
Nederlandse
Grote

Vereniging

Münsterlander

de grote münsterlander

Editie 2 - 2018



Inhoudsopgave
Artikel   Pag.

Inhoudsopgave   2

Uw hond op de voorpagina! Kan dat?   2

Colofon   2

Van de redactie   3

Woord van de voorzitter   3

De BTR van Donya en Kim   4

Wij hebben weer een Grote Münsterlander (vervolg)  5, 6

Veldwerkinstructiedag   6, 7

Uitnodiging van de combinatiedag op 27 oktober   8

De winnaar van de clubmatch aan het woord   9, 10

Verslag Kampioenschapclubmatch 17 juli 2018   10

Foto's deelnemende honden Kampioenschapclubmatch  11-18

Een oude hond leer je geen nieuwe trucjes   18

Favoriete kriebelplekjes   18

Verrassing tijdens de Kampioenschapclubmatch!   19

VJP, Nederlandse Grote Münsterlanders 'aan het
werk' in Duitsland

  20

Koetja, 18 maanden   20-22

Nieuw op de fokdierenlijst   22-24

Als je 2 honden in huis hebt luistert je hond slechter..  23

Een hond die kwispelt is vrolijk   23

Blaffende honden bijten niet...   23

Hondentaal   23

Geboorteberichten   24

Dekbericht / verwachte dekkingen   24

Gezondheidsuitslagen   25

Fokdierenlijst   25

Ereleden en nieuwe leden    26

Nieuwe leden   26

Advertentietarieven 2018   26

Social media / Facebook   26

Bestuur   27

Commissies   27

In memoriam   27

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto van minimaal 2 mb
naar redactiegrotemunsterlander@gmail.com  en wel
licht staat uw hond de volgende keer te pronken op de
voorpagina. Deze keer siert Nico van Hoxfeld (Darco);
eigenaar Rini van Kuijk, de cover. Foto: Hannah Verhoe
ven. Op de achterkant een fotocollage van de Kampi
oensclubmatch.

Colofon
 
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de
Nederlandse 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 ver
antwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustra
ties, foto’s of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toe
stemming niet toegestaan.
 
Druk
EDITOO
Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem.

Ghyll Brook uut 't Vossebeltseveld (Mette)
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plastic tas) vastgemaakt. In de tuin waren alle cliënten van
die dag aanwezig om dit schouwspel te aanschouwen. En
ja hoor, binnen korte tijd kwam Floris met de dummy en tas
aanlopen en kon de jarige het in ontvangst nemen. Zo was
er steeds veel verwondering en blijdschap als er dummy
werd gevonden en binnengebracht. Een cliënt gaf aan dat
de honden zeker een grote bak met water hadden verdient
en een spastisch jonge vrouw in een rolstoel zei heel beslist: ”
Ik wil jouw hond en alle twee!”  
Ik deelde nog wat trainingssnoepjes uit zodat de cliënten
dit zelf aan de honden konden geven. Daarna gingen we
terug naar binnen met de kleine groep en kregen Jitte en
ik, als dank, een zelfgebakken cake aangeboden. De hele
ontmoeting gaf aan allen zoveel vreugde en dat in een
bezoekje van 1 uur!
Dus nooit saai met je GM! Namens de redactie zou ik dan
ook willen vragen: “Bericht ons als er iets te melden is over
je Grote Münsterlander!” Het hoeft niet perse altijd iets heel
buitengewoons te zijn. Het kan altijd voor een ander inspi
rerend en/of leerzaam zijn.
Wij zijn volledig afhankelijk voor het samenstellen van dit
blad van jullie inbreng. En eerlijk is eerlijk: daar zijn we nog
nooit in teleur gesteld!
Nico Engels, namens de redactie.

Van de redactie
Het vorige blad heeft m.i. laten zien dat in de nieuwe redac
tie veel enthousiasme zit. Dat kan dus veel belovend worden
voor de komende bladen. Ook omdat er gewoon veel te
vermelden is over onze honden. Ik zeg dan ook heel vaak
tegen mensen die geïnteresseerd zijn in onze zwartwitten:
“Het leven is nooit saai met een Grote Münsterlander!” Ik
heb dat vele malen zelf ervaren en ik vermoed dat menig
baasje van ons ras, dit zelf ook volmondig kan beamen.
Zo werd ik een maand geleden door een vriendin gevraagd
om mijn honden kennis te laten maken met cliënten van
een dagcentrum (met zo’n dagelijks vijftig mensen) met
een verstandelijke beperking. Ze vroeg me dit omdat er
nooit huisdieren in het dagcentrum aanwezig zijn, wat toch
door de cliënten als een gemis wordt ervaren. En zij kent
mijn honden. In eerste instantie zou het alleen gaan om
een kleine groep cliënten. Ik vond het een hele leuke uitda
gende uitnodiging en ging dan ook gelijk akkoord.
Deze week was het dan zover. Ik had snoepjes, dummy’s
en nog een paar belangrijke trofeeën meegenomen om
toch een verhaal te kunnen houden én om nog een paar
apportjes te organiseren. De kennismaking verliep heel
rustig. De honden hadden het helemaal naar hun zin met
al die aandacht. Eerst maar wat dingen verteld over
jachthonden in het algemeen. De trofeeën maakte indruk
en ook hoe Django en Floris zich gedroegen. Al snel werden
de honden geaaid en gestreeld.
Toen naar buiten naar een grote tuin om een paar jacht
proeven te doen. De cliënten mochten zelf dummy’s ver
stoppen zonder dat de honden dat zagen. Omdat er ie
mand jarig was werd aan een dummy een cadeau (in een

Woord van de voorzitter
Van de voorzitter
,,Oh moeder, wat is het heet!’’ Kent u hem nog, die Engelse
comedy met het theatergezelschap dat naar India vertrekt
en waar ze in de krijgskunst werden onderwezen door de
altijd schreeuwende Sergeant Majoor? Ik vond het altijd
hilarisch. Maar och moeder wat was het deze zomer heet.
Het gras was zelfs niet groener bij de buren en het water
werd blauw van de alg.
Ik kan er persoonlijk heel slecht tegen, tegen dat warme
weer. Bij de paarden heb ik altijd een lange broek aan (we
willen ze niet laten schrikken) En op concours is het altijd
jasje-dasje. In ieder geval toch dasje. En ik heb er in de
zomer altijd veel. En als je tegen jezelf blijft zeggen dat je er
slecht tegen kan, wordt het steeds heter. Och wat was het
heet.
Het is begrijpelijk dat in de warme Europese landen siësta
wordt gehouden. Goed voorbeeld doet goed volgen zeg
ik maar. Dus ik heb me, daar waar mogelijk, rustig gehou
den. Ook met Acira heb ik rustig aan gedaan. Niet veel
meer gedaan na het aflopen van de cursus. Het is ook een
hondje die nog niet zo veel druk kan hebben. Kwam dus
voor allebei goed uit. Niets verwachtend ging ik naar de
SJP en wist daar toch een B-diploma te behalen. Ik was er
blij mee. Ik kreeg het er warm van.

Als het zo heet is moet je kalm blijven en dat is in een vere
niging ook zo. Soms zijn er dingen waarover je het met elkaar
niet eens bent. Dat kan en dat mag gelukkig ook. Maar
sommige mensen worden daar witheet van. En hoe meer
dat je tegen jezelf zegt dat jij het bij het goede eind hebt
wordt je steeds heter. Blijf koel, relax en hou siësta.
We hadden een mooie Kampioen Club Match en een ge
zellige barbecue. We hadden een hele leuke Doe-dag. De
wedstrijd in Haaften was weer goed georganiseerd. Een
mooie winnaar in Nico von Hoxfeld, Darco voor vrienden,
die dit jaar het zwijn mee naar huis mocht nemen. Allemaal
momenten waar je warme gevoelens van kunt krijgen.
Devies voor de rest van deze zomer: wees niet te licht ont
vlamd. Stook geen vuurtjes op of het moet van de barbecue
zijn. Als je snel aangebrand bent krijg je een zwart korstje.
Het beste is: hou je het hoofd koel en hou warme gevoelens
voor elkaar.
Fijne zomer nog,
Johan Wilmink

Heel veel aandacht voor Django en Floris
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De BTR van Donya en Kim
De BTR (Bringtreueprüfung)
De BTR is een proef in Duitsland waarbij de hond een vos
moet apporteren. Er worden in een stuk bos minstens 2 uur
vóór de proef, een aantal vossen op 50 meter uit elkaar
neergelegd.
De vossen worden gemerkt met een nummer zodat de
keurmeesters weten welke vos wordt geraapt. Het gemid
delde gewicht van de vossen is tussen de 3 en de 4 kilo.
Tijdens deze proef moet je hond zelfstandig een stuk bos
afzoeken waarbij de vos op ongeveer 100 meter diepte ligt.
Je mag je hond alleen de commando’s 'vooruit' en 'zoek'
geven. Je mag geen commando geven tot apporteren. De
hond heeft 20 minuten de tijd om een vos op te zoeken en
te apporteren.
Aan de achterkant van de proef staan een aantal keur
meesters opgesteld die kunnen zien of de hond bij de vos
komt en wat hij ermee doet. Komt je hond bij een vos en
apporteert hem niet dan is de proef afgelopen.
 
Voorbereiding
Kees en ik (Ria) hebben een aantal weken getraind voor
dien, waarin onze honden Donya en Kim alleen maar een
vos mochten apporteren. We hebben het opgebouwd door
eerst een lichte vos te gebruiken van 2 kilo. Toen dit goed
ging hebben we een vos van 4 kilo gebruikt en op het laatst
een vos van 6 kilo. Ook de diepte van het apport hebben
we opgebouwd. We begonnen eerst met 50 meter en
hebben de afstand opgebouwd naar 150 meter.
 
De proef
18 Februari j.l. was het voor ons zover en hebben we mee
gedaan aan de proef bij de Duitse VGM. Er waren 5 honden

die meededen waaronder onze twee. We moesten aan het
begin van de ochtend lootjes trekken. Kees mocht met
Donya als 4e en ik met Kim als 5e. Zo reden we naar de
plaats waar de vossen eerder die ochtend al door de
keurmeesters waren neergelegd en dan begint het wach
ten.

De eerste hond heeft gezocht maar kwam zonder vos terug
en werd naar 20 minuten weer aangelijnd en had de proef
dus niet gehaald. De tweede hond overkwam hetzelfde.
Gelukkig zagen we de derde hond met de vos terugkomen
en hij had de proef gehaald.
Toen was Kees aan de beurt met Donya. Dat ging supersnel!
Binnen 2 minuten zag ik dat Kees de vos van haar al in
ontvangt nam.
Toen was het mijn beurt. Ik nam Kim mee naar de keurmees
ters en mocht haar inzetten. Ik gaf haar het commando
'voorruit' en weg was ze.
De keurmeesters vroegen mij: "Waarom zeg je niet dat ze
moet zoeken?". Ik legde hun uit dat wij onze honden leren
dat ze alles moeten brengen wat ze tegen komen met het
commando 'voorruit'.

