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voorpagina. Deze keer Donya van 't Gina Florashof van
Kees Lukens.   
Op de achterkant Sir Storm Uut 't Vossebeltseveld van
Marcia van der Kraan.

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.

Leuke of interessante verhalen.
 
De redactie probeert iedere editie weer leuke of interes
sante verhalen over de Grote Münsterlander binnen te
krijgen. 
Het jachtseizoen is in volle gang. Heeft u een leuk verhaal
over u zwarte/witte op jacht zien we het graag tegen
moet voor in de vierde editie.
Uiteraard zijn andere leuke, interessante of spannende
verhalen van harte welkom.
Wij kunnen alleen een gevarieerd blad maken voor leden
door leden!
Dus stuur u verhaal naar redactiegrotemunsterlander@g
mail.com 
Foto's bij de verhalen zijn heel welkom.
 
Het redactie-team

Raad van Beheer

Mail:  info@raadvanbeheer.nl
Bel:  T +31(0)20 - 66 444 71

Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Hit van 't Patriez'n Laand
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Van de redactie
De kachels snorren intussen volop en de erwtensoep blijven
we aanslepen. Dus is het winter! We zoeken elkaar op omdat
we ons willen verwarmen. Dan, vanuit het niets, komen de
verhalen naar boven. Zo gaat het al eeuwen. Verhalen die
steeds belangrijker worden in ons leven. Met name het
verhaal ‘er achter’.
 
Stel: je kijkt naar een abstract schilderij, je vindt het maar
kinderlijk gepruts en je hebt je oordeel al klaar. Dan hoor je
het verhaal ‘er achter’. Oh, bedoelde de schilder het zo!
Geheid dat je dan het schilderij met andere ogen gaat
bekijken en dat er een soort mededogen of bewondering
kan ontstaan.
Ander voorbeeld: een automobilist die met grote snelheid
binnen de bebouwde kom scheurd. Wat een asociaal! Dan
het verhaal ‘er achter’… Hij had haast omdat hij zijn vrouw,
met sterke weeën, naar het ziekenhuis bracht. Oh, reed hij
daarom zo snel! Wat moedig en knap!
Of een voorzitter die een aanzienlijke functie niet ambieerde
maar deze toch in de schoot kreeg geworpen. Met het
verhaal ‘er achter’ ga je dat toch met andere ogen bezien,
komt er begrip en kan je er warme waardering voor opbren
gen. Een glimlach wordt geboren!
 
Daarnaast kunnen verhalen opwindend, inspirerend en
informatief zijn. Wat zouden we zijn zonder verhalen. Als alle
schrijvers en sprekers eens zouden gaan staken? Stel je eens
voor: geen boeken, tijdschriften, kranten, journaals, lezin
gen en praatprogramma’s. We zouden, vermoed ik, ons te
pletter vervelen tijdens zo'n culturele veldslag. Gesprekstof
gaat alleen nog maar over 'wat we vanavond eten' en voor
de rest alleen nog gemopper over een grote gemis. 
 
Maar terug naar ons eigen blad. Deze bestaat ter wille van
al die mooie verhalen die uiteindelijk bij de lezer moeten
komen. Heel veel verhalen die nog in de koppies van de
mensen zitten en die er wel eens uit willen, helpen we aan
een podium. We prijzen ons zeer gelukkig dat er een toe
name is van leden, die ons al voorzien van juweeltjes om
van te smullen. Met een fotootje erbij zijn wij helemaal ge
lukkig, vieren we feest en kunnen de vereniging weer een
mooi informatief blad voorschotelen.
 
Soms hoor je: “Ik kan niet schrijven”. Dat hoeft ook niet
achter je PC. Gewoon intikken zoals je het had willen vertel
len, spellingscontrole er overheen en naar de redactie
versturen. Wij kijken het nog na voordat het er in komt én
we laten de essentie intact zodat de lezer het contact met
de schrijver behoudt. Het mooiste is dat je in gedachte het
de schrijver hoort vertellen. En laten we wel wezen: er is heel
veel over onze honden te vertellen! Wij zijn nieuwsgierig!
 
Namens de redactie,  
 
Nico Engels

Woord van de voorzitter
Gisteravond hadden we bestuursvergadering van de
NGMV en wij zaten met vieren om tafel. Er werd uiteraard
van alles besproken. Er werd natuurlijk achterom gekeken
wat er afgelopen jaar is gepasseerd. De centen zijn goed.
Uit vijf nesten werden er 33 pups geboren. En er waren volop
activiteiten. Dat konden we allemaal terug vinden in ons
prachtige clubblad.
Maar het feit dat we slechts met vieren om tafel zitten geeft
te denken. Eerder dit jaar stapte Madelon Bolderman op
en deed ook Marcel Veldhuis de mededeling dat hij een
stap terug deed maar overigens nog wel actief blijft in de
GHC. Jammer, want we hadden het er graag mee te doen.
Betekent voor ons dat we op twee belangrijke onderdelen
van de club, het clubblad en de Gebruikshonden Commis
sie, gesprekspartners kwijt zijn. En dat is eigenlijk wel van
eminent belang. Natuurlijk kunnen we gebruik maken van
alle middelen die er vandaag de dag toe doen. We kunnen
appen, bellen, op de site kijken maar niets is beter dan een
goed gesprek aan de bestuurstafel.
Het moeilijke is sowieso dat we elkaar weinig zien. Bij heel
veel clubs heb je dat je elkaar wekelijks, bijvoorbeeld op de
oefenavond, of in ieder geval regelmatig ziet en spreekt.
Dat maakt het overleg en het contact makkelijker. Onze
bestuurders komen uit Groningen, uit het Oosten en ik uit
West Brabant. Groningen en Oud Gastel liggen in ieder
geval 275 kilometer uit elkaar.
Ook Wim ten Hopen heeft aangegeven om op termijn te
willen stoppen maar vanwege de continuïteit blijft hij
voorlopig nog aan. Ikzelf ben aftredend in de voorjaarsver
gadering en heb aan mijn medebestuurders gevraagd wat
zij willen. Zij waren unaniem dat ik het nog voor een periode
moest volhouden en daarom ben ik herkiesbaar. Maar
goed de leden op de ALV maken dat uit.
Het is niet zo dat we het met z’n vieren niet kunnen. Maar
de afstand met de commissies wordt zo wel steeds groter
en dan gaat het uiteraard stroever. En de machine zou
geolied moeten blijven. Met een paar raderen erbij wordt
de overbrenging vereenvoudigd.
Moraal van het verhaal. Misschien weet u of kent u mensen
uit ons ledenbestand die u geschikt lijken om het bestuur
te komen versterken. Of misschien bent u wel de geschikte
persoon om de club optimaal te laten draaien. We zijn
naarstig op zoek!!
Inlichtingen of aanmelden kan altijd bij één van de be
stuursleden. Onze gegevens zijn bekend, kijk maar achter
in dit clubblad. We kunnen niet wachten!!!
 
