaan overnachten. Veel
stuifzand en een schuddende bus. Maar de volgende dag weer
mooi weer! Ja, het is nooit saai met een GM.
 
Django heeft jaren op de lijst gestaan van de fokreuen, zowel
bij de NGMV als bij de GMVB. Hij heeft twee nestjes voort
gebracht en uit zijn eerste nestje (2012) komt Floris van
Dorka’s Plek. Het tweede nestje was in 2013 bij fokker Bar
bara (Of Coopers Border)
 
Met zijn 11 jaar is Django erg sociaal naar andere honden.
Hij is vooral gek op kleine honden en die trekken vaak naar
hem toe, bespringen hem dan uitbundig en hij vindt alles best.
Met zijn zoon Floris kan hij het erg goed vinden. Eigenlijk
probleemloos. Als ze gaan jagen werken ze erg goed samen.
Inmiddels heeft hij wel zijn ‘leidersrol’ afgestaan aan Floris.

Floris zoekt en Django controleert het zoekgebied op vluch
tend wild (met een half oog) Nu hij al een aantal jaren niet
meer traint, merk ik wel dat hij vaker bananen in zijn oren
heeft. Wel houdt hij me tijdens de wandelingen goed in de
gaten en kan ik hem eenvoudig met kleine handbewegingen
de looprichting aangeven. Dan merk ik wel dat we erg goed
op elkaar zijn afgestemd en dat hij me heel goed ‘leest’. Terug
kijkend kan ik zeggen dat we ongelofelijk veel hebben meege
maakt, al de kilometers, vakanties, trainingen, wedstrijden,
hondenshows, wandelingen en familiebezoekjes…. Kijk ik
vooruit dan hoop ik dat hij nog jaren in ‘goede doen’ blijft en
dat we nog vele avonturen mogen beleven.
 

Emi van de Rozelaer
Hallo,
Emi wordt in juli 13 jaar. Kan nog uren wandelen, zwemt nog
heel graag, maar is  gezien haar leeftijd, niet meer de turbo
van vroeger.
Volgens de dierenarts is ze wel nog steeds in topconditie. Ik
hoop mijn trouwe vriendin nog een paar jaar bij me te hebben.
Een paar jaar geleden, toen Emi last begon te krijgen van het
gewricht van haar rechtervoorpoot, ben ik haar gelatinaat
gaan geven. Het werkt ongelooflijk goed bij haar.

Met vriendelijke groet,
Jos Hermans en Emi
 
 

 

Beertje droomt graag weg bij Django

"Al ben ik Top, mijn turbo heb ik even uitgezet....!"
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Jaika van het Proostmeer
Hallo allemaal, ik ben Jaika v.’t Proostmeer, geboren 6 au
gustus 2008.
 
Mijn baasje is gevraagd om een stukje over mij te schrijven
als senior hond.
Nou vind ik mij zelf echt geen seniorhond. Ben nog superac
tief. Zomers loop ik naast mijn fietsende baas bijna dagelijks
nog 10 km. Mijn baas heeft een elektrische fiets (maar is ook
bijna 70 jaar) maar die heb  ik niet nodig.  Ik heb een conditie
van een 6, 7-jarige hond, al word ik bijna 10 jaar.
Nou en als dan het jachtseizoen is begonnen ben ik niet stuk
te krijgen, of het nu ganzen, eenden, hazen of vossenjacht is;
ik geniet overal super van.
Tijdens de jacht kan ik ook heel goed opschieten met andere
honden. Verder vind ik het heel gezellig als mijn vriendje
Buddy langs komt samen met de kleinkinderen van mijn
baasje.
Ik zal er nog even een paar foto’s bij doen waar ik samen met
mijn baas op sta en van mij zelf in actie.
Een poot van mij en de groeten van mijn baasjes Koos en Tiny
Poort.

Loena (Franka) van het Exelse veld
Loena (Franka van 't Exelseveld geb.datum 24-03-2008) hoort
in het veteranennummer. Ze heeft flinke artrose in alle ge
wrichten, is 's nachts veel te veel wakker, heeft stevige cystes
en staar in haar ogen maar als ze buiten is of mee op jacht,
dan denken de mensen nog steeds dat we een puppie bij ons
hebben ;) 
De foto is gemaakt in een slootrand tijdens schadebestrijding
op kraaien door Wouter Laauwen.
Groetjes,
Mariek Laauwen

"Dit doe ik het liefste, met het baasje gaan jagen!"

Loena: "Wanneer komen die kraaien eens naar beneden?"

"Kijk eens baas wat ik voor je heb meegenomen..."
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Meiske 
Ouwetje Meiske.
Meiske geboren in september 2004. Op wat kleinigheidjes,
lichte blessures aan poten of eens een kapot voetzooltje is ze
vrijwel nooit ziek geweest.
Tot een jaar geleden liep ze vlot en vrolijk met de andere
honden mee op lange wandelingen. Langzaamaan werden de
stukken dat ze mee rende met de anderen steeds korter. Ze
kwam dan op haar gemakje bij mij lopen.
Wij vonden dat ze steeds eigenwijzer werd. Ze kwam niet of
pas na lange tijd wanneer ik haar riep of floot en het leek of
ze in haar eigen wereldje leefde waar ze haar eigen gangetje
ging. Oost-Indischdoof dachten we. Wat wij aanzagen voor
steeds eigenwijzer worden bleek echte doofheid te zijn. We
ontdekten dit toen ze weer eens een week alleen met Levien
mee mocht naar Frankrijk. Ze mocht zoals altijd bij hem op
de slaapkamer slapen. Als de wekker dan afging stond ze op
en ging wat rond lopen drentelen. Als Levien dan, nadat de
wekker nog een keer was afgegaan, nog bleef liggen, begon ze
aan het dekbed te sjorren. Zo niet die keer, ze reageerde niet
op de wekker en de Levien moest haar echt aanstoten om haar
wakker te maken. In die week viel het ook op dat ze niet rea
geerde op rammelen met de etensbak, niet reageerde op fluit-
en stemcommando’s enz..
Eind december 2017, we waren toen in Frankrijk, was ze niet
fit, was lusteloos en at slecht. Op een wandeling heuvelop
waarts lopen ging steeds moeizamer. Totdat ze na haar be
hoefte te hebben gedaan, gewoon weigerde nog verder mee te
lopen. Ze ging dan zitten, of als ze los liep draaide ze om en
ging terug naar huis. Na enkele dagen knapte ze toch weer op.
Zo danig dat ze een beverrat, die Koetja onze jongste had
opgespoord, ving. Het naar de baas brengen van het 8 kg zware
beest, liet ze wel aan Koetja over.  
Inmiddels is door röntgenfoto duidelijk dat er een gezwel in
de buikholte zit. Zeer waarschijnlijk een tumor in de milt. We
hebben besloten haar verder onderzoek en toestanden te be
sparen.
Haar doofheid valt niet echt op als de andere honden rondom
haar zijn, ze doet zoals zij doen. Als we iets van haar willen,
maken we dat met handsignalen duidelijk. In het donker rea

geert ze op het zwaaien met een zaklicht. Voor lange wande
lingen heeft ze geen energie meer maar ze reageert meestal
enthousiast als ze merkt dat ik de lijn pak voor het uitlaten of
een kort wandelingetje. Ze is overdag vaak buiten op het erf
waar ze een lekker ligplekje opzoekt, en kan rondstruinen als
ze wil. Zo nu en dan verstop ik een stuk wild of een dummy
die ze nog steeds graag op gaat zoeken en bij me brengt. We
verwennen haar nu vaak met een lekker hapje en ze mag
lekker op de bank en op schoot liggen als de andere tenminste
niet in de buurt zijn.
Haar streken is ze ook met het ouder worden niet kwijt ge
raakt. Zo loopt ze nog steeds het hele huis door, opent daarbij
alle deuren als ze eens 5 minuten alleen in huis is. Ze lijkt dan
te controleren of er werkelijk niemand in huis is. Ook contro
leert ze nog steeds of ze de afvalemmer echt niet open kan
krijgen, er iets eetbaars op de aanrecht ligt of dat er in de
kelder mogelijk iets te snaaien valt.
Tja, hoe lang nog? We blijven van haar genieten zolang ze er
nog is en zullen de beslissing dat het genoeg is voor haar
nemen.  Update: Meiske is op 25 maart 2018 ingeslapen. 
Matty de Putter
 

Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2018
 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze kampioenschapsclubmatch  op 
zondag 17 juni 2018
 
Manege Fjordest Gard,
Krimweg 125,
7351 TL Hoenderloo
 
Keuring start om 10:00 uur
De keurmeester is dit jaar Mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint
De beste hond van deze dag zal de titel `Clubwinnaar 2018` mogen dragen, en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
`de hond van het jaar` show.
Volgens traditie sluiten we deze dag af met een BBQ.
 