Ik zag Kim terugkomen uit het bos en helaas had ze geen
vos bij zich. Ik mocht haar opnieuw inzetten omdat ze niet
bij een vos was geweest. De tweede keer zette ik haar wat
meer schuin in en ze ging weer weg. Dan duurt het wachten
lang. Je staat op je inzetplaats en hoopt vurig dat ze een
vos vindt en brengt.
Na ongeveer twee minuten zag ik haar terugkomen en deze
keer had ze inderdaad een vos gevonden.
Beide hebben we de BTR behaald maar ik vind het vooral
van onze jongste die toen 16 maand was een hele presta
tie.
 
Ria Lukens
 

Ria met Kim

Kees met Donya

Donya van 't Gina Florashof met de vos
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Wij hebben weer een Grote Münsterlan
der (vervolg)
 
In het vorige nummer hebben jullie kunnen lezen over onze
belevenissen met Sjors. Sjors is op het moment van schrijven
11 maanden en begint er nu uit te zien als een echte GM-
er zoals jullie op onderstaande foto kunnen zien.
Sjors op meivakantie-2018 in Saarland (11 mnd.)
Maar wat is er in de tussenliggende tijd allemaal gebeurd?
10 maart: de NGMV-aanlegproef
17 maart: Veldwerkinstructiedag in Geesteren
18 maart: Nestreunie bij de fokker in Ahler Esch
 8 april: een onderlinge wedstrijd bij de jachthondenclub
14 april: de VJP (Verbandsjugendprufung) in (waarover
elders in het blad ook Borken
30 april: start van 2 weken vakantie in Saarland en Sauer
land.
 
De aanlegproef (waarover elders in het blad een verslag is
te lezen)
Sjors is wagenziek en stapt daarom niet graag in de auto.
Hij geeft over als je hem ’s ochtends zijn normale portie voer
geeft en piept en kwijlt voortdurend. Zo ook op de dag van
de aanlegproef. Dat hij desondanks een Uitmuntend met
127 punten heeft gescoord is daarom mooi meegenomen
omdat hij dat feitelijk op een “lege tank” deed. Hij scoorde
zijn punten m.n. op de zwaarwegende onderdelen.
 
De  week daarop was er de veldwerkinstructie de door Sonja
en Siemon de Ruiter was georganiseerd. Deze autorit was
de eerste waarbij wij gebruik maakten van een reispilletje,
die ook voor mensen geschikt is en dus gewoon bij de
drogist verkrijgbaar is. En het werkte ook nog; Sjors was
gewoon hartstikke rustig gedurende de hele reis. De dag
zelf was ijzig koud met een dunne vrieswind die dwars door
je kleren ging. Ook deze discipline deed Sjors niet geheel
onverdienstelijk. Als we de gelegenheid zouden hebben
over geschikte velden dan kunnen Sjors en ik, met de ge
kregen tips, best wel een leuke combinatie worden. Na deze
dag zijn we doorgereden naar Heek-Ahle voor de nestont
moeting bij de fokker. De honden werden die zondag (18
maart) door de heer Buß van de bekende kennel Bußhof
beoordeeld. Sjors werd als zeer sociaal en rustig beoordeeld
die zich netjes gedroeg in handen van vreemden, met een
mooie zwarte kop met dito donkere ogen en mooi behang
/ mooie beharing, die nog wel enige Leinenfuhrigkeit nodig
had (netjes aan de lijn lopen dus) Daarna gingen we met
de honden naar een veld van de fokker waar ze bij tourbeurt
hun veldwerk mochten laten zien. Met de tips van de dag
ervoor ging dat best redelijk op dit (zeer) grote veld; hij liep
op mijn aanwijzingen netjes zijn slagen. De nestbegroeting
werd afgesloten met een warme lunch met keuze uit diver
se stamppotten waarbij mijn keuze viel op de klassieker
“Sauerkraut mit Kasseler Rib”.
 
Oh ja, in de tussen tijd zijn Sjors en ik uit de puppygroep van
juffrouw Hilda 'gegooid'. Zij vond Sjors met 9 maanden al
dusdanig gevorderd in het appèl dat zij Sjors in haar groep

geen uitdagingen meer kon bieden en wij dus maar gelijk
in de B-groep van juffrouw Angela werden overgeplaatst
met honden die minimaal een ½ tot 1½ jaar ouder zijn. Op
een dippie bij het zwemmen na, doet Sjors het in deze groep
ook best goed. Zeker als je de opkomende puberteit in
aanmerking neemt. Maar juffrouw Angela pakt de zaken
wel even anders (lees: 'strenger'), aan dan kinderjuf Hilda,
onder het motto: 'puberteit is leuk, zolang ik er maar geen
last van heb'. Maar de combinatie Sjors-Simon slaat zich
ook daar heldhaftig doorheen. Alleen was dat nog niet
helemaal terug te zien op de clubmatch van 8 april. Logisch,
maar ook best wel lullig was dat Sjors met zijn 10 maanden
als B-hond veel zwaarder werd beoordeeld dan C-honden
die soms wel bijna een jaar ouder waren. De scurry en het
dubbelapport gingen gewoon goed maar kort apport,
markeerapport en apport uit dichte dekking/ zoekapport,
normaal ook sterke onderdelen van Sjors, gingen dit keer
'gewoon bagger'. Dus best wel een beetje teleurstellende
dag. Maar niet getreurd; het kan niet elke dag feest zijn.
Het zou dus de slechte generale zijn voor de VJP van de
week erop.

 
Vrijdag de 13-de (!) een dag van tevoren maar zonder in
cidenten, gingen wij op weg naar Sudlohn vlakbij Borken.
Daar hadden wij een hotelkamer geboekt, omdat wij niet
'het risico van de lege tank' zoals bij de Aanlegproef wilden
lopen. Alles ging goed en de volgende ochtend waren wij
even voor halfacht bij het verzamelpunt. Van deutsche
grundlichkeit was niet zoveel te bespeuren, want i.p.v.
halfacht zoals afgesproken, druppelden de wedstrijdleiding
en de deelnemers pas vanaf kwart voor acht binnen. Het
was dus eerder de deutsche gemutlichkeit en dat was ook
wel een beetje ons geluk. Ik was n.l. vergeten Sjors voor
Rabiës te laten inenten. Dat werd wel opgemerkt, maar ik
kon mij eruit kletsen door op te merken dat de rabiës vast
en zeker in de cocktail moest zitten……… De groepsindeling
werd bekend gemaakt en wij zaten in groep I met twee
GM-teefjes en een Duitse Langhaar. En dan gaat het
eventjes anders als bij onze aanlegproef, want dat is Ver
band Jugendprufung ook.

Sjors in het veld
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Na de hoornblazersbegroeting gingen ieder in z’n eigen
auto de drie scheidsrechters achterna richting de velden.
En dat gold dus voor alle 7 groepen die allemaal naar
verschillende velden uitwaaierden. Bij het eerste veld aan
gekomen liepen we in linie door het (natte!) opkomende
koren. Omdat ik had aangegeven nog nooit eerder een
VJP te hebben gelopen, mocht ik het kunstje eerst even
afkijken. Zodra één van de scheidsrechters een haas had
gesignaleerd klonk de opdracht “Hund umdrehen, Augen
abdecken” en werd het haas 'op pad gestuurd'. Dan werd
een deelnemer aangewezen welke zich bij de scheids
moest melden, de hond van de lijn moest halen waarna
deze het (geur)spoor van de haas moest uitlopen. Het liefst
luidgevend, zodat het predikaat “spurlaut” kon worden
vermeld op het zeugnis. De eerste hond, de Duitse Lang
haar, deed wat er van hem werd verwacht en liet een mooie
loop zien. Toen was Sjors aan de beurt, maar die bleek nog
wat meer voorbeeldjes nodig te hebben, want hij bakte er
(nog) niet al te veel van. Nadat de derde kandidaat zijn
loop had gedaan, bleken de hazen op te zijn. Huppekee,
alle honden weer in de auto en op naar een ander veld dat
veel uitgestrekter was dan het eerste. Weer met z’n vieren
in linie oplopen met een eerste kans voor de hond die op
het vorige veld geen kans had gehad. Ook die liet een
mooie loop zien, waarna we nog eventjes een herkansings
haas voor Sjors gingen zoeken die al snel was gevonden.
Tsja en wat mijn hondje toen liet zien, liet mijn hondenhart
wel wat sneller kloppen. Sodemieters, wat liet die een loop
zien! Ik denk dat ‘ie een dikke kilometer (in mijn beleving
waarschijnlijk) als een sneltrein door het golvende koren
denderde. Wat het ook was, de scheidsrechters waren zeer
tevreden met wat ze hadden gezien en hadden daarom
besloten alle honden 11 punten voor hun hazenspoor te
geven.
Oh ja; tip voor volgende eerste deelnemers: neem laarzen
mee want dat koren is ’s ochtends zeiknat. Hadden Joke en
ik dus niet bij ons……..waarna we toch wel een beetje
mitleidwurdig werden aangekeken……

 
Zoeken en Voorstaan verliepen wat minder. Waarschijnlijk
ook doordat bij ons in het Westen geen goede velden be
schikbaar zijn waar dan ook nog patrijzen en fazanten zitten.
Weliswaar zou het voorstaan in de genen verankerd moeten
zijn, maar als je de gelegenheid niet hebt om het toe te
passen gaat het op den duur toch verloren (denk ik al
thans). Desalniettemin hebben wij de dag af kunnen sluiten
met een VJP-Zensurentafel van 66 punten en de beoorde
ling dat Sjors een rustig en evenwichtig temperament heeft,
zelfverzekerd en sociaal naar mensen en honden is.
 
In mei zijn we met z’n drietjes op vakantie geweest naar
Saarland en het Sauerland waar je de hond veelal los mag
laten lopen mits deze goed onder appèl staat en niet de
rust in het (jacht)veld teveel verstoort. Heerlijke (lange)
wandelingen met Sjors gemaakt en ook aan onze conditie
kunnen werken. Want reken maar dat je voor het heuvelop
lopen op steile bergweggetjes knap wat zuurstof nodig
hebt.
 
Sjors begint 'in onze ogen' toch best wel een mooie jongen
te worden. Op dit moment (medio mei) is hij ruim 28 kilo bij
een geschatte 64 cm schofthoogte. Ik vermoed dat hij na
het volgroeid zijn en het uitzwaren ergens rond de 32 kilo
en 65 cm schofthoogte zal blijven steken. We wachten het
wel af.
 