Johan Wilmink
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www.grotemunsterlander.nl 
 
 

Uitnodiging Aanlegproef  
Zaterdag 9 maart  
Landgoed Sandenburg 
 
 
 
 
Beste eigenaar van een jonge Grote Münsterlander, 
                                          
Hierbij nodigen wij u en uw Grote Münsterlander uit om deel te nemen aan de aanlegproef. Ook dit jaar voegen we 
de jonge honden dag (nest evaluatie) en de aanlegproef samen in één complete dag. 
 
De nestevaluatie 
Binnen onze vereniging is het gebruikelijk om de kwaliteit van de gefokte nesten te beoordelen. Tijdens de 
aanlegproef beoordelen we de honden die geboren zijn tussen 9-1-2018 en 10-7-2018. Hiervoor worden per nest 
de vader, de moeder en alle nakomelingen uitgenodigd om het geheel te kunnen beoordelen. De beoordeling 
wordt gedaan door een erkend 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 Aanlegproef 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 22 februari a.s. naar bovenstaand 
adres.  
 
De kosten voor de combinatiedag bedragen € 42,50 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 € 7,50 per persoon. 
 
 
Namens de Gebruikshondencommissie van de N.G.M.V. 
 
 
Sonja de Ruiter 
Grintweg 119 
9675 HK Winschoten 
Tel nr. 06 236 13 990   
Email: sonjaderuiter87@hotmail.com 
   
 

Na de sluitingsdatum ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie
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Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging 
Zaterdag 13 Juli 2019    Lochem (Gld.) 

 
Doe dag 2019 

 
 
Beste GM Vrienden, 
 
Wegens het succes van voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een Doe dag. Een gezellig GM dag 
voor de mensen die graag iets met hun GM doen. De dag is geschikt voor mensen met een jonge GM, 
deelnemers van 2017/2018, voorjagers die al bezig zijn met hondentraining op ieder niveau maar ook voor 
voorjagers die met hun ervaren GM een hoger niveau willen bereiken 
 
Net als vorig jaar organiseren we een ‘proef SJP’.  
 
Persoonlijke aandacht en plezier staan centraal. 
 

 Voor nieuwe GM eigenaren en jonge honden 
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 GM kan en leer je te genieten van dit prachtige allround ras. Ook 
wanneer je geen jacht- of wedstrijdactiviteiten onderneemt met je hond leer je je hond beter kennen. In kleine 
groepjes en op een speelse manier worden er door ervaren voorjagers tips & tricks gegeven om het leerproces 
beter te begrijpen.  
 

 Voor alle GM eigenaren  
Wil je met je hond een hoger niveau bereiken of ben je van plan dit jaar deel te nemen aan een S.J.P. (Standaard 
Jachthonden Proef)? Een mooi moment om aan het begin van het proeven seizoen te ervaren hoever je met je 
hond bent. In groepsverband trainen we de S.J.P. proeven met dummy’s en wild. Aan het einde van elke 
proeftraining nemen we de proef op de som….. Doet 'ie 't of doet 'ie ’t niet !? 
 

 Helpers gevraagd 
Heb je zin en tijd om te helpen met de proeven, meld je dan aan via onderstaand e-mailadres.  

 
De proeven worden uitgezet op een prachtige hond vriendelijke locatie met water, bos en velden. Het terrein ligt 
aan en op de camping van “De Waltakke”. Vorig jaar hebben er deelnemers en een groot gedeelte van de 
organisatie overnacht op de camping. Mocht u dit jaar ook willen overnachten dan dient u zelf te reserveren, zie 
voor meer informatie www.dewaltakke.nl. Partner, kinderen of vrienden zijn ook van harte uitgenodigd om kennis 
te maken met onze GM’s, de verenigingsleden en de activiteiten. In de middag wordt een gezamenlijke lunch 
aangeboden. De overige catering wordt verzorgd in de kantine van “De Waltakke”. 
 
Opgave & kosten 
De Doe dag is voor iedereen met een GM met stamboom. GM’s zonder stamboom of andere rassen worden niet 
toegelaten. Opgave kan digitaal via de site NGMV; www.grotemunsterlander.nl/activiteit/doe-dag-2019. De kosten 
bedragen € 40,- voor niet NGMV leden en € 35,- voor NGMV leden (per combinatie baas/hond incl. middaglunch). 
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 € 10,- per persoon. De betaalinstructie staat op het inschrijfformulier.  
 
Locatie; De Waltakke / Bolksbeekweg 7 / 7241 PH Lochem (Gld.) 
Aanvang deelnemers 8.00 uur en we verwachten de dag rond 16:30 uur af te sluiten.  
 
Terugblik 2018 
 
Graag nemen wij jullie mee in de ervaring van een deelnemer. Nick van Delden heeft met zijn GM Hero in 2017 
en 2018 deelgenomen aan de Doe dag. 
 