Verdere info vindt u op de site evenals het online-inschrijvingsformulier.
 
De inschrijving is al geopend en sluit op 1 juni 2018!
 

Ja echt, Frankrijk was mijn tweede vaderland....en
jachtterrein!
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Lieke 
 
Hoorde dat er een oproepje op FB staat. Iets met GM van 10
jr en ouder…verhaaltje en foto v.d. hond. Ik word bijna 15
dus……Mette!!!!   HELP!!!!   Nou,  moest het zelf maar
doen…pff…..ben niet zo’n schrijver. Maar zal het proberen.
 
Ben dus op 25 maart 2003 geboren waar ik nu nog steeds woon.
Mijn nestzusje Layka huppelt ook nog steeds vrolijk rond op
deze aardbol. Als pup was ik al een beetje eigenwijs en vrese
lijk zelfstandig. Trok me ook echt niets van m’n broertjes en
zusjes aan en ging in het nest al mijn eigen weg. “Die blijft
hier” werd er gezegd. Nooit geen spijt van gehad hoor….veel
mee op jacht geweest. Eenden en hazen…..geweldig. Maar
ja…..als je vaak mee op de eenden gaat en die rietkragen moet
afzoeken bij ons in de polder om de geschoten eenden binnen
te brengen, dan vind je die proeven toch eigenlijk maar niets.
Ik heb wel een paar mooie B-diploma’s gehaald hoor, maar
er moest altijd eerst ff goed gekeken worden hoe 'over water'
tijdens een proef was. Veel riet….dan maar niet…..zeker
weten dat ik eerst links en rechts de boel ging afzoeken. En
ja….werd altijd wel weer beloond door zo’n zwart geval dat
over het water vluchtte.
 
Ik was echt een praktijkhond en ben met 12 jaar nog halve
dagen mee geweest op de eenden. Hazen mocht niet meer……
liep me kapot. Af en toe mag ik nog ff wat opzoeken en dat
doe ik nog steeds met veel plezier.
Over mijn gezondheid mag ik niet klagen. Op jonge leeftijd
oor dwars door midden en een aderlijke bloeding in een
poot…maar dat heb ik overleefd. Drie jaar terug begon het inwendig wat te rommelen…..dus operatie…..ook goed ge

gaan. Krijg 2x daags een ½ tabletje voor de waterleiding
(lekkage na de operatie) en 1x daags 1 tablet voor mijn ver
sleten knietjes.
 
Ga ook nog vaak naar het bos en dan loop ik toch wel een dik
uur mee. Gaat wel niet zo heel snel meer …..want ik moet toch
ook weten wie er her en der in het bos is geweest.
O ja….ben ook ooit Nederlands Kampioen geworden.
Nou…of dat zo leuk is…..moet je mooi lopen en staan…zitten
ze ook nog aan je om te kijken of alles wel op de juiste plek
zit. Niet mijn ding.
Wanneer jullie dit lezen hoop ik dat ik nog redelijk gezond
rondhuppel. Schijnt dat ik een 'hond van de dag ben'  en …er
word op mijn leeftijd niet meer gedokterd naast een pilletje
ergens voor.
Zo dit was het…..groetjes van mij …..Lieke
 

Hapseflaps! Zelf gevonden!! Ik kan het nog!!

"Hier moet toch ergens de dummy zijn verstopt...."

18



Fokken buiten het VFR en lidmaatschap rasvereniging
 
 
 
Iedere rasvereniging die lid is van de Raad van Beheer heeft een
VFR: Verenigingsfokreglement.
 
Het VFR van de rasvereniging is aangenomen door de Algeme
ne Ledenvergadering van de rasvereniging, en vervolgens
goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dat betekent dat in het
VFR regels voor het fokken zijn opgenomen, die de leden van
de rasvereniging met elkaar hebben afgesproken, en die voldoen
aan de normen die beschreven zijn in het Kynologisch Reglement
van de Raad van Beheer.
 
 
Over de controle en handhaving van de regels in het VFR staat
op de website van de Raad van Beheer www.houdenvanhon
den.nl het volgende:
 
Wie moeten zich aan het VFR houden? Wie controleert er of
de regels worden nageleefd?
 
Alle fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten
zich houden aan het VFR dat hun vereniging heeft opgesteld.
Het VFR bevat een aantal artikelen die per definitie verplicht
zijn, deze zijn overgenomen uit het KR. Een voorbeeld hiervan
zijn de welzijnsregels uit het Basisreglement Welzijn en Ge
zondheid. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de
Raad van Beheer. De rasvereniging controleert op naleving
van het VFR en zorgt voor de handhaving.
 
 
Dit betekent dat:
 
-   De Raad van Beheer ervan uitgaat dat fokkers zich moeten
houden aan het VFR van de rasvereniging waar ze lid van zijn.
 
-   De Raad van Beheer ervan uitgaat dat het bestuur van de
rasvereniging dit controleert en handhaaft.
 
-   De Raad van Beheer dit ook zo communiceert op de
website, zodat potentiële pupkopers dit ook kunnen lezen en
de verwachting mogen hebben dat een fokker die lid is van de
rasvereniging fokt volgens het VFR van de rasvereniging.
 
 
Lid zijn van een rasvereniging heeft voor een fokker diverse
voordelen. Naast het vertrouwen dat het geeft bij pupkopers
als een fokker lid is van de rasvereniging is er ook een aan
zienlijk financieel voordeel. Een fokker die geen lid is van een
rasvereniging betaalt per nest een extra heffing van 135,50
euro voor het aanvragen van de stambomen.
 

 
 
 
Het kan voorkomen dat een fokker een aanvraag tot lidmaat
schap doet terwijl bekend is dat er al een nest geboren is of
binnenkort wordt wat niet voldoet aan het VFR.
 
In veel gevallen zal dit echter nog niet bekend zijn ten tijde
van het aanvragen van het lidmaatschap. Immers dekkingen
worden niet via officiële weg gemeld bij de rasvereniging, en
geboortes worden pas na lange tijd door de Raad van Beheer
gemeld bij de rasvereniging.
 
Daarnaast kan het voorkomen dat een fokker of dekreu-ei
genaar die al langere tijd lid is van de rasvereniging alsnog
besluit te gaan fokken buiten het VFR of zijn dekreu in te
zetten voor een dekking buiten het VFR.
 
 
De vraag is hoe hier als (bestuur van de) rasvereniging mee
om te gaan?
 
Daar potentiële kopers op basis van de informatie van de Raad
van Beheer er op mogen vertrouwen dat een fokker die lid is
van de rasvereniging ook fokt volgens het VFR van de ras
vereniging zou gesteld kunnen worden dat als een lid van de
rasvereniging fokt buiten het VFR dit kan leiden tot mislei
ding van potentiële pupkopers. En daar volgens de website
van de Raad van Beheer de rasvereniging zorgt voor contro
le en handhaving dient de rasvereniging beleid te hebben of
te ontwikkelen voor dergelijke situaties.
 
Het bestuur van de N.G.M.V. heeft in bestuursvergaderingen
uitvoerig met elkaar gesproken over het beleid in geval leden
van de N.G.M.V. fokken buiten het VFR. Het bestuur is
unaniem van mening dat leden van de N.G.M.V. zich dienen
te houden aan de regels van de vereniging, waaronder het
VFR. Het bestuur dient te handelen conform de statuten en
het huishoudelijk reglement indien leden zich niet houden aan
de regels van de vereniging.
 