Uiteraard zijn wij van de partij op de Clubmatch en de
DOE-DAG. Verder hebben wij ons ingeschreven voor 4 SJP’s,
inclusief die in Haaften, gaan we ons opgeven voor de HZP
en hebben we eind juni nog een clubmatch van onze
jachthondenschool. Dus deel 3 komt er ook aan.
 
Simon, Joke en Willemijn Wijnnobel
 

Veldwerkinstructiedag
17 Maart 2018, een bijzondere dag, want dat is n.l. mijn
verjaardag. Maar de verjaardag moest maar even wach
ten want vandaag was de veldwerk instructie dag voor GM's
rondom de velden van Geesbrug. Dus vroeg uit de veren
en benieuwd naar wat de dag zou brengen.
 
De ochtend begon met een interessant theoriegedeelte
door ervaren jager en oud GM voorjager Siemon de Ruiter.
De theorie werd aangevuld met leuke voorbeelden en
anekdotes.
 
Na het beantwoorden van de vragen van de groep en een
laatste bakje koffie vertrokken we naar het eerste veld. Voor
de honden los mochten kregen ze eerst een korte introduc
tie met een kwarteltje om de geur in het veld te herkennen.

Daarna waren de honden aan de beurt. De reactie op het
kwarteltje verschilde sterk per hond maar veel van de
honden lieten duidelijk zien dat ze hun neus gebruikten
ondanks de sterke wind die hen kon verwarren.
 
Nadat alle honden een keer hadden gelopen en van
goede feedback waren voorzien door ervaren veldwerk
voorjager Roland de Jong was het tijd voor de lunch. Even
opwarmen met een warme kop soep en een broodje bal.
 
De wind bleef maar aanhouden nadat we na de lunch de
dag vervolgden op een nieuw veld. Dit keer een veld met
iets meer dekking maar voor veel honden lastig vanwege
de wind. Veel honden hielden de kop laag.
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Een aantal honden lieten zien dat ze al wat vaker in het veld
gelopen hadden door een patroon te volgen en gaven hun
voorjager een flinke work-out.
 
Nadat de wind halverwege de middag was overgegaan
naar stormkracht, werd besloten niet meer naar het laatste
veld te gaan maar de dag gezamenlijk af te sluiten in de
Blauwe Bes waar we goed werden ontvangen.
 
Al met al kijken we met plezier terug naar een gezellige en
leerzame dag met allemaal liefhebbers van de jacht, het
veld en vooral de hond. 
 
Nick, Nandia en Hero   

Hero van 't Patriez'n laand

Sfeer impressie veldwerk instructiedag 17-03-2018
Foto's: Herwin Roze
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www.grotemunsterlander.nl 
 
 
 
Sonja de Ruiter 
Grintweg 119 
9675 HK Winschoten 
Tel nr. 06 236 13 990   
Email: sonjaderuiter87@hotmail.com 
 
Uitnodiging voor de combinatiedag  
op zaterdag 27 oktober te Landgoed Sandenburg 
georganiseerd door de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
 
Beste eigenaar van een jonge Grote Münsterlander, 
                                          
Hierbij nodigen wij u en uw Grote Münsterlander uit voor het bijwonen van de combinatiedag. De combinatiedag 
bestaat uit een jonge honden dag en een aanlegproef. We willen ook dit jaar de Jonge honden dag (nest evaluatie) 
en de aanlegproef samenvoegen in één complete dag. 
 
De nestevaluatie 
Binnen onze vereniging is het gebruikelijk om de kwaliteit van de gefokte nesten te beoordelen. Tijdens de 
combinatiedag worden de honden die geboren zijn tussen 11 juli 2017 en 27 januari 2018 beoordeeld. Hiervoor 
worden per nest de vader, de moeder en alle nakomelingen uitgenodigd om het geheel te kunnen beoordelen. 
Tijdens de nestevaluatie zal uw hond aan de hand van een standaardformulier worden beoordeeld door een 
erkende exterieur keurmeester. Tevens zal er een totaalbeoordeling van de kwaliteit van het nest worden gegeven. 
Ter afsluiting van de keuring geeft de keurmeester een mondelinge toelichting op hetgeen haar aan het nest is 
opgevallen. Na afloop van de keuring krijgt u een kopie van het keurverslag van uw hond mee naar huis. De fokker 
ontvangt tevens kopieën van alle verslagen van de nakomelingen en van het nest als geheel. 
 
De aanlegproef 
Het is de bedoeling om via deze gezellige “proefdag” de natuurlijke aanleg te testen van een zo compleet mogelijke 
jaargang jonge honden. We nodigen dan ook alle honden, in de bedoelde leeftijdsklasse uit om deel te nemen.  
 
De locatie 
De Combinatiedag wordt gehouden op landgoed Sandenburg in Langbroek. Wij ontvangen u graag in Langbroek.  
 
Onze ervaring leert dat de aanlegproef voor u en uw Grote Münsterlander een gezellige en leerzame dag mag zijn. 
Naast de aanlegproef en de nestevaluatie zullen alle deelnemende honden op de foto worden gezet. 
 
Inschrijving via de website www.grotemunsterlander.nl of bijgaand inschrijfformulier. Vergeet niet een kopie 
stamboom en een kopie van het registratieformulier mee te sturen voor 5 oktober a.s. naar bovenstaand adres.  
 
De kosten voor de combinatiedag bedragen € 40,- per deelnemende voorjager met hond inclusief lunch. Brengt u 
iemand mee die graag aansluit tijdens de lunch? Geeft u dit dan alstublieft aan op het inschrijfformulier, de extra 
kosten voor de lunch bedragen € 5,- per persoon. 
 
 
Namens de Gebruikshondencommissie van de N.G.M.V. 
 
 
Sonja de Ruiter    
 

Na de sluitingsdatum ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie
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De winnaar van de Clubmatch aan het
woord 
Een sprookje!
,,Schrijf jij nog even het voorwoord voor het clubblad en,
oh ja, ook een stukje omdat je winnaar geworden bent van
de clubmatch?’’ Natuurlijk moet je daar gevolg aangeven.
Een ander doet het immers ook. Maar wat moet je er dan
precies over zeggen? Laat ik een poging wagen. Ik maak
er gewoon een sprookje van.
Er was eens heel, heel lang geleden  in het plaatsje Willem
stad tijdens een hele koude winter een blijde gebeurtenis .
Buiten vroor het meer dan 15 graden en binnen werd het
klein Johanneke geboren.  De familie Wilmink had al drie
kindjes en een Grote Münsterlander. Ze heette Soraya en
nadat Johanneke geboren was kwam de baker. Het was
naar alle waarschijnlijkheid een hele vervelende en geme
ne vrouw. Ze was namelijk bang voor honden en Soraya
moest het veld ruimen anders bleef de spinnenkop niet . Zo
jammer maar Soraya werd elders geplaatst.
Toen de baby  het stadium van  peuter en kleuter had
doorlopen werd het een jongen die met zijn broertje uit
logeren ging bij een tante, een nicht van zijn moeder. Ze
woonde in de bosrijke periferie van Wageningen en zij
hadden een mooie donkere Münsterlander. Het was een
enorm lief dier. Groot ook en zijn tante wilde nooit iets anders
dan een Münster. Bij tante Ans kregen we witte boterham
men met pindakaas. Dat kregen we thuis niet. We aten als
dokwerkers.
Johanneke groeide op en werd een Johan. Hij was altijd al
geïnteresseerd in de jacht. Hij ging graag mee drijven en
later haalde hij zijn jachtdiploma en kreeg ook jacht. Er
moest dus ook een jachthond komen.  Een plaatsgenoot
fokte met Heidewachtels en er werd een hondje aange
schaft. Het was een overbijter maar een geweldig hondje
die vooral aan de duinen aan de Zeeuwse kust fantastisch
werk deed. In de lage begroeiing tussen bramen en duin
bessen werd menige fazant voorgestaan en opgestoten.
In de bieten en over de ploegsneden van de West Brabant
se klei  was het voor de Kleine Münsterlander toch best
pittig. Herman van Dam was aan een andere hond toe en
ik ook en we kwamen uit bij Carla en Kees Konings. De
eerste Tjarda (von das Ginsterwald)  verhuisde naar Oud
Gastel. Geweldig slimme en snelle hond. Intelligent ook. Hij
kwam in de wei onder een paard terecht en dat overleefde
zij niet. Wat ben ik daar verdrietig om geweest.
Herman had mij overigens overgehaald om lid te worden
van het bestuur van de NGMV en ik werd voorzitter. Best
een uitdagende job. Al heel snel kwam de tweede Tjarda
en deze was van het Exelseveld. Ook zij werd een keer de
winnaar van de clubmatch. Ik haalde er een paar diploma’s
mee maar de röntgenfoto’s waren van dien aard dat ik er
niet mee mocht fokken. Jammer want het was een prach
tige hond die in het veld uitstekend werk deed en ze had
echt een topkarakter.

Johan met zijn buit

Acira op het einde van de dag
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Ik bedacht me dat het goed zou zijn om nog tijdens de
laatste tijd van Tjarda al op zoek te gaan naar een opvolger.
Ik kwam terecht bij de Polderdiek  van Nicoliene Oosterhof.
Zij had haar teef laten dekken door Arven von Königsdam.
Zij komt uit een Tsjechische moederlijn met als vader de
altijd imponerende Kalle van de Stommeerpolder.
Het was een heel eindje rijden voordat je in Scheerwolde
bent maar we moesten toch eens even kijken en testen. De
keus viel op de donkere Acira. Zij beviel me als hondje met
uitstraling en ze leek goed in elkaar te steken.  
Het was een leuke pup maar ook heel erg gevoelig en vaak
heb ik gedacht dat het nooit goed zou komen. Ik zei tegen
mijn vrouw: ,, Daar krijg ik nooit een band mee!’’ Mijn vrouw
is wijzer. Ze antwoorde: ,,Als het kwartje valt dan krijg je er
een tophond aan.’’ En ze had gelijk.
Heel vaak moet ik in het weekend op concours en dan is er
geen gelegenheid om naar de Clubmatch te gaan maar
ik vond zelf dat ik een mooie hond aan de riem had en dan
moet je er soms iets voor opzij zetten. Ze werd in haar eerste
optreden jeugdkampioen en haar moeder kampioen.
Omdat Quinty al haar punten al zo’n beetje heeft  kreeg ik
die kampioenspunten. Wist toen echt niet wat het inhield
maar klaarblijkelijk moet je die hebben om Nederlands
kampioen te worden.
Het is niet mijn hobby maar toen ik me realiseerde dat ik
goed op weg was ben ik naar de hondenshow in Nieuwe
gein geweest.  Er waren er niet veel maar ze werd BOB, Best
of Breed. Voor de punten moet je daar gelukkig mee zijn
maar het houdt wel in dat je een hele dag moet blijven. Je
moet namelijk nog optreden in de ere-ring. Hele middag
gewacht en ik mocht er ook weer rechtstreeks uit.
En toen naar de clubmatch.  Dat is toch weer even wat
anders. Want buiten dat het gezellig en leuk is, is de con
currentie toch zwaar. Wat hebben we veel goede en mooie
honden en wat is het fijn dat ze ook blijven komen. Het geeft