Na een geslaagde Doe dag in 2017 werd ook in 2018 weer een GM Doe dag georganiseerd door de NGMV. 
Zodra de datum bekend was heb ik Hero en mijzelf meteen ingeschreven. Het duurde nog enkele maanden maar 
we hadden er weer zin in! Toen we hoorden dat de locatie van de Doe dag bij camping de Waltakke was hebben 
we vrij snel een tent aangeschaft voor een weekendje Waltakke! 
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Nieuwe leden
Mevr. C. Gorrens Lille België

Mevr. L. Koel Dwingeloo

Dhr. J. Koper  Bergen

Dhr. J. Koster Dronten

Mevr. A.H.D. Oosterink Ruurlo

Mevr. M. Scholl St. Maartensvlotbrug

Dhr. O.G.J. Scholman Ruurlo

Mevr. J. Wesseling Enschede

vacature 
Vacature GHC (Gebruiks Honden Commissie)
 
Na 18 jaar stoppen Rini en Marian van Kuijk met hun
functies binnen de GHC. We zoeken twee liefhebbers van
ons ras die onze commissie willen versterken. Voel jij je
verbonden met de werkende Grote Münsterlander?
Lever je graag hand en spandiensten en heb je enige
organisatorische talenten of wil je die ontwikkelen? Dan
is deze plek binnen de GHC wellicht iets voor jou!
Wie zitten er in de GHC:
Marcel Veldhuis
Twan Brugman
Jan Heijmer
Sonja de Ruiter
Jarina Kisjes
Wij organiseren jaarlijks:
Aanlegproef voorjaar en najaar
Veldwedstrijd voorjaar en najaar
Veldwerkinstructiedag(en)
Doe Dag
Standaard Jachthonden Proef om het jaar in samenwer
king met de Vizsla vereniging
Meervoudige Apporteer Proef om het jaar in samenwer
king met de Korthaar vereniging
Eén keer in het jaar komen we samen om het voorgaan
de jaar te evalueren en het komende jaar in te plannen.
Wil je meer info, vraag één van de commissieleden. Hun
gegevens staan op de site bij ‘vereniging’ ‘bestuur en
commissies’
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Sfeerimpressie Doedag 2018
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VFR NGMV
Minimale fokeisen die de Grote Münsterlander Vereniging aan de Nederlandse fokdieren stelt.
Minimale eisen waaraan een Nederlandse fokteef/dekreu moet voldoen.
 
Ras standaard
Iedere Grote Münsterlander die ingezet word voor de fok moet voldoen aan de rasstandaard die aan een Grote Mün
sterlander wordt gesteld.
Zie Ras standaard van de Vereniging: http://www.grotemunsterlander.nl/honden/rasstandaard
 
Exterieur
Fokdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglemen
teerde en/of door de rasvereniging georganiseerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG (Zeer Goed) op elke
expositie te hebben behaald.
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee verschillende exterieur keurmeesters.
Indien één van beide kwalificaties behaald wordt tijdens een door de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
georganiseerde (kampioenschaps)clubmatch mag de tweede kwalificatie behaald worden tijdens een in Nederland
georganiseerde door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie, of tijdens een officiële Duitse
Zuchtschau (minimale kwalificatie SG/SG),
 
Indien geen van beide kwalificaties behaald worden tijdens een door de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
georganiseerde (kampioenschaps)clubmatch moet één van beide kwalificaties behaald worden tijdens een in Neder
land georganiseerde door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een Nederlandse
exterieurkeurmeester, en de tweede kwalificatie tijdens een gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een
Nederlandse exterieurkeurmeester of tijdens een officiële Duitse Zuchtschau (minimale kwalificatie SG/SG),
 
Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van minimaal 15 maanden.
Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een schofthoogte meting plaatsvinden door een voor het ras
bevoegde exterieurkeurmeester.
 
Werkgeschiktheid
Minimaal ZG op een aanlegproef NGMV plus een kwalificatie minimaal ZG op de apporteer-aanlegproef NGMV.
 
Gezondheid
Heupdysplasie HD
Het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden die volgens de FCI normering HD-A of HD-B zijn.
In Nederland geregistreerde honden moeten ook in Nederland onderzocht worden op HD.
Zie: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/heupdysplasie/
ECVO oogonderzoek
Het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden  met de ECVO-beoordeling vrij  van cataract, distichiasis, retina
dysplasie, PRA, ectropion en entropion.
De beoordeling moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.
Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet
deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel.
Zie: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/
 
Op deze regels wordt geen uitzondering gemaakt.
Het is niet mogelijk om dispensatie te krijgen op de regels.
 
Als je wilt fokken met je hond dat dient de hond minimaal 24 maanden te zijn.
Voor verdere informatie over de het fokken met je hond kijk dan op het Fokreglement van de Vereniging.
 
VFR NGMV versie juli 2018
http://www.grotemunsterlander.nl/honden/fokreglement
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de VW geen echt wild in de neus gekregen maar wel veel
warme plekken waar hij even voorstond. Daardoor kon hij
geen bonuspunten krijgen.
5. Fuhrigkeit: hierbij keuren ze het contact met de baas en
de hond.
6. Arbeitsfreude: hoe graag wil hij werken.
7. Stobern mit ente in deckungreichen gewasser: bij deze
proef laten ze een eend los in het water, de hond mag dit
niet zien. Als de eend weggezwommen is, moet de hond
het water in en hem het liefst op spoor in het water zoeken
en blijven zoeken. Als de eend door de hond gevonden
wordt en de eend binnen schot komt, wordt hij geschoten
en moet de hond hem apporteren. 
8. Verloren suchen in deckungsreichen gewasser: in het
water ligt een eend, deze moet hij verloren zoekend vinden.
(net zoals op de B-onderdelen op de SJP-proef in Nederland
verloren zoeken, maar dan niet op het land maar in het
water)
9. Verloren bringen von Federwild: een sleep van een eend
.
10. Haarwild schleppe: een sleep van een konijn.
11. Art des Bringens: van alle apporten wordt een gemid
deld cijfer gegeven van de manier waarop hij apporteert.
12. Gehorsam: of hij gehoorzaam is.

Vorm Walde HZP Duron van het
Zonnebeekbos
 
Duron heb ik zelf gefokt en toen hij nog bij mij in het nest
was zat hij altijd naast mij, waar ik ook was, was Duron.
Ik vind het afscheid van de puppies altijd verschrikkelijk
maar bij Duron was dat nog erger.
Tegen mijn man zei ik: “Als er 1 terug komt laat Duron maar
terug komen!!!”.
En wat gebeurt er…….. 
Toen hij 10 weken oud was kreeg ik een Appje dat de
thuissituatie het niet toestond vanwege ziekte, om een pup
te houden en tsja, dan komt ie weer terug.
En wat doe je dan??????
 