Overtreding van het VFR door een lid van de rasvereniging
valt onder artikel 6.6 van de statuten van en artikel 4.b uit het
Huishoudelijk Reglement van de N.G.M.V..
 
Derhalve heeft het bestuur besloten de statuten en het huis
houdelijk reglement van de NGMV met betrekking tot ont
zetting uit het lidmaatschap (beter) te gaan handhaven. Een
lid van de N.G.M.V. zal geroyeerd worden voor de duur van
1 jaar wanneer hij in overtreding is met het VFR.
 

19



Notulen ALV vrijdag 31 maart 2017 
Aanvang:  20.00 uur te Ermelo
Opening:
Johan Wilmink open de vergadering en heet ons allen van harte
welkom.
Helaas is er een geringe opkomst van het aantal leden op deze ALV.
 
Er zijn 3 afmeldingen binnen gekomen, te weten: Madelon Bolderman, Jarina Kisjes en George van Straaten.
 
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen binnengekomen stukken.
 
Notulen ALV d.d. 1 april 2016:
De pagina`sworden doorgelezen en zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
 
Jaarverslag secretariaat 2016:
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
 
Jaarrekening 2016 + begroting 2017:
Wim ten Hoopen geeft mondeling toelichting op de jaarcijfers.
Het grootste deelvan de clubwinkel wordt afgeboekt, wat er nog rest zal worden weggegeven als prijs of promotiemateriaal.
In 2017 organiseert de NGMV weer de SJP in Haaften, meestal is er hier nog een kleine winstmarge.
De ALV keurt de jaarcijfers goed.
 
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
De Kascontrole is uitgevoerd door Hennie IJpelaar en Nicoliene Oosterhof. Nicoliene geeft aan dat de administratie er verzorgd
en goed uitzag. Johan Wilmink leest het verslag van de kascommissie voor. De vergadering verleent décharge aan het bestuur.
Hennie IJpelaar is aftredend. Eddy van  den Berg en Nicoliene Oosterhof zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren. Linda
Louwman wordt als reserve lid benoemd.
 
 7.   Commissieverslagen
*  Fokbegeleidingscommissie:
Het FBC verslag 2016 wordt doorgenomen. Het nestformulier dat door fokkers ingevuld kan worden was een goed idee en
wordt voor 95% ingevuld teruggestuurd naar de FBC.
De lay-out behoeft misschien nog wat verbetering.
 
+  Verhoging bijdrage fokker nestvermelding ad. €35,-/ nest voor clubblad/website incl. fokkersbijdrage gratis 1 jaar lidmaat
schap NGMV voor pup-kopers welke geen lid zijn.
 
Johan Wilmink geeft toelichting op dit idee om zodoende op den duur aan meer leden te komen. De pup-kopers ontvangen
een jaar lang kosteloos het clubblad. Er zijn ongeveer 70 pups op jaarbasis met bijbehorende eigenaren die dan potentieel een
nieuw lid kunnen worden. De ALV stemt unaniem voor dit voorstel en wel met onmiddellijke ingang per 1 april 2017. De
fokkersbijdrage aan de NGMV wordt daarmee 85 euro per nest.
* Gebruikshondencommissie:
Het GHC verslag wordt doorgenomen. Rini van Kuijk merkt op dat er weinig GM`ers deelnemer waren in Haaften. Wellicht
kan er hier meer reclame gemaakt  worden op de website en Facebook-pagina van de NGMV. Piet Veldt merkt op dat
meerdere voorjagers de MAP proeven leuker vinden om te doen dan de SJP (voorheen KNJV) proeven.
 
*  Veldwerkcommissie
Het veldwerk geeft weer meer deelname te zien door Gm`ers wat een belofte is voor de toekomst. Helaas moeten er door het
lotingsysteem (ingevoerd door JWR) ook sommige deelnemers uit de eigen vereniging worden teleurgesteld voor deelname,
waaronder grote Münsterlanders. Wilma Rodenburg pleit ervoor om, met name, de jeugd deelnemers uit de eigen vereniging
voorrang te verlenen bij deelname.
Marcel Veldhuis en Sonja de Ruiter geven aan dat het moeilijk in te schatten is wie er mee zal doen of alleen in training is
voor het veldwerk. Advies is dan ook om je tijdig aan te melden bij de wedstrijden die georganiseerd worden door de NGMV.
Het is vaak moeilijk balanceren om ook bij andere rassen ingeloot te worden voor deelname. Het voorstel van de JWR over
de 40/60 regelgeving zal mogelijk volgend jaar op de ALV behandeld en over gestemd worden.
 
*  Redactiecommissie
Bij het redactie verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
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Bestuursverkiezing:
Ria Lukens wordt door de ALV benoemd tot bestuurslid FBC en zal daarmee Tiny Poort opvolgen. Ina te Boome wordt
wederom benoemd voor bestuurslid secretaris.
 
 
Uitreiking verenigingswisselprijzen
De Martien Peters bokaal wordt dit jaar niet uitgedeeld i.v.m. ontbreken inzenders met voldoende resultaten over 2016.
De Jeugdbokaal is voor Nicoliene Oosterhof met Aiko vom Tieben See.
De Veldwerk trofee 2016 is voor Nicoliene Oosterhof met Aiko vom Tieben See.
 
(Leden die voor deze prijs in aanmerking willen komen moet hun behaalde resultaten over het betreffende jaar zelf doorgeven
aan het secretariaat)
 
Rondvraag:
+ Linda Louwman vraagt wat de puppy-prijs is van een GM?
Deze prijs is iets tussen verkoper en koper en kan niet door de NGMV worden bepaald.
 
+ Retina dysplasie (oogafwijking) is er in twee vormen waarvan één minder erg. Het is lastig om deze te onderscheiden dus
er zal geen onderscheid komen in deze afwijking voor toelating tot de fokdierenlijst. Mogelijk is dit een goed onderwerp voor
het fokkersoverleg in het najaar.
+ Er staat een fout in de GUNDOG pedigree-site. Linda wil deze graag laten aanpassen. Er wordt geadviseerd om contact
op te nemen met de beheerster van deze site, uit Noorwegen, Line Ormen.
 
Wilma Rodenburg geeft een compliment aan de fokkers die meerdere, verschillende dekreuen inzetten voor de fokkerij.
 
Tiny Poort vraagt waarom de showuitslagen, die zij nog had doorgegeven, nog niet in het clubblad stonden? Dit verzuim zal
in de volgende editie worden goed gemaakt.
 
Namens Jarina Kisjes vraagt Ina te Boome of er vragen of opmerkingen omtrent de website zijn? De ALV heeft hier geen
vragen over maar geeft Jarina een compliment voor het beheer en onderhoud.
 
Piet Veldt vraagt wanneer Tiny Poort stopt met de FBC en Ria Lukens begint?
Dit is per direct, 1 april 2017. Tiny zal de FBC-administratie aan Ria overhandigen en waar nodig inwerken en tips geven.
 
Tip van Linda Louwman om bij de nestmeldingen te vermelden dat alle pups zwart-wit worden geboren. Sommige aspirant
pup-kopers willen geen zwart-witte pup, deze zullen op zoek moeten naar een ander ras.
 
Afscheid Tiny Poort:
Johan Wilmink bedankt Tiny Poort voor de inzet van de afgelopen jaren voor de NGMV.
Zowel als fokker, lid, helper op diverse activiteiten en bestuurslid.
Tiny wordt voor al haar inzet benoemd tot `Lid van verdienste` van de NGMV en ontvangt hiervoor de oorkonde, zilveren
speld en een bos bloemen, èn een applaus van alle aanwezigen.
 
Sluiting
Johan Wilmink sluit de vergadering onder dankzegging voor de komst en wenst allen wel thuis.
 
Voorzitter: Johan Wilmink,  secretaris: Ina te Boome

Nicoliene krijgt door Johan de Martien Peters bokaal over
2017 uitgereikt. Jos Franssen was helaas niet aanwezig om
de veldwerkwisseltrofee 2017 in ontvangst te nemen.
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Jaarverslag secretariaat 2017 

Het verenigingsjaar 2017 stond weer in het teken van  vele activiteiten die door de  
N.G.M.V.,  of mede door, werden georganiseerd.  