een beeld van de populatie en dat is belangrijk om te weten
of we bezig zijn op de goede weg.
Toen ik in de baan moest was ik echt niet zenuwachtig. Ik
heb mijn hond al op waarde geschat. Ik doe ook niet aan
ringtraining. Ze blijft gelukkig goed staan. Ze heeft eigenlijk
een hekel aan zitten. Ik werd natuurlijk door een paar
oudgediende op de hak genomen.  ,,Kan dat niet sneller!
Nog een rondje!!’’ en dat vind ik eigenlijk wel heel leuk.
Humor geeft sfeer.
Ik werd als eerste geplaatst en alhoewel ik blanco naar zo’n
clubmatch ga is het natuurlijk wel heel leuk als het goed
gaat. Ze won de open klas, ze werd de beste van de teven
en toen ook nog eens een keer de kampioen van de dag.
Geweldig blij natuurlijk! Heel veel spontane en sportieve
reacties en dat maakt het ook heel leuk.
Was het sprookje toen klaar. Nee, nog niet. Omdat ik moest
werken ging mijn vrouw Muriel naar Amsterdam naar de
World Winner. En daar gebeurde eigenlijk het zelfde.  Acira
won haar klas werd de beste van de teven en werd toen
World Winner.
Klaar nu dan………….Nee nog niet. Ze mocht dit jaar debu
teren tijdens een SJP hier in de buurt en dat liep ook goed
af. Ik zou al heel tevreden geweest zijn met een C-diploma
maar het was nog beter. Ze behaalde een B-diploma. En
ook dat hebben we gevierd.
Ik hoop dat het sprookje nog verder gaat. Dat haar ogen
straks goed zijn. Dat onze ogen vallen op een goede reu
waarbij bloedspreiding ook één van de selectiecriteria is en
dat ze dan een mooi nest kan zogen.  We zitten echt in de
positieve flow.
We kunnen echt zeggen……..we leven nog lang en
gelukkig!!
Johan Wilmink
 

Verslag Kampioenschapsclubmatch 17
juni 2018
Dit jaar waren we weer op vertrouwde grond in Hoenderloo
bij de manege Fjordhest Gard waar we op zondag 17 juni
de KCM hielden. Er hadden zich weer een mooi aantal
honden ingeschreven t.w. 39 deelnemers, waaronder
deelnemers uit Duitsland en België.
 
De keurmeester Mevr. van Adrichem Boogaert-Kwint mocht
dit jaar de honden beoordelen en had het er maar druk
mee. Gelukkig werd ze bijgestaan door het ringpersoneel
zodat de keuring vlot verliep en we rond twee uur de BOB
(dagwinnaar en beste teef) bekend konden maken.
 
Deze eer viel te beurt aan Acira van de Polderdiek van Johan
Wilmink.
Tot beste reu werd Boreas Bram of Coopers Border van
Barbara van de Burgt verkozen.
De beste jeugdhond werd dit jaar Tara van het Meeke
nesch, eigenaar Nico Koster, wat natuurlijk veel beloofd
voor de toekomst!

 
Lida Reeskamp-Blok werd in de pauze gehuldigd door de
voorzitter Johan Wilmink vanwege haar meer dan 10-jarige
verdienste voor de FBC commissie. Naast de lovende
woorden kreeg ze ook de bijbehorende zilveren speld,
oorkonde en bloemen uitgereikt.
 
Na de prijsuitreiking van de vele bekers en oorkondes
konden we al ruim op tijd aan de afsluiting beginnen, nl.
de BBQ! Altijd gezellig en biedt ruimte om na te praten met
alle andere liefhebbers van ons mooie ras, de Grote Mün
sterlander.
 
De foto`s, uitslagen en individuele keurverslagen kunt u
nalezen elders in dit blad.
 
Hartelijk dank aan alle helpers/vrijwilligers die deze dag
wederom tot een succes hebben gemaakt!
 
Hennie IJpelaar
Ina te Boome
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1. Xero vom Ahler Esch, 3e ZG
Elegant type, innemend hoofd, prima verhoudingen,
Goede hals en schouder, heeft wat tijd nodig voor wat meer
voorborst. Goede ribben, is nog niet in balans omdat hij wat
overbouwd staat en daardoor wat stijl, is ook duidelijk te
zien. Prima bone, goede voeten, goede beharing. Heeft tijd
nodig om in balans te komen.

2. Banjer, 2e ZG
Goed geproportioneerde reu. Lang hoofd met goede stop,
zag de neusspiegel graag een fractie hoger geplaatst
waardoor de neuslijn wat rechter wordt. Oogkleur voldoen
de donker, goed geplaatst oor, goede schouder, voldoen
de opperarmlengte. Staat nog wat frans, en voorvoeten
mogen sterker. Prima lichaam, croupe tikje hellend,
staartaanzet wat laag, heel mooi bone. Goede achterhand
hoeking, mooie beharing, lekkere kwispel. Gangwerk voor
heeft tijd nodig.

3. Grey Sky van’t Woudse Veldt, 1e U
Innemend type, mooi van verhouding, edel hoofd, prima
stop en oor. Hele mooie uitdrukking, prima hals en schou
der. Goede voorborst, prima ribben, bekken een fractie
hellend, staart aanzet een tikje laag. Prima onder belijning,
met goed doorlopend borstbeen, goede achterhand mooi
bone. Prima iets geronde voeten, mooie beharing, gaat
vlot, ietsje trots op zijn staart.

4. Duron van het Zonnebeekbos, 1e U
Super mooie uitdrukking, lichaam goed in verhouding, in
nemend hoofd. Mag in schedel echter niet breder worden.
Mooie oogkleur, goed oor, prima schouder en voorborst,
opperarm zou iets langer mogen. Prima ribben, goed
doorgeribt, prima achterhand, in super harde conditie.
Staartaanzet bijna goed, prima bone. Prima achtervoeten,
voorvoeten wat lang door wat lange nagels. Mooie beha
ring, gaat voor iets uit ellebogen door wat te korte opper
arm. Totaalplaatje is toch een imposante reu met een hele
lieve uitstraling. Schofthoogte 65 cm

5. Finn Smits van’t Reuseldal, 3e U
Mannelijk totaalbeeld, lichaam van goede verhoudingen.
Goede schedel en voorsnuit, neusspiegel mag een fractie
hoger zijn, stop zou iets minder zwaar mogen. Hele lieve
uitdrukking, prima oor, prima hals, goede voorborst, vol
doende opperarm ligging, prima ribben, goede achter
hand hoeking.Prima bone, mooie voetjes, mooie beharing.
Schofthoogte 61 cm
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9. Marlon vom Sülztal,1e U, Res beste
reu, Res CAC
Prima verhouding, prima schedel, neusrug door de neus
spiegel die lager zit iets rond. Mooie lippen, oogkleur vol
doende donker, mooi behang en prachtige oren, prima
hals, goede voorborst. Goede opperarmlengte die iets
schuiner geplaatst mag zijn, goede ribben, goede croupe,
voldoende achterhand hoeking. Mooie beharing, bone en
voeten. Gaat achter vlot en stuwend, voor iets los.
Maakt edele indruk.

8. Diewert van Dorka’s Plek, 4e ZG
Een echte kerel, iets te gestrekt mannelijk hoofd van goede
verhoudingen. Oog voldoende donker, prima oor. Hele
goede voorhand en voorborst, prima ribben, prima achter
hand en staart. Prima beharing maar bij hals en hoofd mag
het nog wat bijgewerkt worden, mooie voeten. Jammer
genoeg loopt hij voor mank en daardoor vandaag een zeer
goed. Schofthoogte 65 cm

7. Boris van het Luuks, G
Super lief temperament, lief hoofd dat iets meer lengte mag
hebben. Lip voldoende strak, mooie oren, prachtige uitdruk
king. Voldoende lengte van hals, goede opperarm, goede
ribben, maar te goed in het voer. Staartaanzet bijna goed,
goede achterhand, fraai bone en voeten. Gaat in telgang,
het gewicht van de hond helpt daar niet bij. Schofthoogte
64 cm

6. Sir Storm uut’t Vossebeltseveld, G
Mannelijk totaalbeeld, lichaam van goede verhoudingen.
Lieve uitdrukking, zag graag wat meer verfijning in het
hoofd, stop wat benadrukt, schedel wat zwaar en veel lip.
Voldoende hoeking in voorhand, opperarm wat kort, prima
ribben, goede achterhand. Prima bone en voeten, mooie
beharing, gaat achter niet parallel en voor nogal los. Lief
temperament. Schofthoogte 66 cm.

10. Borre, 2e U
Een echte kerel, innemend hoofd, stop iets te benadrukt,
mooie uitdrukking. Mooi oor, onderlip mag wat strakker.
Goede schouder en hals, voldoende opperarmlengte en
vering in de polsen. Prima ribben, prima staartligging en
bekken, goede achterhand, prima bone en voeten, prima
beharing en kwispel. Als hij loopt heeft hij een prachtig
gangwerk. Super vrolijk temperament voor 5 jaar. Schoft
hoogte 63 cm
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 12. Aiko vom Tieben See
Absent

11. Boreas Bram of Coopers Border, 1e U,
CAC Beste reu
Beeldschoon hoofd, mannelijk, mooie stop, mooi lang.
Uitdrukking prima, mooi oor, goede hals en schouder.
Opperarm wat stijl, polsen idem. Prima verhouding in li
chaam. Prima ribben en mooie staartaanzet, voldoende
hoeking achter (hak). Prima bone en voeten. Prima beha
ring, en kwispel, gangwerk voor iets los. De adel spat eraf.

13. Nico von Hoxfeld, 1e U
Prima van verhoudingen, fraai hoofd en uitdrukking, mooie
stop en mooie lengte, prima oor. Schouder ligt iets ver naar
voren, prima ribben, staartaanzet bijna goed. Goede
achterhand, mooi bone en voeten voldoende vast voor.
Goede vachtstructuur, gangwerk zou wat vaster mogen.
Mooi type, lekkere kwispel en temperament.