Houden was eigenlijk geen optie omdat ik met Castra en
Dietske nog volop aan het trainen was en een pup erbij is
gewoon te veel.
Julia en Bert Boers waren vooraf al bij mij geweest voor een
pup, maar ik had ze op dat moment allemaal al verzegd.
Dus alsof het zo moet zijn: Julia en Bert gebeld of ze even
tueel nog interesse hadden.
Om een lang verhaal kort te maken, hebben we afgespro
ken dat hij bij hun ging wonen, dat ik hem 1 keer in de week
ging trainen en dat we beide eigenaar zouden blijven.
Zij blij, ik blij en Duron blij.
 
En zoals ik ben, wou ik natuurlijk zoveel mogelijk uit de hond
halen waarbij je wel rekening houdt dat hij 1 keer in de week
getraind wordt en niet zoals mijn honden die bij mij wonen,
bijna elke dag een beetje en 1 keer in de week wat langer. 
Daardoor heb je wel een ander niveau maar hij werkt super
graag voor mij.
 
En dan, dan ga je trainen voor de HZP.
Deze proef is een proef waarbij er ook veel naar de natuur
lijke jachtaanleg van de hond wordt gekeken. 
Je moet wel het één en ander trainen, het apporteren moet
er goed inzitten.
Hij moet slepen lopen, het water aan willen nemen enz. 
 
Uitleg HZP
Ik zal per onderdeel uitleggen wat er van jou en de hond
gevraagd wordt.
 
1. Spurarbeit: dit wordt niet gekeurd op de HZP
2 .Nasengebrauch: bij het neusgebruik kijken ze hoe goed
de hond de neus gebruikt. Wanneer we door het veld lopen,
kijken ze hoe goed de hond de neus gebruikt. Heeft er bij
voorbeeld een haas in het veld gelegen, ruikt hij dat dan??
Of als er een fazant heeft gelopen, toont hij dan dat hij het
ruikt. De keurmeesters kunnen dit allemaal precies zien.
3. Suche: bij het zoeken kijken ze naar de manier waarop
de hond zoekt in het veld, het is alsof je op jacht bent en je
je hond een veld laat afzoeken. Er wordt gekeurd hoe hij
zoekt en hoe actief hij daar mee bezig is.
4. Vorstehen: het voorstaan. Om daar bonuspunten voor te
krijgen, willen ze ook dat er wild zit. Helaas had Duron op

Duron op de terugweg van de eendensleep

 
Verder zijn er ook nog 2 proeven voor de schotvastheid, één
in het water en één op het land.
 
Schotvastheid in het water.
Er wordt een eend in het water gegooid, terwijl de hond
ernaartoe zwemt, wordt er over de hond heen geschoten.
Indien hij stopt en zich omdraait is hij niet schotvast.
Dit is een proef die voor sommige honden best heftig is. 
Naar mijn inzien wordt hij door sommige voorjagers ver
keerd getraind, in de jaren dat ik me bezig hou met mijn
honden trainen voor de HZP heb ik van verschillende voor
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Kees Lukens met Donya

Linda en Duron op het podium

jagers helaas gehoord dat hun honden door deze proef te
trainen schotschuw zijn geworden. 
Ik vind dat jammer want met een goede opbouw hoeft dat
niet nodig te zijn.
 
Schotvastheid op het land.
Terwijl de hond vrij zoekend over een veld gaat wordt er 2x
geschoten, het is de bedoeling dat de hond vrij in het veld
blijft, niet teruggaat naar de voorjager en bij hem blijft
plakken, doet hij dat wel dan is hij schotschuw. 

 
Voor de nrs. 7a t/m 11 kun je geen hoger cijfer krijgen dan
een 10.
Voor de nrs. 1 t/m 7b kun je bonuspunt krijgen een 11 en
soms zelfs een 12.
 
Verder krijg je meerdere aantekeningen over de ogen, het
gebit en het gedrag van de hond.
 

Bij de HZP in West-Falen West deed Duron het super, hij werd
daar 1e met 193 punten. Zo trots op mijn kerel!!! Bij 180
punten heb je voor alles een 10 gescoord.
Als je 1e bent, komt de vraag meteen of je voor West-Falen
West uit wilt komen op de Vorm Walde HZP. 
Oeiiiii, daar werd ik overvallen met de vraag want daar komt
nog wel wat bij kijken. 
Bij de Vorm Walde wordt je geacht om je een avond van
te voren te melden, de wedstrijd neemt 2 dagen in beslag
dus je moet daar wel tijd voor hebben.
Daarnaast komt er bij de Vorm Walde nog een extra proef
bij namelijk: Stoberen zonder eend.
Dat is lastig want zonder een geur van een eend een vijver
doorzoeken is heel wat moeilijker dan wanneer er een geur
in het water is van een eend.
 
Deze wedstrijd is vooral bedoeld om fokhonden te beoor
delen.
Anders dan in Nederland zijn de wedstrijden daar bedoeld
voor de fok.
In Nederland zijn de wedstrijden inmiddels een echte sport

geworden.
Bij de Vorm Walde mag je alleen meedoen als de hond ook
is gecontroleerd op de heupen en HD A of B hebben.
Bij Duron had ik de heupen al laten controleren en hij heeft
HD A dus dat was al in orde.
 
Eerst heb ik er een paar nachtjes over geslapen of ik het
wel wou. Het kan ook zo maar mis gaan op zo’n proef en
dat zou wel heel jammer zijn na de hoge score van zijn
gewone HZP.
Maar goed, na aandringen van menigeen ben ik samen
met Ilse (mijn dochter) toch maar naar Niedeldettelsau,
waar de Vorm Walde werd gehouden, gegaan.
 
 
De eerste proef voor mij was Stoberen zonder eend.
Dit is een extra proef op de Vorm Walde en wordt met een
VormWalde-factor weergegeven.
 