Bestuur: 
Het bestuur heeft in 2017 2 keer vergaderd en de ALV werd gehouden op 31-03-2017 te Ermelo.  
Het bestuur bestond eind 2017 uit: 
Voorzitter Johan Wilmink  
Secretaris Ina te Boome,  
Penningmeester Wim ten Hoopen 
bestuurslid FBC Ria Lukens 
bestuurslid redactie en PR:Madelon Bolderman  
bestuurslid GHC Marcel Veldhuis 

Activiteiten i.s.m. secretariaat:  
Op 17 Juni 2017 vond de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch plaats op het terrein van Manege  `de 
Fruithof` in Heteren. De keurmeester was Dhr. Hochstenbach en het bijbehorende ringpersoneel 
bestond uit de dames L. Weijnans, S. Mogony en J. Nijhuis. Zij zijn alle 3 aspirant-keurmeester en 
hebben zo een goede mogelijkheid om van dichtbij een betere kijk op het ras te krijgen. 
Dhr. A. van `t Hof was aanwezig om namens de Raad van Beheer te bekijken hoe we deze dag zowel 
administratief als ook praktisch hebben georganiseerd. 
Het secretariaat werd verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te Boome. 
Tal van vrijwilligers maakten het mogelijk dat deze dag een succes werd.  
Ondanks minder inschrijvingen was het voor de aanwezigen wel een gezellige dag met als afsluiting 
de barbecue. 

Vooruitblik 2018 en volgend: 
Vanuit de Raad van Beheer worden de rasverenigingen verzocht om het beleid ten aanzien van het 
naleven van het VFR, bij het fokken door de leden, beter te handhaven. Dit houdt voor de leden van 
de N.G.M.V. in dat het bestuur zorgvuldiger en strakker zal gaan handhaven wanneer leden zich niet 
houden aan het VFR dat we samen hebben opgesteld en goedgekeurd. (Informatie hierover staat op 
de website). 

In het najaar van 2018 zal er op initiatief van  de Duitse VGM een vergadering belegd worden waar 
vele buitenlandse zusterverenigingen voor worden uitgenodigd om een overkoepelende, 
wereldwijde Grote Münsterlander Vereniging op te richten. De N.G.M.V. heeft hier inmiddels de 
uitnodiging voor ontvangen  
en is voornemens een delegatie vanuit het bestuur af te vaardigen. 

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

Secretaris N.G.M.V. 
Ina te Boome 

Als je GM op 18 augustus a.s. in Haaften (Crobse waard)
op de SJP zijn eerste A-diploma behaalt, kan dit ritueel je
zomaar overkomen...!!! Advies: wees voorbereid en neem
wat droge kleren mee!
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NGMV Balans per 31 december 2017
Activa   31-12-2017   31-12-2016   Passiva   31-12-2017   31-12-2016

        €       €           €       €

Vaste activa           Eigenvermogen        

 Materiele vaste   activa            Eigenvermogen   20.838   20.673

 Inventaris   334   516    Bestemmingsreserve   750    

Vlottende activa           Kortlopende schulden        

 Voorraden   543   1.180    Crediteuren        

             Vooruitontvangen/        

 Vorderingen/            te betalen   234   350

 overlopende   activa   629   536            

 Liquide middelen   20.316   18.791            

    ---------   ---------       ----------   ----------

Totaal Activa   21.822   21.023   Totaal Passiva   21.822   21.023
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N.G.M.V. Staat van baten en lasten / begroting
    Gereali-

seerd
  Gereali-

seerd
  Begroting   Begroting

    2017   2016   2018   2017
Baten                

 Contributie/entreegelden/donatiess   7.170   7.280   7.150   6.950

 Advertenties/website   580   600   450   500

 Clubwinkel   420   46   0   50

 Overige opbrengsten   9   0   0   0

 Aanlegproef/j.h.dag   0   0   0   0

 KNJVpr.,veldwerk, map   0   0   0   0

 Rente spaarrekening   0   18   0   75

Totaal baten   8.179   7.944   7.600   7.575

Lasten                

 Clubblad/promotiekosten   2.969   3.099   3.050   3.250

 Bestuur-,commissie-en vergaderkosten   1.377   1.462   1.600   1.600

 Algemene kosten   1.451   1.527   1.500   1.550

 Afschrijving inventaris   182   182   200   200

 Aanlegproef/j.h.dag   96   216   100   150

 Clubmatch   405   366   350   200

 KNJVpr.,veldwerk, map    71   250   475   250

 Bankkosten   303   378   325   375

 Afwaardering voorraad clubwinkel   410   407   0   0

Totaal lasten   7.264   7.887   7.600   7.575
    --------   --------   ---------   ---------

RESULTAAT   915   57   0   0

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€   Samen houden we het in balans   €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Tip van de dierenarts: Wat is de oplossing tegen (geel) gal spugen? 
 
Braken of overgeven komt regelmatig voor bij honden. Niets om ongerust over te zijn. Sommige honden braken ’s morgens
wat gal. Dat komt doordat gal bij die honden terugstroomt naar de maag als die lange tijd leeg is.
Wat je kan doen is voor het slapen nog een handje vol brokjes geven. In de nacht worden de brokjes gevuld met het maagzuur
en zal er minder irritatie van het maagslijmvlies optreden. Waarschijnlijk heeft de hond last van een teveel aanmaak van
maagzuur en als gevolg daarvan een gevoelige maagwand. Geeft dit voldoende resultaat dan is het eenvoudig opgelost. In de
ochtend mag de hond weer gewoon eten.
Het soort voeding is bij gal spugen van groot belang. De maagsappen moeten goed in de brokken kunnen doordringen en de
brokjes moeten licht verteerbaar zijn en zonder irriterende ingrediënten. Geef de hond 3 x per dag een maaltijd en voor het
slapen gaan dus nog beetje. 
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging  N.G.M.V. 
     

    60-40 regeling Kampioens Veldwedstrijd 

Secretariaat N.G.M.V. Veldwerk                                                                        Datum 20-4-2018  //  Blad 1 van 1 
Jarina Kisjes                                                   
Mobiel 06 12306395 
Mail: info@jardeco.nl                                                                                       

 

  

Van de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) 
  
Template voor de regeling voor de plaatsing van honden op uitgeschreven 

nationale en internationale kampioensveldwedstrijden zoals behandeld tijdens 

de ALV van NGMV in 2018 

  
Plaatsing van honden aan nationale en internationale kampioensveldwedstrijden:  

- In geval niet meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden 
geplaatst.  

- In geval meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden 

volgens het door de ORWEJA voorgeschreven 60–40 systeem dat is voorgesteld door de CJ, besproken in de 

JWR-vergadering van januari 2017 en is geaccordeerd door de Raad van Beheer.  
 

Regeling bij overinschrijving:  

 
- Op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden worden honden geplaatst volgens het 60-40 
systeem bij overinschrijving.  

- De organiserende Vereniging loot minimaal 60% van de deelnemers; aan deze loting kan iedere inschrijver 
met maximaal één hond deelnemen.  

- De organiserende Vereniging stelt criteria* vast voor de plaatsing van maximaal 40% van de plaatsen die na 

loting overblijven en zorgt voor tijdige publicatie op eigen media en in de wedstrijdkalender op de Orweja 
website.  

- Uit de resterende inschrijvingen worden eveneens door loting de reserve deelnemers vastgesteld.  

- De loting is openbaar en wordt tijdig bij inschrijving door de VWOV zowel op de Orweja website als in eigen 
media bekend gemaakt.  

- De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.  
 

Criteria* Op grond van deze algemene criteria kunnen worden geplaatst in de maximaal 40%:  

- De hond van een inschrijver die op belangen van de VWOV voor het verkrijgen en behouden van voldoende 
kwalitatieve wedstrijdvelden.  

- De hond van een inschrijver die op de eventuele kwaliteit van deelnemende honden en slechts in relatie tot 
belangen voor deelname in nationale en internationale selecties.  

- De hond van een inschrijver die nog een kans heeft tot het verwerven van nationale (jaar)prijzen waarbij de 
voorrang zich beperkt tot de laatste twee wedstrijden van een wedstrijdseizoen.  