14. Ghyll Ribble Uut’t Vossebeltseveld, 1e
ZG
Prima verhouding in lichaam. Mannelijk hoofd, stop wat
benadrukt, zag graag een rechtere neuslijn, neusspiegel
iets hoger. Prima oor, voldoende donker oog, lip mag wat
strakker, voldoende halslengte.
Opperarm mag wat schuiner, prima ribben, staartaanzet
en achterhand. Zakt voor in voeten, voor mooie beharing,
prima bone. Gangwerk achter goed, voor een tikje los.
Prima temperament.

15. Zoey van de Lobbery, VB
Allure teefje, snoezig kopje, mooi van verhouding en uit
drukking, een echt meisje. Prima hoekingen voorborst, best
lichaam met goed doorgeribt, mooie onderbelijning. Prima
achterhand en staartaanzet, mooie bone en voeten. Loopt
als een trein met heel veel uitstraling met contact met de
baas.
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20. Gindy van’t Woudse Veldt, U
Mooi gezichtje, vrouwelijk, prima oor en uitdrukking, mooi
behang, goede hals en schouder. Goede achterhand,
prima bone en voeten, mooie beharing, vlot gangwerk. Is
iets schraal, zag haar graag in lichaam wat voller.
Staartaanzet bijna goed, lief temperament. Schofthoogte
58 cm jeugd

19. Gwendy van’t Woudse Veldt, 3e U
Goed van verhouding, innemend hoofd, neusspiegel zou
fractie hoger geplaatst mogen zijn, prima oor en uitdruk
king, mooie oogkleur. Goede hals en schouder, beste
voorborst, prima ribben, goede achterhand hoekingen,
staart aanzet bijna goed. Stevig bone, goede voeten, vlot
gangwerk.
Goede beharing, heeft nog wat tijd nodig voor wat meer
borstdiepte. Prima presentatie

18. Donja, 2e U
Snoezig hoofd, mooi van verhouding, beeldige uitdrukking,
mooi oortje, mooi oogkleur, een echt meisje. Prima hals en
schouder, voldoende opperarmligging, beste ribben, goed
doorlopend borstbeen, goede achterhand. Lekkere kwis
pel, mooi beharing, voldoende vaste voeten, gaat achter
vlot maar voor nog iets los. Teefje met zeer nobele uitstraling.

17. Tara van het Meekenesch, 1e U,
Beste jeugdhond van het ras
Mooi type, prima schedel en voorsnuit, mooi lang, prima
stop, mooie uitdrukking. Prima oortje, goede hals en
schouder. Goed doorgeribt, staartaanzet bijna goed,
goede achterhand hoeking, mooie beharing passend
bone en voeten. Als ze wil lopen dan loopt ze goed, lief
temperament.

16. Gundog Nova Uut’t Vossebeltseveld,
4e U
Van goede verhouding, goede schedel en voorsnuit. Mag
iets meer opvulling onder de ogen krijgen.
Goed oor, goede uitdrukking, prima hals. Goede voorborst,
prima ribben, goed doorlopend borstbeen, prima achter
hand en staartaanzet. Prima beharing goed bone en voe
ten, prima gangwerk.
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21. Desta van het Zonnebeekbos, 1e U
Mooi geproportioneerd, vrouwelijk hoofd, fraai donker oog,
mooie step, mooi behang.
Prima hals en schouder, goede voorborst, voldoende op
perarm ligging, goed doorgeribt, prima achterhand.
Staartaanzet goed, prima beharing, vlot gangwerk, prima
bone en voeten. Schofthoogte 60 cm

22. Raisa van’t Exelseveld, 2e ZG
Vrouwelijk totaalbeeld, schedel iets gerond en stop wat
benadrukt. Zag graag wat meer lengte, de wangen mogen
vlakker, prima oog en uitdrukking. Goede schouder, opper
arm zou wat langer mogen en voeten wat verender. Prima
lichaam, goed doorgeribt, goede onderbelijning.
Staartaanzet ietsje laag, lekkere kwispel. Prima bone en
voeten, prima beharing. Tijdens het gaan de achterhand
wat ondergeschoven. Heel lief temperament. Schofthoogte
58 cm

23. Frouke vom Diebeswinkel, 3e ZG
Heel lieve uitdrukking, goed van verhouding in lichaam. Zou
iets meer opvulling boven de ogen mogen hebben. Toont
nog wat occiput, zou iets vrouwelijker kunnen zijn in hoofd.
Prima oor, goede schouder en voorborst, goed lichaam en
achterhand. Staartaanzet bijna goed, mooi bone en voe
ten.
Mooie beharing en staart, in gangwerk heeft nog wat tijd
nodig. Lief temperament. Schofthoogte 62 cm

24. Ayla van de Polderdiek, 3e U
Goed van verhoudingen, goed gevormd hoofd wat een
fractie vrouwelijker zou mogen. Prima uitdrukking, mooi
behang, goede hals en schouder. Voldoende schuine
opperarm, prima ribben en achterhand, staartaanzet bijna
goed. Prima bone, goede voeten, mooie beharing. Gang
werk voor iets uit de ellebogen, achter goed. Prima karakter.
Schofthoogte 62 cm

25. Acira van de Polderdiek, 1e U, Beste
teef CAC Beste van het ras BOB
Teef van hoge kwaliteit, elegant en vol adel. Goed van
verhoudingen, prachtig gevormd hoofd, mooie uitdruk
king. Uitmuntende voorhand, mooi voorborst, prima ribben,
goede voorhand. Staartaanzet bijna goed, uitmuntend
bone en voeten. Prima beharing, komisch staartje, vlot
gangwerk. Schofthoogte 60 cm
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26. Hind van’t Patriez’n Laand, ZG
Innemend hoofd, vrouwelijk, mooi oog en uitdrukking.
Goed oortje, goede hals en schouder, opperarm wat kort.
Goed lichaam maar iets te goed in het voer. Goede ach
terhand, goede vachtstructuur, goed bone, voeten mogen
iets vaster. Lekkere kwispel, gaat voor iets uit de ellebogen.
Lief temperament.
Schofthoogte 60 cm

27. Polly vom Flörbach, ZG
Goed van verhoudingen, prima uitdrukking en oog, zag
graag een wat rechtere neuslijn, goed oortje. Voldoende
hoekingen voorhand, zag graag wat schuinere pols, goede
ribben en achterhand, staartaanzet bijna goed, prima
beharing. Heeft in gangwerk wat tijd nodig. Lief tempera
ment. 
Schofthoogte 62 cm

28. Biene van de Stommeerpolder, 4e U
Vrouwelijk totaal beeld, vrouwelijk hoofd, mooie uitdruk
king, neuslijn zou iets rechter mogen en neusspiegel iets
hoger, prima oor. Goede hoekingen voor en achter, goede
ribben, goede haarstructuur. Gangwerk is vlot, een echt
meisje, mooie bone en voeten. Zou voor de elegantie een
beetje bij getrimd kunnen worden. Schofthoogte 59 cm

29. Ghyll Brook Uut’t Vossebeltseveld, 2e
U
Prima verhoudingen, goed gevormd hoofd, prima uitdruk
king. Oogkleur voldoende donker, rechte neusrug, goede
stop, mooi oor. Goede hals en schouder, opperarm kort,
middenvoet recht, prima ribben, goede staartaanzet,
prima achterhand, goed bone en voeten, goed gangwerk.
Lekkere kwispel en beharing. Fraaie presentatie.

30. Donya van’t Gina Florashof, 1e U
Knap totaalbeeld, goed van verhoudingen, aantrekkelijk
vrouwelijk hoofd, oog voldoende donker, prima oor. Goede
voorhand, goede voorborst, prima ribben, goed gehoekte
achterhand. Bekken iets vlak waardoor de staartaanzet net
een fractie hoog zit. Prima bone, mooie beharing, gangwerk
is vlot met voldoende rug belijning. Mooie presentatie.
Schofthoogte 60 cm

16



33. Miss Summer Uut Vossebeltseveld, 2e
U
Prima van verhouding, mooi vrouwelijk hoofd, prima uitdruk
king. Neusspiegel zou iets hoger geplaatst mogen zijn, mooi
oortje. Zag graag meer hoekingen in de voorhand en meer
vering in de poten. Prima ribben, achterhand hoeking vol
doende, mooie bone en voeten. Prima beharing lekkere
kwispel, gangwerk voor breed. Schofthoogte 59 cm

32. Aira van de Polderdiek, 1e U
Prima van verhouding, goed gevormd hoofd, mooi in
lengte, prima oog voldoende donker, primaoortje.
Uitmuntende voorhand, goede ribben en doorgeribt,
goede achterhand hoeking. Prima bone en voeten, mooie
beharing, vlot gangwerk. Mooie presentatie

31. Floortje van’t Woudse Veldt, 2e ZG
Innemend vrouwelijk hoofd, prima oog en uitdrukking, goed
oortje. Zag graag iets meer hoeking in voorhand, iets meer
voorborst. Goede ribben, goede staartaanzet, voldoende
hoeking in achterhand.
Prima bone, voeten voor kunnen platter, achter goed. Prima
beharing en kwispel, voor haar leeftijd zou ze iets dieper in
de borst mogen zijn, gangwerk ok. Lief temperament.

34. Cimberly van’t Gina Florashof, 3e U
Goed van verhouding, innemend hoofd, mooie voorsnuit,
prima oor en uitdrukking. Prima hoekingen in voorhand,
goede ribben, wervelkolom zou wat rechter mogen. Vol
doende hoekingen in achterhand, staat iets overbouwd.
Goede bone en voeten, gangwerk ok, rug mag wat vaster.
Lief temperament.

35. Lady  van de Lobbery, 1e U
Heel mooi hoofd, vrouwelijk, mooie oren, prima uitdrukking.
Prima hals en schouder, voldoende opperarmlengte en
daardoor mogen de polsen wat schuiner, prima ribben,
voldoende hoeking achter, prima beharing bone en voe
ten, lekkere kwispel, staart aanzet bijna goed. Gangwerk is
vlot.
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38. Anouk van’t Woudse Veldt, 4e U
Lief vrouwelijk hoofd, prima uitdrukking en oortje. Goede
schouder, voldoende opperarmlengte, prima ribben,
goede achterhand. Staat wat met de hakken naar binnen,
goede vachtstructuur. Loopt nog vlot door de ring op haar
leeftijd.

37. Bo van’t Woudse Veldt, 3e U
In top conditie voor 10 jaar. Mooie uitdrukking en oor, tikje
ramsneus, voldoende hoeking in voorhand, voldoende
voeten, prima ribben en achterhand, goede beharing en
kwispel. Super gangwerk voor leeftijd.

36. Oukje van het Meekenesch, 2e U
Innemend vrouwelijk hoofd, mooie stop en uitdrukking,
prima oor. Goede hoekingen in voorhand, goede ribben
en achterhand, bekken wat hellend en staartaanzet wat
laag, passend bone, goede voeten en beharing. Gang
werk ietsje los, veel adel in voorsnuit.