Ik weet dat Duron het kan, maar ook dat hij soms wat on
zeker kan worden als hij niet precies snapt wat de bedoeling
is.
En op dat gebied mis je dan toch dat hij minder getraind
wordt dan de honden die thuis wonen.
Op deze proef kreeg hij een 7. ( die 7 is dan ook je Vorm
Walde-factor)
Vroeger op school was ik erg blij als ik een 7 kreeg maar nu
was ik niet tevreden omdat ik wist dat hij beter kon. 
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Kees Lukens neemt samen met Donya de beker in
ontvangst

Sfeerfoto van de Nederlanders op de VW HZP

 
Kees en Ria Lukens begonnen de dag met de Zuchtschau,
daarna kwamen zij naar het water.
En bij hun ging het Stoberen zonder eend super een 11!!!!!
Trots!!

 
Na de teleurstelling van mijn kant bij het Stoberen ging het
daarna alleen maar beter.
En werkte hij zoals ik gewend ben van hem.
De 2e proef was de schottest. Er werd een eend gegooid,
apport! Hij zwom er naartoe, ze schoten over hem heen en
hij bracht hem netjes binnen, brave hond.
Toen verloren Suchen. Er lag al een eend in het riet die hij
moest gaan zoeken, en oooooh wat een neus heeft die
hond.
Hij nam het water aan, zocht wat en door zijn goede
neusgebruik rook hij hem al van verre afstand, het riet in,
en ja daar kwam hij met eend terug.
Deze 3 onderdelen werden op hetzelfde water afgenomen.
 
Hierna moesten we een stukje rijden naar een ander stuk
water waar ze Stoberen met levende eend moesten doen.
De eend werd losgelaten, zonder dat Duron hem zag, en
toen werden we geroepen om te komen.
Duron vindt dit echt geweldig om te doen, hij ging het water
in en zocht super door.
Hij vond de eend, maar helaas niet binnen schot, dus kon
er niet geschoten worden.
Hij bleef heel goed doorzoeken, maar doordat de tijd op
was, en de eend niet meer gevonden werd, dus niet ge
schoten kon worden kon hij niet in aanmerking komen voor
een 12. 
Maar met een 11 was ik dik tevreden!!
 
Nou, de zenuwen waren flink gezakt, het waterwerk vond ik
het spannendste van alles en dat hadden we allemaal
volbracht.
Op naar het hotel waar de Zuchtschau voor de reuen zou
beginnen.

Eerst even lekker wat gegeten en gedronken.
Toen alle reuen terug waren van het water kon de
Zuchtschau beginnen.
Allemaal de ring in en één voor één de keuring.
We werden 2e met de kwalificatie V/V (wat 2x uitmuntend
is). In Duitsland krijg je een kwalificatie voor de bouw van
de hond en een kwalificatie voor het type haar. Dik tevre
den.
Hiermee was de 1e dag ten einde wat betreft de keuringen.
 
Aan het einde van de dag zaten we lekker op het terrasje
met Johan Wilmink, Ina te Boome, Kees en Ria Lukens. Kees
had het super gedaan met z’n hondje. Leuk om zo samen
als Nederlanders je passie te delen met je Grote Münster
lander.
 
De volgende dag was het vroeg toen we moesten opstaan.
Er stond een heerlijk ontbijt buffet klaar. Deze dag werd het
werk in het veld beoordeeld. Als er geen rare dingen zouden
gebeuren moest het wel goed gaan. Ook al weet ik dat
Duron het goed kan, heb je toch wel iets last van ‘gezonde’
spanning.
 
De groepen werden ingedeeld, en door autopech van 1
van de keurmeesters konden wij pas als laatste naar ons
‘revier’ oftewel jachtveld.
De groepen bestaan altijd uit 3 à 4 honden en 3 keurmees
ters die de honden beoordelen.

Je rijdt samen naar een jachtveld van een keurmeester of
bekende die hun jachtveld ter beschikking stelt voor zo’n
proef. Soms wel een uur rijden van de plek van samenkomst.
Ons veld was heel mooi, weids en erg heuvelachtig, schit
terend alsof we op vakantie waren. Zeker met de warmte
van die dag er nog bij. Wel jammer dat er zo weinig wild
was, zoals we later hoorden was er in andere velden veel
meer wild te bekennen.
 
We begonnen met de schottest. Daarbij beoordelen ze dan
gelijk hoe de hond zoekt en hoe hij reviert. Ik hoorde achter
me zeggen: “Wunderbar”, ik hoopte dat ze bedoelde dat
hij super zocht (wat hij in mijn eigen ogen ook deed)
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Uitslag van Duron op de HZP

Daarna wilden ze graag de honden ‘onder het wild’ zien te
krijgen. Hiervoor gingen we langs de wallen lopen. Toen
Duron aan de beurt was stond hij voor op een warme plaats
van een haas. Dit voorstaan vonden ze prima maar dus
geen 11 omdat er op dat moment geen wild zat.
Later die dag zocht hij vaker goed, maar wat minder fana
tiek door de warmte en zoals gezegd helaas geen wild. Wel
toonde hij dat hij elk vogeltje rook en hij wees meerdere
warme plekken aan. Dit alles leverde hem meerdere 11en
op. Knappe hond!!
 
En dan de slepen.
Spaaaaannnnnneeeeend, want daar kan dus echt wat mis
gaan!!

(Bij Dietske, zijn moeder, bij de HZP lag er, toen ze op de
terugweg kwam van de sleep, een haas in het leger, geluk
kig besloot ze toen om de eend te brengen i.p.v. achter de
haas aan te gaan maar er zijn genoeg honden die dan
liever achter de haas aangaan i.p.v. naar de baas met de

eend in de bek en dan heb je de HZP dus niet gehaald)
De eerste sleep was een sleep van een eend.
Ik zette hem op het spoor eeeeeen daar ging ie, mooi ge
concentreerd, aangekomen bij de eend, oppakken en
terug. Pjoeiiiiiii die was binnen.
 