- Een hond van keurmeesters op belangen van de VWOV voor het werven van keurmeesters.  

 

Lotingsprocedure:  
 

1. De loting is openbaar en wordt tijdig bij inschrijving door de VWOV, zowel op de Orweja website als in 
eigen media bekend gemaakt.  

2. De loting handmatig wordt uitgevoerd.  

3. Aan deze loting kan iedere inschrijver met één hond deelnemen.  

4. De eerst ingeschreven hond neemt deel aan de loting, zodat deze hond niet geplaatst is in de 40% 
regeling. Indien de ene hond in de 40% regeling geplaatst is doet de andere hond mee aan de loting.  

5. Na de loting worden de inschrijvers zo spoedig mogelijk door de VWOV via MyOrweja over het resultaat 

geïnformeerd.  

 
Note: De lotingsprocedure dient in de volgorde van bovenstaande vermelding worden toegepast. 
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
    Zaterdag 7 Juli 2018    Lochem (Gld.) 
 

 Doe-Dag 2018 
   
 

Wedstrijdcommissie  Doe-Dag p.a.                                       Datum   20-4-2018                         Blad 1 van 1 

Marcel Veldhuis                                                

Veldzichtweg 6                                                          E-mail    veldhuismhm@gmail.com  

7482 SM Haaksbergen                                                              Tel.        06 83258514   

 
Uitnodiging 

 training appél & apporteren voor jonge honden. 
óf 
 S.J.P. training voor de (iets) gevorderden 

 
Beste GM Vrienden, 
 
Wegens het succes van 2017 hebben we weer een doe-dag georganiseerd voor de  mensen die graag iets met 
hun jonge aanwinst willen gaan doen om de band met de hond te versterken. 
Voor de deelnemers van 2017 én voor voorjagers die al bezig zijn met hondentraining is er een aanvulling 
voorzien voor een SJP training…én wedstrijd!. 

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

 Voor nieuwe G.M. eigenaren en jonge honden; 

Als commissie vinden we het belangrijk dat je de aangeboren talenten van de GM-er leert waarderen. Een GM-er 
wordt gefokt uit ouders met jachtpassie en wil om te werken. Dit evenement biedt je als hondenvriend een manier 
om te ervaren wat je met de Grote Münsterlander (G.M.) kan en leer je te genieten van dit prachtige allround ras. 
Dus ook wanneer je geen jacht- of wedstrijdactiviteiten onderneemt met je hond leer je je hond beter te begrijpen. 
In kleine groep en op een speelse manier worden er door ervaren hondentrainers tips & tricks gegeven om het 
leerproces beter te begrijpen. Persoonlijke aandacht en plezier staan centraal. 
 

 Voor alle GM eigenaren die nog graag op een hoger niveau willen komen en eventueel 

aspiraties hebben om deel te nemen aan de ORWEJA  S.J.P. (Standaard Jachthonden Proef); 
Een mooi moment om aan het begin van het wedstrijdseizoen te ervaren hoever je met je hond bent.  
In groepsverband trainen we de S.J.P. proeven incl. eend, konijn en waterwerk. Aan het einde van elke 
proeftraining nemen we de proef op de som… hoever zijn we? … 
 

 HELPERS Gevraagd. Heb je zin en tijd om te helpen met de proeven, meld je dan aan via 
onderstaand e-mailadres. We proberen dan poolend naar Lochem te komen. 

 

De proeven worden uitgezet op een prachtige hond vriendelijke locatie met water, bos en velden. Partner, 
kinderen of vrienden zijn ook van harte uitgenodigd om ook kennis te maken met de Grote Münsterlander, de 
verenigingsleden en de activiteiten. In de middag wordt een gezamenlijke lunch aangeboden.  
De overige catering wordt verzorgd in de kantine van “De Waltakke” zie  www.dewaltakke.nl    
 
Opgave & kosten. 

Opgave kan digitaal via de site NGMV; http://www.grotemunsterlander.nl/activiteit/doe-dag-2  
De kosten bedragen € 35.- voor  niet-leden  /   € 30.- voor leden-NGMV (Per combinatie Incl. middaglunch)  
Voor een evt. deelname 2e hond is er een restitutie van € 5.-. Graag dan een 2e aanmelding aanmaken op de site. 
Bij de opgave kunt u vermelden aan welke activiteit u wilt deelnemen.Gelieve de inschrijfkosten voor de 
sluitingsdatum 18-06-2017 over te maken op Bankrek. no. IBAN: NL41ABNA0469260505 t.n.v. NGMV te 
Hengelo (GLD), onder vermelding “Doedag 2018” 
Uw inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijfgeld heeft voldaan. Bevestiging volgt per mail. 
 
Locatie; De Waltakke  Boksbeekweg 7   7241 PH Lochem (Gld.) 
Aanvang proeven: 9.00 u 
 
Namens de Gebruikshondencommissie, 
Marcel Veldhuis 
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      Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 

    
Verslag Johodag / Aanlegproef 10 maart te Langbroek 

 

Secretariaat Wedstrijdcommissie                                                 Datum   20-4-2018       Blad 1 van 1 

Marian van Kuijk                                                 

Kinkenpolder 6                                                       e-mail    rinivankuijk@home.nl   

5171 SV Kaatsheuvel                                                                        Tel.        0416-278618   

 
In de 1e helft 2017 werden er maar 2 nesten GM uit onze vereniging geboren. Door diverse importhonden en 
buiten VFR gefokt werden er toch 17 jonge honden in de leeftijd variërend van 9 tot 15 maanden ingeschreven. 
Ook onze zuiderburen kwamen weer graag met een 3 koppige (6) afvaardiging naar onze aanlegproef. 
Een mooi moment om te ervaren hoe de aanleg van de nieuwe generatie Münsterlanders tot uiting komt als 
allround jachthond. Voor het exterieur was Lida Reeskamp Blok aanwezig om met een kennersoog de nesten én 
de individuele honden te beoordelen. 
Met droog weer en 15 graden kon om 10.00 u worden gestart voor een interessant en gezellig treffen van nesten, 
bazen, fokkers en clubgenoten.  
 
Plaats van handeling was dit keer het zeer centraal in NL gelegen landgoed  Sandenburg in Langbroek onder 
Utrecht. Fokker Herwin Roze mocht hier een GM-pup leveren en creëerde voor NGMV de opening om van deze 
schitterende accommodatie gebruik te kunnen maken. Herwin, dank daarvoor! 
Het werd even puzzelen, maar door de perfecte mogelijkheden werden de 3 verschillende proeven onder 
supervisie van Rini uitgezet voordat de deelnemers aanwezig waren op het prachtige landgoed. 
 
Door de NGMV keurmeesters Jarina, Jan, Sonja & Siemon werden respectievelijk de zweetspoorproef 
(reeënbloedspoor), de bosproef met een lange eenden sleep en een verwaaiing van konijn  en de veldwerkproef 
met fazant, patrijs en eend afgewerkt. De ervaren helpers Dennis, Herwin en Gert waren weer present voor 
begeleiding. 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!  
 
In de verwarmde(!) werkplaats werd de catering werd weer met liefde verzorgd door Marian en Madelon. De 
keurmeesters en helpers werden in het veld van eten en drinken voorzien, zodat we met de 4 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. 
 
Nicoliene had haar camera weer scherp om alle honden te portretteren en om de goede sfeer vast te leggen. Op 
de NGMV site is het mooie resultaat te aanschouwen. 
Matty was ook weer aanwezig om de jonge hondenbezitters als gastvrouw NGMV tips te geven over opvoeding 
en gedrag. 
De kwaliteit was zeer goed; 3 x ZG en 14 x U. Om de voorjagers alvast kennis te laten maken met de 
jachthonden-wedstrijdsport werd aan de best scorende 3 honden een beker uitgereikt. De diploma’s werden, door 
haperende techniek, aan alle deelnemers nagestuurd. 
 