39. Vaida Valesca van’t Exelseveld, 1e
U, Res Beste teef, Res CAC
Beeldige oude dame, fraai hoofd en uitdrukking, mooi oor.
Prima hoekingen voor en achter, beste ribben. Prima kwispel
en staartaanzet, prima bone en voeten. Showt als een trein,
gangwerk (achter) laat ze iets van haar leeftijd zien. Beeld
van een hond.

Een oude hond leer je geen nieuwe
trucjes
Deze gedachte klopt zeker niet. Een hond, ongeacht zijn
leeftijd, kan nieuwe dingen leren en wil graag de gelegen
heid hebben om dit te doen. Natuurlijk heb je enkele oude
re honden die gesteld zijn op hun gewoontes maar dat
betekent niet dat ze niet iets kunnen leren. Je zult wat cre
atiever moeten zijn met je trainingen en je moet uitzoeken
wat jou hond het meest motiveert. Alle honden, jong en
oud, vereisen mentale stimulatie. Het trainen van een oude
hond om iets nieuws te leren zal zijn geest gezond houden,
zelfs als zijn lichaam het allemaal niet meer zo snel bij kan
houden.

Favoriete kriebelplekjes
Wanneer je een hond op bepaalde plekjes krabt, wrijft of
kriebelt, meestal bij hun buik of boven bij de heupen begint
hij vaak mee te krabben. De meeste baasjes denken dat
hun hond daarmee aantoont dat hij het heerlijk vindt en
daarom zoek je dat plekje keer op keer weer op. Maar niets
is minder waar! Wat wij ons niet beseffen is dat het kriebelen
een reflex veroorzaakt door een irritatie. Het kriebelen op
bepaalde gebieden triggert een kettingreactie van de ze
nuwen, wat de hond verteld dat hij moet krabben aan dat
irritante gejeuk. Hoe harder jij hem kriebelt hoe sneller de
been heen en weer gaat en des de meer het jeukt.
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Lida zoals vele haar kennen; uitleg gevend over de bouw
van de GM op de aanlegtest.

Verrassing tijdens de
Kampioenschapsclubmatch!
Wat een leuke verrassing tijdens de Kampioenschapsclub
match om benoemd te worden tot lid van verdienste van
de NGMV vanwege ruim 10 jaar lid van de
fokbegeleidingscommissie!
 
En wat vliegt de tijd. Nog als de dag van gisteren herinner
ik mij de allereerste kennismaking met de NGMV. Toenma
lig voorzitter Wim Wellens adviseerde me om eens bij de
Grote Münsterlander  te gaan kijken, hij vond dat echt een
ras voor mij. En hij typeerde de NGMV als  een hele leuke
en gezellige vereniging die nog wel wat kynologische kennis
kon gebruiken. Zo gezegd zo gedaan ging ik naar de KCM.
Na een paar stappen op het terrein werd ik al aangehou
den: kun jij misschien Duitse keurverslagen schrijven…….?
 Geen probleem natuurlijk, en binnen vijf minuten zat ik al
achter de tafel. En na afloop van de KCM ook aan tafel,
waar we met elkaar heel gezellig de dag afsloten met een
heerlijk diner. Zo werd ik jarenlang de vaste schrijfster tijdens
KCM’s en JoHo-dagen. In december 2010 verliep mijn eerste
keurmeester examen helaas niet zoals ik had gehoopt, en
dat was niet alleen voor mij maar ook voor het bestuur
natuurlijk een teleurstelling. Maar binnen een uur na de
uitslag was al van de nood een deugd gemaakt en werd
ik lid van de fokbegeleidingscommissie. En tevens lid van
de NGMV want, zo vond Johan Wilmink, dat was natuurlijk
wel voorwaarde. Pas nu begrijp ik waarom: alleen als je lid
bent kun je na 10 jaar lid van verdienste worden!
 
Inmiddels mag ik alweer 11 jaar meedenken en meewerken
in de FBC. Waarbij advisering wat betreft  gezondheid en
genetica mijn belangrijkste taken zijn, maar ook de regel
geving vanuit de Raad van Beheer  en de vertaling daarvan
naar de NGMV. Van schrijfster intussen ook keurmeester
van dit geweldige ras geworden, en als zodanig tweemaal
per jaar aanwezig bij de aanlegtest/jongehondendagen
om het exterieur van de ouderdieren en de jonge honden
te mogen beoordelen.
 
En nee, we hebben thuis nog steeds géén Grote Münster
lander. Wel vaak over gedacht, maar de  liefde voor de
bruin-wit/schimmel en net een maatje kleinere Heidewach
tel heeft het tot nu toe toch telkens weer gewonnen.
 
Gelukkig is de mooie oorkonde die ik van de NGMV heb
ontvangen niet een afscheidscadeautje. Terugkijkend op
het afgelopen decennium denk ik dat we als vereniging,
fokkers en FBC met elkaar goed werk hebben gedaan voor
de kwaliteit van de Grote Münsterlander. Met name zie ik
een duidelijke verbetering in het gedrag, heden ten dagen
zijn bijna alle Grote Münsterlanders behalve gepassioneer
de jachthonden ook lieve sociale gezinshonden. Ook is er
een begin van verbetering te zien wat betreft de functione
le bouw, maar daar ligt nog  wel een flinke uitdaging.
Kortom wat mij betreft: op naar de volgende tien jaar!
Lida Reeskamp-Blok    

Lida checkt of het gebit compleet is; een must als je wil
fokken.
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zien. Geschrokken door de stroomtinteling kwam ze gelijk
naar me toe waarop ik haar natuurlijk de hemel in prees en
haar lekkers gaf. Enkele dagen daarna negeerde ze weer
de komfluit, kwam op de stroomtinteling weer naar me toe
maar onderweg bedacht ze zich en ging weer flierefluiten.
Dat was het moment dat ik er voor koos om de stroom tin
teling pas uit te zetten als ze echt bij me was. Vanaf dat
moment heb ik de teletac nauwelijks meer hoeven te ge
bruiken. Op uitnodigend terrein met veel hazen doe ik hem
voor de zekerheid wel steeds om.
 
Veldwerk
In september was ik met Koetja een weekeinde in Frankrijk
voor veldwerktraining. Er werd dringend geadviseerd om

Koetja, 18 maanden
 
Juni  2018
Koetja is nu 18 maanden jong.
Totdat ze een maand of 8 was ging alles voorbeeldig. Vanaf
die tijd kreeg ze duidelijk streken waarvan het niet terug
komen op mijn commando echt het vervelendste was.
Nadat ze in onze vakantie tot 3 maal toe een half uur en
langer was weggebleven besloot ik de teletac te gaan
gebruiken. Omdat ik toch al had verwacht dat ik die ooit
nodig zou hebben, droeg ze die al vanaf dat ze een maand
of 5 was elke dag een poosje. De teletac om krijgen bete
kende voor haar: “Ha, we gaan iets leuks doen”. Op een
dag kwam ze weer niet terug nadat ik haar bij mij floot. Dit
was op een omheind terrein waar ze dus niet buiten het
bereik van de teletac kon lopen en ik haar voortdurend kon

 
Daarnaast werd er ook gekeken naar:
Gehoorzaamheid, Temperament, Zelfstandigheid, Ver
draagzaamheid, Spurlaut  (Er wordt gekeken naar "laut".
Hiervan zijn drie verschillende soorten: Stumm, sichtlaut en
spurlaut. De laatste is de beste)
 
Gedurende de proef was er veel overleg en afstemming
van de ‘richters’ onderling en werden alle honden behoor
lijk ‘op de proef gesteld’.

VJP
Nederlandse Grote Münsterlanders ‘aan het werk’ in
Duitsland.
 
Zaterdag 28 april j.l. hebben de Exelseveld hondjes (Raisa
en Robby, broer en zus) laten zien dat hun jachtaanleg
prima is.
Van het nest van Jull v’t Exelseveld met Bjorn v’t Vriezebos
zijn deze  2 ‘borelingen’ naar Recke (Duitsland) geweest
voor deelname aan de Duitse hondenproef ‘VJP’.
 
Voor Gerrit Velten met zijn Robby was dit voor het eerst dat
hij kennismaakte met het Duitse werk.
Gerrit Klokman heeft Rene Bakker zijn Raisa laten voorjagen,
omdat zijn mobiliteit ( na een hartoperatie) nog niet opti
maal was.
 
We werden hartelijk ontvangen in Recke, we deden name
lijk mee met het ‘Verein Deutsche Draadhaar’. We konden
niet meedoen bij de Grote Münsterlandervereniging omdat
geen van de beschikbare data voor ons uitkwamen.
Daarna heeft Rene ons ingeschreven in Billerbeck.
Hier is, doordat de inschrijver met een gebroken been in het
ziekenhuis kwam, de administratie in de war gekomen en
onze inschrijving ging daardoor verloren. Er werd ons
aangeraden te proberen bij ́ Verein Deutsche Draadhaar´
in Recke.
Hier konden we meedoen, super toch!.
 
Na inschrijving en medische keuring van de honden wer
den de ‘regels voor die dag’ bekendgemaakt en de groe
pen ingedeeld (wij hadden gehoopt bij elkaar in de groep
te komen maar de indeling was gemaakt en kon niet meer
veranderd worden)
Daarna op pad, afzonderlijk per groep van 4 honden en 4
‘richters’ met 2 jachthouders van het veld waar de proeven
werden gehouden.
De proeven bestonden uit:
Spoor (haas), Neusgebruik, Zoeken, Voorstaan, Volgzaam
heid, Schotvastheid

 
Er deden 15 honden mee en het resultaat was geweldig,
Raisa werd 1e met 77 punten, met voor spoor een 12 (het
hoogst haalbare) en ‘sicht laut’ op het hazenspoor.
Robby 2e met eveneens 77 punten en hazenspoor ook een
12, hij had geen ‘sicht laud’ vandaar de 2e plaats.
En dus gingen 2 Nederlandse Grote Münsterlanders met de
bokaal ‘Jugend Sieger Deutse Draadhaar’ terug naar huis,
eigenlijk ‘sneu’ voor onze voortreffelijke gastheren.
 
Het waren prachtige proeven met een geweldige sfeer,
waarbij de honden op een zeer natuurlijke wijze beoordeeld
werden, geheel anders dan bij de ‘dressuurproeven’ in ons
land. In de herfst zullen we weer naar Duitsland gaan, voor
deelname aan de HZP-proeven.
 
Gerrit Klokman,
Rene Bakker,

Gerrit Velten, Gerrit Klokman en Rene Bakker
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score op het hazenspoor heeft ze de VJP wel gehaald. 
 