We reden een stukje verder waar de sleep met het konijn
werd getrokken. In Duitsland trekken ze voor elke hond op
een nieuw stuk terrein een nieuwe sleep. Hierdoor heb je
steeds een prachtig vers spoor.
Duron op het spoor gezet en daar ging ie weer. Oppakken
en terug, netjes zittend afgeven. YESSSSSSSSSSSSSS
Ik kon wel janken van geluk, op dat moment wist ik dat ik
de Vorm Walde HZP gehaald had!!!!!!!!! Zoooooo gelukkig
word je daar van!!!!!!!!
Nu kon er niks meer misgaan. Ze wilden nog 1 keer zien hoe
de honden zochten, dat kon in punten wel tegenvallen,
maar mis gaan kon dat niet.
 
Aan het einde van de proeven gaan de keurmeesters in
het veld overleggen wat voor punten ze gaan geven. Een
ieder krijgt dan zijn punten te horen. Duron kreeg 191
punten, zooooooooo blij.
Dik tevreden keerden we terug naar het hotel.
 
‘s Avonds was de prijsuitreiking, met een warm en koud
buffet vooraf.
Kees had het echt helemaal te gek gedaan!! 
Hij werd in het totaal klassement 4e en een prijs voor beste
veldwerkhond, op een roze wolk zat hij, zo mooi, zo mooi!! 
Duron mocht op het podium voor de zilveren medaille voor
de Zuchtschau. Ja, dat doet je wel wat als je op het podium
staat voor zoveel mensen. 
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat het mij nog meer
deed toen ik het diploma in ontvangst mocht nemen voor
de Vorm Walde, ook op het podium, het werk wat Duron en
ik samen gedaan hebben, zoveel mooier dan alleen een
prijs voor het uiterlijk, want daar kun je niet heel veel aan
doen als voorjager. We werden 10e in het totaal klassement.
Ik kan je wel zeggen dat ik trots ben op onze Nederlandse
honden die hebben laten zien dat ze met de top van
Duitsland mee kunnen doen. Wat een ervaring!!!!!!!!
 
Ook mijn dank aan West-Falen West in Duitsland, al jaren
ben ik ook hier lid.
Zij hebben het inschrijfgeld betaald en later kreeg ik zelfs
nog een vergoeding voor de onkosten die we gemaakt
hebben. Heel fijn dat we op deze manier zelfs als Nederlan
der gewaardeerd worden als lid.
 
Linda Louwman 
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Dit jachtseizoen werd Frouke twee jaar
Tijd om mee te gaan doen met drijfjachten. Vorig jaar
mocht ze op snuffelstage bij een fazantenjacht. Sfeer
proeven en wat apportjes doen. Dit jaar vond ik haar klaar
voor het echte werk. We hebben veel getraind op gehoor
zaamheid, apport, e.d., dus toen de eerste uitnodiging
binnen kwam besloot ik het erop te wagen.
 
Drie nachten niet geslapen. Ik vond het reuze spannend
om met haar mee te gaan. Hoe zou ze reageren? Zou ze
wel luisteren met meerdere honden in het veld? Wat doet
ze met warm wild? In mijn slapeloze nachten zag ik hazen
voorbij rennen en haar aan de horizon verdwijnen.
 
De eerste dag werd ik misselijk wakker. Ik had toch nog wat
geslapen. Het liefste zou ik afzeggen, maar ik besloot toch
te gaan. Samen met Bianca op pad naar Duitsland. Een
jacht waar ik met Abby een aantal jaren ook al had mogen
meedoen.
 
De jagers zijn me bekend. Het terrein ook, maar toch met
knikkende knieën het veld in. We begonnen aan de drift en
Frouke vliegt naar voren. Veel te ver weg naar mijn zin. Er
ging een fazant op die werd geschoten en Frouke krijgt de
kans om hem te pakken.
Ze komt wel richting mij, maar dan begint de fazant te
fladderen en weet ze het niet meer. Ze blijft staan met de
fazant maar ik durfde niet uit de linie te lopen. Er klonk weer
een schot, Frouke laat de fazant voor wat het is en gaat
weer richting schot. Ik baalde als een stekker! Verdorie! Op
het einde van de drift gaat ook nog een haas op en Frouke
er vol achteraan. Niet te corrigeren. Ik had het niet meer.
Gelukkig is ze een slim hondje en had al snel door dat de
haas niet in te halen was. Na 300 meter achtervolging be
sluit ze om te keren. Gelukkig! 
 
 
We gaan naar een ander veld. Ook hier ging Frouke verder
dan mijn zin, maar kwam me wel een fazant brengen die
het schot niet overleeft had. Zo bracht ze er een stuk of 4
naar me toe.
Na de jacht kwam de jachtmeester naar me toe en zei: “De
volgende keer als Frouke met een levende fazant aankomt
en ze blijft staan, loop je uit de linie en gaat naar haar toe.
Ze moet apporteren en dat moet jij haar duidelijk maken.
Ik geef je toestemming om uit de drift te lopen en je gaat
je hond dat leren. Hier krijg je de kans om een jonge hond
te leren, dus gebruik hem”.
 
Een week later stonden we weer in het veld. In die week had
ik flink geoefend op appèl en ik had wat fazanten meege
kregen om te oefenen. Het had geholpen. Frouke bleef
korter bij me en deed het eigenlijk heel goed. Weer had ze
een levende fazant te pakken. En weer gebeurde hetzelfde.
Ze kwam een stuk ermee aan, maar bleef dan in het veld
staan. De jachtmeester liep naast me in de drift en zei: “Nu
naar haar toe. Zorg dat ze met de fazant naar je toe komt”.
Ik ging naar haar toe en liet haar voorkomen. Even de druk

erop. Dit heb ik twee keer gedaan. Daarna was het kwartje
gevallen. Ook levende fazanten moeten naar de baas!
Gelukkig geen haas gezien. ik was tevreden toen we weer
bij de hut waren. Ik ben daarna nog twee keer mee geweest
en Frouke liet gewoon mooi werk zien. Mooie apporten en
zelfs een aantal keren mooie nazoeken
 
Ondertussen werden we ook uitgenodigd voor vossenjacht
in onze eigen contreien.  De eerste vossenjacht was een
combinatie van twee jachten. Een jacht ligt in het westen
van Maastricht en de andere jacht lag in het Heuvelland.
 