Uitslag puntentotaal best scorende 3 honden 
     Pnt.     Naam hond                Voorjager        Plaats           Fokker         Geb. datum hond 

1e 147 Tanja v.’t. Meekenesch  Leo Koppelman Vriezenveen A.Nieuwenhuis 10-7-2017 

2e144.5 Taco  v.’t. Meekenesch Marcel Veldhuis Haaksbergen A.Nieuwenhuis 10-7-2017 

3e142.5 Tirza v.’t Meeckenesch A. Nieuwenhuis Vragender A.Nieuwenhuis 10-7-2017 
 

*Leo, de voorjager van Tanja zal volgens traditie een verslag maken voor het clubblad over zijn ervaringen op 
deze dag. De volledige Recapitulatie- puntenlijst ; zie RECAP lijst. 
 
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 en grondeigenaren die deze dag mogelijk hebben gemaakt! 

De Uitslag & ontwikkelingen in de waardering aanlegproeven van de verschillende edities af 2011 zijn te zien op 
de Thermometer aanlegproef op de stie www.grotemunsterlander.nl .. 
 
Gebruikshondencommissie (GHC) NGMV 
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aanmerkingen. Daarna werd het gehele nest beoordeeld. Deze
beoordeling was erg positief met een pluim voor de fokkers.
 
Na de nestevaluatie was het wachten op de schottest. We
waren vrij snel aan de beurt. Nadat ik Tasja vrij had gegeven
ging ze vlot uit. Het schot werd gelost en de dummy gegooid,
maar aangezien het schot van een andere kant kwam dan de
dummy werd gegooid zag ze de dummy niet vallen. Nadat ik
haar had teruggeroepen haalde ze de dummy en bracht die
keurig bij mij.
 
Daarna was het wachten op de uitreiking van de certificaten.
Doordat er wat problemen waren met de printer werd het wat
later maar rond kwart voor vijf kwam de uitslag. Nadat de
eerste 15 certificaten waren uitgereikt, bleven er nog drie
honden over. Alle drie uit hetzelfde nest van Andre en Maria
Nieuwenhuis. Spannend. Nog ging ik er van uit dat Tasja niet
de 1e zou worden. Maar het liep anders. Tot mijn grote ver
rassing werd zij eerste. Een ongelofelijk mooi resultaat en
helemaal niet verwacht. Totaal verbouwereerd nam ik haar
prijs in ontvangst. Een dag om nooit meer te vergeten.
 
Ik wil allen die deze dag hebben georganiseerd en er aan mee
hebben gewerkt, inclusief de cateraars, hartelijk bedanken.
Het was weer als vanouds, gezellig, leerzaam en perfect gere
geld. Ook de eigenaren van dit mooie en ruime  landgoed
'Sandenburg' hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen
van dit prachtige terrein.
 
Heel fijn dat u onze vereniging deze mogelijkheid gaf. 
Leo Koppelman en Tanja v.h. Meekenesch (Tasja)
Kennel van ’t Vriezebosch.

Verslag Jongehondendag en Aanlegproef NGMV
voorjaar 2018
Op zaterdag 10 maart 2018 vond de eerste Jongehondendag
en Aanlegproef voor dit jaar plaats op het mooie landgoed
“Sandenburg” in Langbroek. Het was voor mij de 5e keer dat
ik aanwezig was bij deze proef in de meer dan 30 jaar dat ik
lid ben van onze vereniging. Twee keer  met een eigen gefokt
nest, beide uit de combinatie Kalle v.d. Stommeerpolder en
Nora van ‘t Vriezebosch  en drie keer met een eigen jonge hond
waarvan deze laatste keer voor mij wel erg verrassend eindig
de.
 
Zaterdagmorgen op tijd uit bed, eerst alle fazanten, eenden,
patrijzen, korhoenders en kippen verzorgd, waarbij Tasja
(Tanja v.h. Meekenesch) en Birka (van ’t Vriezebosch) mijn
trouwe volgers zijn. Daarna alles ingepakt en vertrokken
richting Langbroek. Het was prachtig weer. 
 
Daar aangekomen werden wij al opgewacht door de fokker
André Nieuwenhuis. Wat een schitterende locatie. Er waren
18 honden aanwezig waaronder de twee broertjes en twee
zusjes van Tasja.
 
Na een hartelijk welkom door Marcel Veldhuis werd een
ogenblik stilte gehouden in verband met het overlijden van
Tonnie te Boome. Een man met veel kennis over de GM.
Tonnie was mijn fokadviseur van het eerste uur. Toen de
dekking van Nora met zijn GM Seppo mislukte was hij dege
ne die mij adviseerde Kalle, een kleinzoon van Seppo, te ge
bruiken. Wij wensen Ina en de kinderen veel sterkte toe bij het
verwerken van dit zware verlies.
 
Marcel gaf vervolgens instructies en uitleg over het verloop
van de dag waarna we vertrokken naar onze eerste proef. Het
uitwerken van ‘het zweetspoor’. Na Tasja aangelijnd te heb
ben aan de zweetlijn werkte ze rustig het zweetspoor uit en
kwam boven de wind bij het reeënvel uit. Haar neus ging
omhoog en ze probeerde te traceren waar de verwaaiing
vandaan kwam. Vervolgens kwam ze onder de wind en toen
had ze het vel snel te pakken.
 
Bij de volgende proef ‘verwaaiing van levend wild’ pakte ze,
nadat ik haar losgelaten had, al snel verwaaiing op van het
eerste wild en rende naar het kooitje in de haag. Nadat ik haar
had teruggeroepen was het tweede stuk wild in een kooitje wat
verderop ook vlot gevonden. Vervolgens liepen we verder het
veld op en net over de sloot kreeg ze verwaaiing van de eend
en werd deze geapporteerd.
 
De volgende proef was het uitwerken van het sleepspoor van
een eend en verwaaiing van een konijn. Het uitwerken van het
sleepspoor van de eend ging wat moeizaam.
 
Het leek er op dat ze telkens wat verwaaiing kreeg uit de
naastgelegen sloot maar uiteindelijk lukte het toch bij de eend
uit te komen. Het opsporen van het konijn ging super snel. Ze
stak de kop omhoog, kreeg verwaaiing van het konijn en
voordat ik het zag had ze het konijn onder de bramen al te
pakken en kwam ze deze brengen.
 
Vervolgens werd het nest gekeurd door exterieurkeurmeester
Lida Reeskamp-Blok. Eerst de reuen daarna de teven. Het
keuringsrapport van Tasja bleef blanco. Er waren geen op- of

Winnaars aanlegtest 
1e Tanja v/h Meekenesch met Leo Koppelman
2e Taco v/h Meekenesch met Marcel Veldhuis
3e Tirza v/h Meekenesch met André Nieuwenhuis
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TOTAAL KWAL.

factor 1 3 1 3 1 1 3 2 1

Gavelot v.'t Woudse Veldt L. Lukkezen 1 7,0       8,0     7,5      7,0     7,5       8,0      9,0      7,5       8,5        SV 125,5        U

Geertje v.'t Woudse Veldt J. van der Hoeven 2 6,5       7,0     7,5      7,0     7,5       8,5      8,5      7,0       8,5        SV 120,0        ZG

Grey Sky v.'t Woudse Veldt Agaat van Velzen 3 7,5       6,0     7,0      9,0     9,0       8,5      10,0    8,0       10,0      SV 133,0        U

Gwendy v.'t Woudse Veldt J.W. Kruissen 4 7,0       9,0     7,5      9,5     9,0       7,5      8,0      9,0       8,5        SV 137,0        U

Gindy v.'t Woudse Veldt G. Rienks 5 6,5       7,5     7,5      8,0     8,0       10,0    9,0      8,5       10,0      SV 132,5        U

Thimo v.h. Meekenesch Liesbeth Koel 7 8,0       7,5     7,5      8,0     8,5       8,0      8,5      7,0       8,0        SV 126,0        U

Taco v.h. Meekenesch Marcel Veldhuis 8 8,5       9,5     8,0      9,5     9,0       9,0      8,5      9,0       9,5        SV 144,5        U

Tirza v.h. Meekenesch Andre Nieuwenhuis 9 10,0     9,5     8,0      8,0     8,0       9,0      9,5      8,5       9,5        SV 142,5        U