De SJP onderdelen
Tsja, SJP en veldwerk, gaat dat samen? Op de trainingen
die ik geef maak ik het vaak mee dat honden die getraind
worden voor veldwerk geen dummy of koud wild meer willen
zoeken of oppakken. Zodra de lijn eraf gaat gaan ze op
zoek naar levend wild. Nu heb ik bij het veldwerk een ritueel
dat als we naar de inzetplaats toelopen, ze niet hoeft te
volgen; het commando 'hier blijven' betekent dat ze mag
lopen waar ze wil maar niet in de lijn mag hangen. Vervol
gens zet ik haar in de 'zit', doe het lijntje eraf en geef het
commando 'wacht'. Als ze dan rustig zit en de kant opkijkt
waarop ik haar wil uitsturen zeg ik, eerst zachtjes en dan
steeds harder: “Fazantjes, fazantjes……”  met mijn armge
baar erbij gaat ze dan de goede kant op (in het begin hield
ik haar tijdens mijn commando nog vast aan de halsband)
Bij de SJP onderdelen begin ik elke oefening met appel- en
aandachtsoefeningen.
 
Verloren apport
Koetja had in het begin grote moeite het wild af te staan
wat ze zelf had gevonden, b.v. een verloren apport, een
gevangen vogel in de tuin of een kadaver wat ze had ge
vonden tijdens een wandeling.
Oefenen dus en vertrouwen kweken dat het goed is om de
buit aan mij af te geven. Een zelf gevangen mol die ze uit
eindelijk na veel vijven en zessen af gaf heb ik haar in huis
een aantal malen achter elkaar laten oppakken en afge
ven. Na het afgeven kreeg ze die dan telkens weer terug.
Zo ook met een lekkere appel of peer die ze in de tuin vond.
Ze werd beloond door mijn stem en kreeg na afgeven gelijk
het object terug waardoor ze nooit wist wanneer ze het
definitief kwijt was of, in het geval van het fruit, mocht
houden. Nog steeds geef ik haar een enkele keer het apport
terug.
 
Waterwerk
Op heel jonge leeftijd ging Koetja vlot te water om een
apport aan de overkant netjes op te halen. Met lastige
kantjes had ze in het begin wel moeite maar ook dit had ze
vlot onder de knie. Tot mijn verbazing weigerde ze op de
leeftijd van ongeveer 9 maanden het water in te gaan. Ze
liep dan wat te keutelen aan de waterkant, ging eens uit
gebreid staan drinken en soms na veel aandringen ging ze
uiteindelijk wel naar de overkant. Nou zo moet het natuurlijk
niet. Ik wil dat de hond op één commando vlot het water
ingaat, overzwemt en met het apport terug komt. Lang
nagedacht over hoe dit was ontstaan en ik kon van alles
bedenken, een keer een grote mond gegeven toen ze bijna
aan de overkant achter een meerkoet aan wilde, boos
toegesproken toen ze een eend niet wilde afgeven aan de
waterkant, zich pijn gedaan aan een onder water liggende
steen, tegen een grote vis gezwommen, enz.? Kan allemaal
zijn maar het ging er om het probleem op te lossen
Koetja geen kans geven om te weigeren om op één com
mando naar de overkant te gaan. Dat is alleen maar mo
gelijk als je zelf met hond te water gaat of hij naar de
overkant getrokken kan worden. Het was inmiddels oktober,

de teletac te gebruiken als de hond een opgaande fazant
zou achtervolgen. Aangezien ik het vinden van wild niet
wilde afstraffen en Koetja op die manier bang of onzeker
maken t.o.v. wild, heb ik me niet aan dit advies gehouden.
Ik liet haar gerust een heel stuk achter het wild aangaan
om haar op het moment dat het wild echt uit zicht was of
de felheid er bij de hond wat uit was, terug te fluiten. Tja,
en dan betekende niet komen dus wel een tik met de tel
etac.
Bij de eerste loop wist ze nog niet echt waar ze mee bezig
was, beetje rondrennen, af en toe halfslachtig een slag
maken, al of niet tegen de wind in, totdat ze min of meer
per ongeluk een fazant in de neus kreeg waarop ze kort
voorstond. De daarop volgende lopen werden al wat
fraaier en ze kwam mooi tot voorstaan. Ik kon er zelfs een
keer naartoe om de fazant samen met haar op te stoten.
Helaas kreeg ze bij een volgende loop de fazant te pakken
waarna ze elke fazant direct probeerde te pakken, wat
gelukkig niet meer lukte.
Ik had in Zeeland een aantal fraaie velden met groenbe
mester en kleine bieten tot mijn beschikking om te trainen.
Helaas kwam ze hier zoveel hazen tegen en vond ze het zo
leuk om daar achteraan te gaan, dat ze steeds meer met
haar neus aan de grond aan het spoorzoeken was.
De BVT heeft Koetja gehaald maar wel met de opmerking
dat het op het randje was omdat ze toch wel veel met voet
verwaaiing bezig was.
Tja, dan bedenk je van alles. Een kwartel in een kooitje. Ze
vond die wel maar liep er ook gelijk weer bij weg. Kwartel
aan een vliegtouwtje dan maar. Die vond ze ook vlot maar
kreeg ze te pakken. Hap slik, weg. Het touwtje hing uit haar
bek dus door er voorzichtig aan te trekken kwam de kwartel
weer naar buiten. Ook geen goed idee dus. Gelukkig kreeg
ik de kans mee te gaan met jagers en een trainer die het
niet erg vinden dat een jonge hond fouten maakt. In velden
met heel weinig hazen en veel fazanten liep ze de eerste
keren ook weer  alle fazanten er uit. Maar toen ze éénmaal
begon te beseffen dat dat geen zin had en ze deze fazan
ten echt niet te pakken kreeg,  bleef ze steeds vaker staan,
de ene keer totdat ik erbij was een andere keer had ze
daarvoor geen geduld genoeg voor.
De wekelijkse training heeft zijn vruchten afgeworpen. Bij de
voorjaarsveldwerkwedstrijden heeft Koetja 3 wedstrijden
meegedaan. Ze heet 2 kwalificaties behaald. 
 
Aanlegproef
Natuurlijk had ik al eens een sleepspoor van een eend, een
verlorenzoek op konijn en een zweetspoor gedaan. Maar
het was maar afwachten hoe ze het op de aanlegproef zou
doen. Ik was vooral bang dat ze het gekooide wild links zou
laten liggen. Nou dat viel alles mee, ze deed het geweldig
goed.
De Aanleg proef in België resulteerde in een uitnodiging
voor de VJP in België.
Bij de VJP is naast het werk op veerwild ook de bedoeling
dat de hond laat zien dat er een spoor van haas/vos kan
worden uitgewerkt. Tja en dat strookt nu net niet met de
veldwerktraining waar ik Koetja niet toesta op hazenspoor
te werken. Met een (volgens mijn verwaching) een lage
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(en soms minder fijntjes) op wijst. Tja, ik weet het heel goed,
de grootste fouten worden gemaakt door de voorjagers
maar ben mezelf vaak niet bewust van de fouten die ik zelf
maak. Een trainer die de hond goed kan lezen en de
voorjager bewust kan maken van zijn fouten is goud waard.
 
Koetja en de andere honden
Ons oudje, Meiske is inmiddels overleden. Voor Koetja geen
roedelgenoot meer waar ze lekker tegenaan kon gaan
liggen. Overigens zagen we in de weken voor de dood van
Meiske al dat Koetja haar steeds minder opzocht. We
hebben dan ook niets gemerkt van gemis nadat Meiske
was overleden. Vrommes is nog steeds de grote speelka
meraad van Koetja. Tussen Becses en Koetja is het nog
steeds een gewapende vrede. Sinds Koetja naar  Becses
een keer letterlijk van zich af heeft gebeten blijft het nu bij
wat gegrom naar elkaar. Opvallen is dat wanneer Vrommes
van huis is Becses en Koetja elkaar wel opzoeken voor spel
en samen in een mand liggen.
 
Matty de Putter

brrrrr dus gekozen voor het touw. Na een keer of 5 dit zo te
hebben gedaan viel het kwartje en stapte ze zelf het water
in om het apport op te halen en terug te brengen. Toch
leverde dit heel veel spanning bij haar op wat ertoe leidde
dat ze het wild niet erg zachtzinnig behandelde.
In de koude periode gestopt met waterwerk om dat in het
voorjaar weer op te pakken. Inmiddels gaat ook deze oe
fening goed. 
 
Markeer apport
Op een terrein met veel afleiding in de vorm van b.v. konij
nenkeutels moet ik Koetja heel duidelijk maken dat het de
bedoeling is het apport op te halen ipv spoortjes uit te gaan
werken. Dus al van  te voren een duidelijke correctie als ze
wil gaan snuffelen. Inspringen is ook een punt van aan
dacht. Ze kent het commando 'wacht'  heel goed en daar
maak ik gebruik van door op het moment dat het apport
valt dit commando te geven. Heb ook een keer gevraagd
aan de helper om het apport weg te halen als ze insprong.
Ze stoof toen toch door en griste het apport uit de handen
van de helper. Waarna ze de volgende keer weer insprong
en wachtte totdat de helper het apport weghaalde om
vervolgens weer te proberen het uit zijn handen te trekken.
Mogelijk dat een correctiewoord op het moment dat ze
inspringt ook werkt maar, aangezien Koetja toch wel ge
voelig is, ben ik bang dat ik hier haar plezier om te appor
teren bederf. Dat 'wacht' commando bouw ik later wel weer
af.
 
Basis gehoorzaamheid
Hier ben ik degene die telkens weer moet beseffen dat
Koetja onzeker wordt als ik niet duidelijk ben en daardoor
fouten maakt. Gelukkig heb ik iemand die me daar fijntjes

 
 
 
 

 

Koetja op de aanlegtest in België

Nieuw op de fokdierenlijst: v.W. Sparko
( Schico) van het Meekenesch
GN.H.S.B. 2967785

Geboren: 25-05-2014

Vader: Morris-Minor aus der Stockmannsmühle

Moeder: Onanka van het Meekenesch

Fokker: A.F.M Nieuwenhuis

HD: HD A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:Voorlopig vrij van alle erfelijke afwijkingen

Schofthoogte: 66 cm

Exterieur: Clubmatch 2017 1ste Uitmuntend reserve
CAC
Duitsland v.W. 2015 V/V 1ste plaats
Goudmedaille

Aanlegproef: Uitmuntend 143 p.

Jachtproeven:KNJV B diploma

Duitse proeven:VJP 70 P.  HZP 185 p. v.W HZP 173 p.