Frouke neemt mooi veld en jaagt goed. Er werden in het
eerste jachtveld twee vossen geschoten. Ik liet haar aan de
vossen snuffelen. Ze had nog nooit kennis gemaakt met een
warme vos.
 
Daarna gingen we door naar de andere jacht. De mosterd
stond heel hoog. We konden de honden niet zien. Alleen
als er af en toe een belletje klonk, wist je dat een hond in
de buurt was.
Op een gegeven moment begon de drijver naast mij te
roepen: “Vos! Vos!”… hij met zijn drijfstok achter de vos aan.
Blijkbaar was Frouke in de buurt en greep de vos. Maar na
een gevecht, liet ze de vos blijkbaar los en dreef hem het
perceel uit. Helaas stond geen geweer in de buurt.

Froukje brengt trots een fazant binnen
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Ik mocht nog mee op twee drijfjachten waar bij een jacht
4 vossen werden geschoten en waar Frouke verder goed
werk liet zien. 
 
De laatste drijfacht was bij een vriend van me. Ik mocht het
hondenteam samenstellen. Het zal niemand verbazen dat
ik zoveel mogelijk Grote Münsterlanders had uitgenodigd.
De GM was goed vertegenwoordigt in het veld met vijf stuks.
Frouke, Amber, Jamie, Meggie en Freya
Deze dag gaat de boeken in als meest succesvolle vossen
jacht ooit meegemaakt. Frouke heeft laten zien dat ze echt
wel raad weet met vos. Ze kreeg dan ook een goede leer
school van de oude Amber van Bianca Nuijts en Jamie van
Linda Spaargaren. Samen met Amber wist ze de eerste vos
uit het veld te drijven. Samenwerken in V-formatie om te vos
niet te laten ontsnappen. Wat een spectaculair gezicht was
dat. Iedereen zag het gebeuren. Wat een teamwork.  De
jager kon de vos schieten. Mooi werk geleverd jullie honden!
 
En de drift moest nog verder. 4 Vossen kwamen uit dit veld.
Ongekend veel. Frouke weet de vossen wel te vinden, vecht
ermee, maar killen of apporteren doet ze nog niet. De vos
neergelegd en haar gestimuleerd om de vos op te pakken.
Na wat aanmoediging deed ze het keurig. Ze pakte de vos
vast en kwam ermee naar me toe. Ik blij, weer een leermo
ment gehad.

 
De jacht ging verder in een volgend veld. Frouke schoot
naar voren. Veel verder dan de andere honden en ik zag
haar springen. Ik hoorde gegil van een vos en zag haar
vechten, maar ik was te ver om er snel bij te komen.
Wederom ontkwam haar de vos, maar ze wist hem wel naar
de zijkant van het veld te drijven. Een schot klonk en de vos
was dood.
In dat veld werden drie vossen naar de jachtvelden gehol
pen.
 
In een ander jachtveld werd een fazant geschoten toen wij
door bossage aan het drijven waren. Frouke mocht in de
boomgaard een nazoek doen op de fazant  en die werd
door haar binnengebracht. Later in een nieuwe drift stond
ze voor op een fazant die ze liet vliegen toen ik kwam
aanlopen. De fazant werd niet geschoten.

 
De laatste drift die we liepen was weer in een andere jacht.
Ook hier tekende ze samen met Jamie van Linda op een
vos, de beide honden zorgden samen ervoor dat de vos
het veld uit vluchtte en de vos werd geschoten. Jamie ap
porteerde de vos, onder toeziend oog van Frouke. Mooie
leerschool.
Hier werden ook weer meerdere vossen geschoten. Hier liet
ik haar opnieuw aan de vos snuffelen en stimuleerde haar
om de vos te pakken. Ze pakte de vos op en liep een stuk
ermee rond. Ik denk dat ze volgend jaar wel raad weet met
de een vos.
Het is geweldig om te zien hoe een jonge hond leert van de
oudere ervaren honden. 
 
Terwijl ik dit verhaal schrijf, ga ik er vanuit dat dit onze
laatste jachtdag was van seizoen 2018, maar wie weet; het
duurt nog twee weken tot einde 2018. Ons vast hondenteam
een goede naam heeft achter gelaten en we hebben de
Grote Münsterlander wederom als volwaardige en veelzij
dige jachthond op de kaart hebben gezet (maar dat wisten
wij natuurlijk al lang)

Een vos binnen brengen kan ik ook!

Amber is een oude rot in het vak!
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Ons Engels avontuur
 
Even een stukje informatie over de Crufts vooraf...
De Crufts word beschouwd als de grootste en prestigieuste
internationale hondenshow ter wereld en wordt jaarlijks
sinds 1891 georganiseerd. Het evenement wordt gehouden
in het National Exhibition Centre (NEC) in Birmingham (UK)
begin maart. Verspreid over 4 dagen doen er elk jaar ge
middeld 28000 honden mee. 

2017
Storm en ik zijn net begonnen met het lopen van shows en
besloten dichtbij huis mee te doen aan een hondenshow.
Dit werd de Benelux Winner die in eind juli werd gehouden
in Rotterdam Ahoy. Met het behalen van de titel Benelux
Jeugd Winner NL kwam ook een begeerde Crufts Kwalifica
tie. 
Ik had eigenlijk het idee van meedoen aan de Crufts nooit
serieus overwogen omdat het me nogal een gigantische
onderneming leek. Rond eind november informeerde
Storm’s fokker Anita of ik toch echt niet mee wilde doen aan
de Crufts. 

In de week erna toch besloten om een ATC-nummer (Au
thority To Compete) aan te vragen bij de Britse Kennel Club.
Dit nummer heb je nodig als je met een buitenlandse hond
wilt deelnemen aan hondenshows in het VK, het duurt
meestal een aantal weken voordat je het binnen hebt.
Nadat we het nummer binnenkregen en het reisgezelschap
was samengesteld hebben we uiteindelijk de knoop door
gehakt en Storm ingeschreven voor de Crufts. Hierna kon
den we alles gaan boeken zoals de ferry en een leuke
cottage in de Cotswolds op 45 minuten afstand van Birming
ham. 