Tanja v.h. Meekenesch Leo Koppelman 10 7,5       10,0   8,0      9,5     9,0       9,5      9,5      8,5       9,0        SV 147,0        U

Tara v.h. Meekenesch Nico Koster 11 8,0       9,5     8,0      7,5     8,5       7,5      8,0      7,5       8,0        SV 130,0        U

Storm Twan Peeters 12 6,5       8,0     6,0      6,5     7,5       7,5      7,5      7,5       7,0        SG 115,5        ZG

Doeschka Annelies van Vliet 13 7,0       9,5     7,0      8,5     8,5       8,5      8,0      8,5       8,5        SV 134,5        U

Ivy Arjan Ausema 14 8,5       10,0   8,0      9,0     8,5       8,0      8,0      9,0       8,5        SV 140,5        U

Xero vom Ahler Esch Simon en Joke Wijnnobel 15 7,0       9,5     7,0      8,0     7,5       7,0      8,0      7,5       7,0        SV 127,0        U

Antonia vom Oestricher Holz Niels Blockhuys 16 7,0       9,0     7,5      10,0   9,0       8,0      9,5      8,0       9,5        SV 142,5        U

August vom Oestricher Holz Gerard Blockhuys 17 7,5       7,0     7,0      8,0     8,0       8,0      7,0      9,5       8,5        SV 124,0        ZG

Qay Van De Zuidlede Tom Vanvlasselaer 18 7,5       8,5     7,0      8,5     8,5       8,0      8,5      10,0     8,5        SV 136,0        U

Gino v. 't Woudse Veldt A. Mijnen 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -

Aanlegproef   Aanlegproef   Aanlegproef   Aanlegproef   UITSLAGENLIJST   10 maart 2018 Langbroek  10 maart 2018 Langbroek  10 maart 2018 Langbroek  10 maart 2018 Langbroek

blad 1 van 1 Dank voor uw deelname en graag tot ziens

Hoe slaapt je hond?
Dat het slaappatroon van honden best wel vergelijkbaar is
met dat van mensen, blijkt uit steeds meer onderzoeken. Een
onderzoek toonde aan dat honden over hetzelfde dromen als
mensen doen, namelijk over de dingen die ze die dag hebben
meegemaakt. Een onderzoeker zei hierover:
 
“Mensen dromen over dezelfde dingen die ons bezighouden
overdag, alleen op een meer visuele en minder logische manier.
Er is geen enkele reden om te geloven dat dit voor dieren anders
is. Omdat honden zo gehecht zijn aan hun baasje, is het zeer
waarschijnlijk dat ze dromen over je gezicht, over je geur en hoe
ze je gelukkig kunnen maken of kunnen plagen.”
 
Uit een Hongaars onderzoek bleek dat honden niet alleen
dromen net als mensen over belevenissen van die dag, ook
kunnen ze, net als mensen, wakker liggen van deze gebeurte
nissen. De vraag is dus: "Hoe slaapt je hond?"

Amber en Mika
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Voorstelstukje Monique
Hallo Grote Münsterlander vrienden,
Als nieuw lid van de redactie wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Monique van Berkel en woon samen met mijn vriend
in het Midden-Limburgse Grathem. In dit dorp run ik al 14
jaar mijn eigen café, mijn vriend heeft een eigen keukenmon
tage- en klusbedrijf.
Sinds een half jaar heb ik het café alleen in het weekend geo
pend. Dus na 13½ jaar 6 dagen in de week gewerkt te hebben,
is er nu wat extra vrije tijd gekomen (wat even wennen is, maar
me tot nu toe erg goed bevalt) Ik heb besloten deze vrije tijd
in te vullen met activiteiten die ik leuk vind.
Nadat ik een stukje voor de GM (4-2017) over het jagen had
geschreven, vroeg Gitte me of ik de redactie wilde komen
versterken. Ik dacht: waarom niet? Ik heb nu meer tijd, het
schrijven vind ik leuk en ging me vrij goed af en het onderwerp
van schrijven is natuurlijk geweldig!
 
Onze GM:
Drie jaar geleden is Roxy (een afstammeling van 'van ’t
Proostmeer', haar oma is n.l. Jaika van 't Proostmeer van Tiny
Poort) bij ons komen wonen. Wij hebben de Grote Münster
lander via vrienden leren kennen als een vriendelijk, speels en
waaks ras. Die vrienden jagen en als je dan een jachthond hebt
en eens de gelegenheid krijgt, ga je mee en voor je het weet
ben je verknocht.
 
Maar vooraan beginnen. Eerst een standaard puppycursus.
Net voor de zomer waren we daarmee klaar. "Even niets"
dacht ik, maar merkte al gauw dat ik toch iets moest met dat
hondje. Wat moet je met dat jachtinstinct? Dode muizen en
vogeltjes eten, want dat deed ze als pup.
Eens met die vrienden mee geweest als ze gingen oefenen.
Allemaal doorgewinterde jagers die wisten wat ze deden (denk
ik) en ik wist niet wat ik aan het doen was. Dit was het dus
niet echt.
Toen op zoek naar een jachthondencursus die mij aanstond.
De meeste sites begonnen met: “De hond moet onder appèl
staan”. Tja, onder appèl? Mijn blije pupje van 6 maanden…?
Even verder zoeken….
Toen kwam ik uit op een site en die begon heel anders: “Wie
met plezier een jachthond wil houden en alles wil weten over
de mogelijkheden om met een jachthond te trainen en te
werken.
Wij geven jachthondentraining voor mensen die jagen of met
de hond willen gaan werken”. Dat kwam bij mij al beter over.
Het eerste jaar heb ik flink moeten regelen met mijn werk maar

daarna kon ik op een tijdstip trainen dat mij beter uitkwam.
Nu trainen we daar al 2½ jaar met veel plezier en enthousias
me. En wat heb ík veel geleerd, want daar begint het mee!
 
In het seizoen gaan we graag mee jagen en worden gelukkig
met enige regelmaat gevraagd. Inmiddels zijn we bekend in
deze jagersgroep en ik vind het erg leuk om samen te werken
met de jagers en andere voorjagers. Iedere hond heeft immers
zijn eigen kwaliteiten. Roxy gaat bijvoorbeeld minder graag
de bramen in maar maakt wel grote slagen over het veld en
gaat supergoed voorstaan: reken maar dat er iets zit! En als
dit in de dichte bramen is, stuurt een andere voorjager zijn
terriër erin. Teamwork!
 
Vanaf het begin gaat Roxy ’s middags met mij mee naar het
café, daar ligt ze in de keuken, kan ze naar buiten en als de
klandizie het toelaat ligt ze in het café. Daar heeft ze haar
favoriete plekjes: voor het raam, op de voetenplank onder de
bar met uitzicht op het raam, kop op de kruk vlak bij iemand
die haar even wil kroelen of op haar deken achter de bar. Ie
dereen kent haar inmiddels en is dol op haar, een echte alle
mansvriend.
 
Verder is ze een Grote Münsterlander met echte monsterstre
ken waar we elke dag weer om moeten lachen. Als je lid bent
van Facebook zie je haar regelmatig voorbij komen.
 
Momenteel ben ik een beetje zoekende wat ik nu wil, welke
richting ik op wil met Roxy. Ik blijf voorlopig sowieso trainen
waar ik nu train. De trainingen zijn uitdagend en we kunnen
nog veel leren. Het voorjagen met Roxy vind ik het meest
geweldig. Een paar keer bij een vereniging een SJP gelopen
maar dat zijn elke keer weer dezelfde proeven. Binnenkort
voor het eerst een Working Test maar dat is alleen met
dummy’s. Misschien dat ik eens een veldwerktraining ga bij
wonen, dat ligt waarschijnlijk het dichtst bij de hond en het
jagen.
Maar ik houd jullie op de hoogte. Wanneer ik iets nieuws ga
doen, lees je er wellicht over!
Als jullie tips of aanbevelingen hebben, hoor ik het graag.
 