Eigenaar: H.Schoenmaker

Telefoon: 06-53116535

v.W Sparko van het Meekenesch
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Nieuw op de fokdierenlijst: Floortje v. 't
Woudse Veldt
N.H.S.B.   3014656

Geboren:   06-08-2015

Vader:   Ned. & iNT. Kampioen Artisaios Onyx of
Coopers Border

Moeder:   Birka v.'t Woudse Veldt

Fokker:   P.J.Veldt

DNA:   Geregistreerd

HD:   A, Norbergwaarde 30

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogaandoeningen

Exterieur:   Zeer goed 60 cm Beste jeugdhond Club
match 2016

Aanlegproef:   Uitmuntend

Jachtproeven   N.G.M.V. Apporteer Aanlegproef Zeer goed

Eigenaar:   P.J.Veldt

Kennel:   van het Woudse Veldt

Telefoon:   06-20682101

Email:   pj.veldt05@chello.nl

Nieuw op de fokdierenlijst: Castra van
het Zonnebeekbos
N.H.S.B.   3027041

Geboren:   14-12-2015

Geslacht:   Teef

Vader:   Nick vom Hoxfeld

Moeder:   Dietske v't Seijzenbroek

Fokker:   L.Louwman van der Veen

HD:   A Norbergwaarde 38

Oogonder
zoek:    

  Voorlopig vrij

Schofthoogte:   61 cm

Exterieur:   Zeer goed

Jachtproeven
proef:

  Aanlegproef Uitmuntend 2e plaats
SJP B diploma 76 punten
VJP 75 punten
HZP 185 punten

Eigenaar:   L.Louwman van der Veen

Telefoon:    

E-mail:   w.j.vd.veen@hetnet.nl

Castra van het Zonnebeekbos  Floortje van 't Woudse Veldt 

Als je 2 honden in huis hebt luistert je
hond slechter...
Fabel: Natuurlijk kijkt een hond naar het gedrag van de
andere hond, maar als 1 hond goed is opgevoed en luistert
goed kan de andere hond dit gedrag ook gewoon overne
men. Zo kan 2 honden in huis hebben ook voordelen met
zich mee brengen. En natuurlijk kan dit ook altijd andersom
voorkomen.

Blaffende honden bijten niet......
Dit weet je nooit zeker, of hij nu kwispelt of niet. Het risico is
voor jezelf. Blaffende honden kunnen bijten, vóór het blaffen
en nadat ze geblaft hebben. Het is gewoon een fabeltje
dat blaffende honden niet zouden kunnen bijten. 

Hondentaal
Blaffen en grommen is de belangrijkste taal bij de hond. Dit
is niet waar, maar hij kan er wel een bepaalde stemming
mee uitdrukken. Het is ook een middel om andere honden
te laten weten dat hij aanwezig is en dat die andere hond
daar rekening mee moet houden. De belangrijkste taal voor
de hond is de lichaamstaal. Door middel van houdings-,
stands- en bewegingsverandering maakt een hond duide
lijk wat hij wil of hoe hij over de ander denkt.

 Een hond die kwispelt is vrolijk
Niet helemaal onwaar, maar ook geen regel. Een hond met
een losse, ontspannen kwispel is inderdaad vrolijk. Een
harde, gespannen kwispel kan echter duiden op stress en
angst, en de hond voelt zich meestal het tegenovergestelde
van blij.
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Dekbericht / verwachte dekkingen
 
Verwachte dekkingen:
sept/okt  2018 :
Floortje v.'t Woudse Veldt x Nico (Darco) von Hoxfeld
v.W. Cimberly (Kim) v.'t Ginaflorashof x v.W. Sparko ( Chico) van het Meekenesch
 
 
 
 
 

Geboortebericht : van het Zonnebeekbos
Moeder:   Castra van het Zonnebeekbos

Vader:   Adam von den Eisheiligen

Geboortedatum:  9-07-2018

Pups:   2 reu, 7 teven

Beschikbaar:   geen pups meer beschikbaar

Email:   w.j.vd.veen@hetnet.nl

Geboortebericht: Kira vom Florbach

Moeder:   Kira vom Florbach

Vader:   Bjorn van't Vriezenbosch

Geboortedatum:  12-06-2018

Pups:   4 reuen, 4 teven

Beschikbaar:   geen pups meer beschikbaar

 

 

Geboortebericht: Oet Voasje
Moeder:                  Josi vom Sülztal
Vader:                     Odin van het Meekenesch
geb.dat:                 4-04-2018
Pups:                       2 reu en 2 teef
Beschikbaarheid:   geen pups meer beschikbaar
 
 

Geboortebericht: van het Woudse Veldt
Moeder:   Evita van het Woudse Veldt

Vader:   Aiko vom Tieben-see

Geboortedatum:  12-05-2018

Pups:   3 reuen, 6 teven

Beschikbaar:   er zijn geen pups meer beschikbaar

Nieuw op de fokdierenlijst: Ned & Luxem
burgs Jeugd en Nederlands Kampioen
Miss Summer Uut't Vossebeltseveld
NHSB:   3035836

Geb.datum:   07-03-2016

Vader:   Adam von den Eisheiligen

Moeder:    Ned. & Int. Kampioen Lady Jilzz Uut't
Vossebeltseveld

Fokker:   R. Mentink

HD:    HD-A Norbergwaarde 32,5

Oogonderzoek:   Voorlopig vrij

Schofthoogte:  59 cm

Exterieur:   Zeer Goed, beste jeughond Clubmatch
2016

Jachtproeven:  Aanlegproef N.G.M.V. Uitmuntend

    SJP C diploma Veldwerk 2e G jeugd
voorjaar

    VJP 71 punten spurlaut 

Eigenaar:     A.Jansen mede-eigenaar R.Mentink

Telefoon:   0641312469

E-mail:      vossebeltseveldjes@gmail.com

Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld
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Fokdierenlijst 

NHSB

  Fokteef Geboren Eigenaar 

2872912   Brockchime (Ruby) Burlesque18-10-2011 Kalshoven H.F. 

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

2870803   v.W. Cimberly van 't Gina
Florashof

13-02-2012 Luken, K.H.

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

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

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

29-11-2012 Oosterhof, N.

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

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

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

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

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

3014656   Floortje v.t' Woudse Veldt 06-08-2015 P.J.Veldt

3035836   Ned./Luxemburgs jeugdkam
pioen    Ned. Kampioen Miss
Summer Uut't Vossebeltseveld

07-03-2018 A. Jansen/ R.Mentink

NHSB   Dekreu Geboren Eigenaar

2761199   Ned. en Int. Kamp. Aristaios
Onyx of Coopers Border

21-08-2009 van de Burgt, B.E.

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

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

9139780   Belg. Kamp. Athos v. 't
Reuseldal

07-04-2011 de Ruymaeker, T.

2852029   Dürak (Swieber) v.d. Berkelse
Akkers

26-08-2011 Niemantsverdriet, L.P.

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

2870802   v.W. Clay van 't Gina Florashof13-02-2012 Wesselink, B.H.B.

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

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

13-04-2014 Oosterhof, N.

2967785   v.W. Sparko (Schico) van het
Meekenesch

25-05-2014 H.Schoenmaker

Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboortedatum   Onderzoek/uitslag   Datum onderzoek

3058615   Donya v.'t Ginaflorashof   1-10-2016   HD A Norbergwaarde 40   11-12-2017

3029789   Mexx v.d. Stommeerpolder   4-01-2016   HD A Norbergwaarde 30   11-4-2018

3065110   Raisa v.'t Exelseveld   27-11-2016   HD A Norbergwaarde 40   23-4-2018

                 

                 

                 

                 

                 

25



Nieuwe leden
Mevr. J. van der Hoeven   Didam

Mevr. S. Peeters   Amstelveen

Dhr. H. Redeker   Sliedrecht

Dhr. J. Schellekes    Riel

Dhr. S. De Vos   Wijnegem  (België)

Social media/ Facebook
 
De NGMV zit ook op Facebook. De pagina is te vinden
onder NGMV, Nederlandse Grote Münsterlander vere
niging. Op deze pagina houden we op de hoogte van
alle nieuwtjes binnen de vereniging. 
 
Aan de pagina zit een groep gekoppeld waar u lid van
kan worden en foto's en berichten over u eigen Münster
lander kan plaatsen.
 
Verder is de redactie altijd op zoek naar foto's van goede
kwaliteit voor de kalender van 2019.
Heeft u nog foto's van goede kwaliteit stuur ze op naar
de redactiemail.
 
Het webbeheer van de website van de NGVM is ook altijd
opz zoek naar foto's voor het FOTOMOMENT! 
Ga naar de website en volg de instructies aldaar.

Ereleden NGMV 2018 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de NGMV
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door
de algemene leden vergadering, op voordracht door het
bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden,
zijn benoemd.
 
Mevr. A Peters-Klabbers †
Dhr. G. van Straaten
Dhr. H.G. Klokman
Mevr. Otto-van de Hamme †
 
Leden van verdienste:
 
Dhr. H. Heida
Mevr. A.M. van Straaten-Stokman
Dhr. M. Schimmel
Dhr. T. Zuidema
Dhr. J. Mols
Dhr. P. Reivers
Dhr. E. Bekkering
Dhr. J. Geessink
Dhr. A. Melles
Dhr. L. Koppelman
Mevr. A. Hilferink
Mevr. W. Rodenburg
Mevr. C.  Konings
Dhr. C. Merkes
Dhr. A. Nieuwenhuis
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
Mevr. W. Braam
Dhr. L. Jacobs
Dhr. H. Spätgens
Dhr. G. de Kuyer
Dhr. A. Wisselink
Mevr. E. Bartnig
Dhr. K. Poort
Dhr. H. van Dam
Dhr. J. Franssen
Dhr. H. Thomaes
Dhr. C. Konings
Dhr. J. van Dommelen
Mevr. J.H. Smeets
Mevr. T. Poort-Braam
Dhr. J. Wilmink
 
Nieuw  `lid van verdienste` vanwege 10 jaar commissielid
FBC 2018:
Mevr. L. Reeskamp- Blok
 

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.

Evy van de Stommeerpolder
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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

  06-12306396 06-16856556

heidewachtel@reeskamp-blok.nl jarinakisjes@gmail.com moniquevanberkel@hotmail.com

  Jan Heijmer Gitte Hoefman

  06-21221704 06-30034234

  jan.heijmer@planet.nl roger.gitte@gmail.com

  Sonja de Ruiter (veldwerk) redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  06-23613990  

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  

 

In Memoriam

Henzen (Dolf von Bätjes Braake)
 
21-11-2014 / 28-07-2018
 
Zijn onuitputtelijk enthousiasme is
hem uiteindelijk fataal geworden.
 
Ons kleine manneke, Hensjepensje,
Sjeezbeest, Ping-Pong, is niet
meer... onwerkelijk, vol ongeloof,
verdoofd, zijn laatste duif.
 
 
 

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

 

 

Ayla van het Reuseldal
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