Tot snel.
Groetjes Monique en Roxy
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Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboortedat
um

  Onderzoek/
uitslag

  Datum ond
erzoek

  Dierenarts

3077639   FROUKE VOM DIEBESWINKEL  6-11-2016   HD A, Nor
berg-waarde
38

  11-1-2018   DRS. E. NOORMAN

3043800   ACIRA V.D. POLDERDIEK   20-5-2016   HD A, Nor
berg-waarde
35

  15-2-2018   DRS. S.A.A. BUIJS

3067387   DESTA V.H. ZONNEBEEKBOS   26-12-2016   HD A, Nor
berg-waarde
40

  20-2-2018   DRS B.D.A.M. VAN DE
MEULENGRAAF

2976080   KIRA VOM FLÖRBACH   31-3-2014   Oog/voorlo
pig vrij

  25-1-2018   C.  GÖRIG

3058615   DONYA V.'T GINA FLORASHOF  1-10-2016   Oog/voorlo
pig vrij

  23-11-2017   MEVR.DRS. R.R.O.M. V.D.
SANDT

2852350   BJORN V.'T VRIEZEBOSCH   27-8-2011   Oog/voorlo
pig vrij

  8-3-2018   DRS R.R.O.M. VAN DE
SANDT

2899048   JOSI VOM SÜLZTAL   31-3-2010   Oog/voorlo
pig vrij

  5-12-2017   A.M.J.  VERBRUGGEN

2766399   ODIN V.H. MEEKENESCH   2-10-2009   Oog/voorlo
pig vrij

  19-1-2018   DR. A.M. VERBRUGGEN

3027041   CASTRA V.H. ZONNEBEEKBOS   14-12-2015   Oog/voorlo
pig vrij

  2-3-2018   C. GÔRIG

3067382   DURON V.H. ZONNEBEEKBOS   26-12-2016   Oog/voorlo
pig vrij

  2-3-2018   C. GÔRIG

2927212   EVITA V. 'T WOUDSE VELDT   4-6-2013   Oog/voorlo
pig vrij

  6-2-2018   DR. M.H. BOEVÉ

 

 

Baroesh van 't Gina Florashof
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Spencer von das Ginsterwald
Toen Spencer (von das Ginsterwald) geboren werd op 15 ja
nuari 2004 als eerste pup uit een nestje van Carla Konings, de
moeder was Esra en de vader Falco, hadden wij niet kunnen
vermoeden dat hij in ruim 14 jaar zoveel actieve bijdragen zou
leveren aan ons gezin. 
 
Vanaf dag 1 heeft Spencer laten weten dat hij zich thuis
voelde in Afferden, Limburg – dichtbij het bos waar hij, na
mijn pensionering, dagelijks op strooptocht ging om eenden,
konijnen, egels te vangen, een keer een vos, en andere dieren
op te sporen.
 
Ook thuis heeft hij altijd een sterk maar sociaal karakter ge
toond. Regelmatig werden de vreemdste dingen in de tuin
begraven (zoals wandelschoenen, zakken houtskool, soepbot
jes en verfrollers) en gaf hij duidelijk aan wanneer hij het ergens
niet mee eens was. Zijn trots en eigen wil hebben voor vele
verrassingen gezorgd zoals o.a. een uitbraak uit een bench
toen hij 12 jaar was, en waardoor hij helaas een hoektand
moest missen.  
 
Nu Spencer ouder aan het worden is merken we dat de dage
lijkse boswandelingen weliswaar iets korter worden en hij wat
medicijnen nodig heeft voor artrose, maar zijn lef, nieuwsgie
righeid en aanhankelijkheid zijn nog altijd volop aanwezig.
Vanmorgen rook hij in het bos nog een drietal reeën en sprong
ter afkoeling later nog een vennetje in. 
 
We hopen nog een tijd van Spencer te kunnen genieten.
Iet en Toon Franssen 

Zes redenen waarom  je hond zo belangrijk voor je
is….
De film Hachi: A Dog’s Tale (een Amerikaanse dramafilm uit
2009 gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de trouwe
Akita Hachiko) hebt gezien weet je dat je geen betere vriend
kunt hebben dan een hond.
Zo ook voor de baasjes van onze zwartwitten.  Altijd zijn ze
weer blij om ons te zien, te luisteren naar ons (als het goed is)
 en zijn ze onmisbare helpers op de jacht. Daarnaast staan
onze viervoeters nog eens op zes punten ons ten dienste n.l.:
 
1. Ze zorgen voor sociale steun en kunnen je zelfvertrouwen
een boost geven. Daarnaast is het fijn dat je altijd iemand hebt
die blij is als je thuis komt. Dan zijn ze er voor je, ongeacht je
humeur.
 
2. Ze verlichten stress. Het aaien van je hond kan gevoelens
van angst verminderen en zorgt voor rust.

3. Ze zorgen voor een verantwoordelijkheidsgevoel (ook bij
kinderen). Een hond moet je eenmaal op bepaalde tijdstippen
uitlaten, schoon drinkwater aanbieden, genoeg voer geven,
etc. Ook kinderen ondervinden voordeel van het hebben van
een hond. Kinderen die een sterke verbondenheid met hun
huisdieren voelen, zijn vaak socialer en meer verbonden met
hun omgeving.

4. Ze zorgen voor minder allergieën bij kinderen. Dit klinkt
wellicht wat tegenstrijdig met alle hondenharen die rond
dwarrelen in de kamers, maar kinderen die opgroeien met
huisdieren (en dus blootgesteld worden aan bepaalde allerge
nen) hebben een kleinere kans op astma en allergieën voor
stof, ambrosia en natuurlijk andere dieren.

5. Ze zorgen ervoor dat je actief blijft. Je hond moet nou
eenmaal worden uitgelaten, wat betekent dat je minstens drie
keer per dag de deur uit moet voor een wandeling. Goed voor
de hond én goed voor het baasje.

6. Ze zorgen ervoor dat je beter oud wordt. Er is aangetoond
dat het hebben van een hond ervoor zorgt dat je je minder
eenzaam voelt (vooral op latere leeftijd) en als je niet meer
werkt, heb je toch een gevoel van waarde. Ook op latere
leeftijd is beweging van belang en daar komt je hond graag
zijn mand voor uit…

Nu een sprintje trekken om wie het snelste is....
Zo, nu nog een foto van mijn 'goede' kant...Voor jullie laat
ik hem blinken in het zonlicht!
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LEDEN

Ereleden NGMV 2017

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

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

 

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)
Dhr. C. Boezer                                         Dongen
Mevr. L.G.Lieftinck                                Wierden
Mevr. H. Peters                                        Ravenstein
Mevr. C. Schuermans-Geuken               Brasschaat  (België) 
Dhr.M. Schuermans                                Brasschaat  (België) 
Dhr. P Dupont                                         Wuustwezel (België)
Mevr. A.Wagemans                                Hulshout      (België) 
Mevr. A.A.D. Lukkezen-Gieling           Bergharen.
Mevr. N Beckmann                                 Bocholt (België)
 

Social media....... facebook!
De pagina van NGMV op facbook is vernieuwd.  
Hij heet vanaf nu NGMV, Nederlandse Grote Münster
lander vereniging.  Op deze pagina houden wij u op de
hoogte van nieuwtjes.
 
Naast deze pagina is een groep die hoort bij deze pagina
waar u verhalen en foto;s kunt plaatsen over uw zwart/
witte.
 
Wij zijn altijd opzoek naar foto's van uw Grote Münster
lander. Voor de Foto van de week op Facebook, de kalen
der en voor invulling van het clubblad.
 
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. 

 

Advertentietarieven 2018
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.

Clubagenda 2018
Datum Activiteit

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
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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

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

Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie
Ria Lukens Marcel Veldhuis Marcia van der Kraan

0597-646770 06-10828672 06-40561193

r.lukens@outlook.com veldhuismhm@gmail.com marciavanderkraan@gmail.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) Monique van Berkel

heidewachtel@reeskamp-blok.nl 06-12306396 06-16856556

  Jan Heijmer moniquevanberkel@hotmail.com

  06-21221704 Gitte Hoefman

  jan.heijmer@planet.nl 06-30034234

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

  06-23613990 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  

 

Bestuur

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

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

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

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

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

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

 

 

Kopij volgend nummer
Kopij voor Nummer 2 2018  jaargang 44 van ons clubblad
uiterlijk vóór 1 juni 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.

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.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