 
2018
In voorbereiding op de Crufts hebben we braaf iedere week
ringtraining gevolgd en zijn we een week van te voren nog
gaan proefdraaien op de Martini Dogshow in Groningen
zodat we nog zouden kunnen inspelen op verbeteringen.
Ook heeft Storm nog een uitgebreide trimsessie van Anita
gekregen zodat hij helemaal tiptop op de Crufts staat. 

Daar gaan we
We vertrekken vrijdagochtend vroeg richting Calais vanuit
Breda. 4 Personen, bagage en hond passen gelukkig net
in de Volvo V60. Eenmaal aangekomen in de ferryport van
Calais kunnen we na controle van de Franse en vervolgens
Britse Douane gelijk de boot op. Vroeger dan wat we
hadden geboekt. Balen! Storm wilde ik eigenlijk nog laten
plassen voordat we de boot op gingen. Gelukkig was het
niet druk en in handgebaren konden we vragen aan de
Franse bootmedewerkers of hij toch nog even kon plassen
ergens. Dat was prima en we werden onder begeleiding
van een bootmedewerker de boot afgeleid naar een stenen
hoekje. Het viel helaas niet in de smaak bij Storm. Gelukkig
duurt de overtocht maar 1,5 uur. Storm is altijd super relaxt
in de auto en heeft lekker geslapen. Uiteraard aan de
overkant gelijk laten plassen. 

 
We besluiten gelijk door te rijden van Dover naar ons huisje
in North Newington (Banbury). Na 3 uur komen we aan bij
een geweldige leuke Engelse Cottage in een super klein
dorpje. Eerste dag een beetje de omgeving verkend en de
volgende dag zijn we een uur richting het zuidwesten van
de Cotswolds gereden om daar Crickley Hill te bezoeken.
Op heldere dagen kan je vanaf daar Wales zien liggen.
Adembenemend uitzicht! 
 
De avond voor de Crufts was het nog flink stressen om alle
Engelse oranje klei van Storm af te wassen. Het had best
geregend de afgelopen dagen en zodra Storm twee voeten
uit de deur zette was hij oranje. Leuk zo'n witte Münsterlan
der... Ik heb hem uiteindelijk 4 keer moeten wassen en het
was half 1 's nachts voordat ik helemaal klaar was. Uiteraard
lag meneer eerder in MIJN bed dan ikzelf. 

Crufts
Zondagochtend 8:00 uur. We vertrokken richting de Crufts.
We hadden een late start en gokten op 1 uur voordat de
Münsterlanders aan de beurt waren. Nadat we de file
richting de parkeerplaatsen voorbij waren, stonden we rond

Storm met uitkijk vanaf een 'Hill' 

Een sfeerfoto van de hal op de Crufts
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10:00 uur eindelijk geparkeerd en in de verkeerde hal. De
Crufts is echt gigantisch. 100 Kraampjes, 500+ benches en
30 ringen verder kwamen we helemaal achterin hal 4 aan
bij onze bench. Iets anders dan wat wij in Nederland bench
noemen. Het is feitelijk gewoon een grote houten kerkbank
met groene tussenschotjes erop. Maar ideaal voor de ex
posant; geen gezeul met spullen, geordend en veel ruimte. 
 
Eenmaal gesetteld bij onze bench konden we eindelijk even
rondkijken. Wat een geweldige sfeer! Toen de Münsterlan
ders eindelijk aan de beurt waren, was Storm met 13 reuen
voor zich een van de eerste van ons grote gezelschap die
aan de beurt was in de Post-Graduate klasse. In Engeland
hoef je in de ring niet op volgorde te staan en mag je staan
waar je wilt. Ik besloot achteraan te gaan staan zodat je
meer overzicht hebt wat de andere deelnemers doen. 
 
Gelukkig ging alles heel goed en deed Storm een keer niet
zijn naam eer aan. Ik hoopte maar dat hij mijn zenuwen
niet op zou pikken, je geeft tenslotte alles door door het
lijntje. Wanneer hij dat wel doet staat hij letterlijk geen
moment stil meer, been there, done that. Hij bleef echter
keurig netjes stilstaan en liep braaf het driehoekje en
rechte lijn op en neer. Bij de eindkeuring dacht ik er uit te
liggen maar werd tot verbazing teruggeroepen en als 5e
opgesteld in de rij. Daarmee was Storm VHC geworden
(Very Highly Recommended). Wat was ik trots op mijn
'kleine' man! 
 
Het feest op de Crufts werd nog groter toen Anita met haar
Storm (sr.) 1e prijs won in de Working-klasse en met Lola 2e
werd in de Post-graduate klasse bij de teven. Ziva (de door
Anita & Ronald gefokte teef) won Best of Breed (hiermee
ook gelijk Engels Kampioen) en mocht door naar Beste van
Rasgroep 7 finale. Uiteraard hebben we dit gevierd met
champagne.

Anita ging met de eigenaren van Ziva richting de erering
en wij bleven alleen achter achterin de grote hal met alle
honden. Het was inmiddels al avond en de Crufts was bijna
helemaal leeg. Op een telefoonschermpje konden we live
meekijken wat er in de erering gebeurde met Ziva. Tot we

uiteindelijk door medewerkers werden begeleid richting de
uitgang. In de entree van het NEC hebben we de rest van
de livestream afgekeken. Helaas Ziva werd niet verder ge
selecteerd voor beste van de rasgroep. Dit kon echter de
pret van de rest van de dag niet drukken. 

 
London

De volgende dag was het tijd om het huisje weer te verlaten.
Londen stond op de planning voor vandaag. Mijn reisge
zelschap was daar nog nooit geweest, ik iets te vaak, dus
kon mooi tourguide spelen. Dit vergde wel even een goed
plan van aanpak aangezien het met de auto niet te doen
is. We hebben besloten na overleg met een Engelse kennis
de auto in een plaatsje ten zuiden van Londen te parkeren
(aangezien dit ook weer voor de terugreis handig was) en
vanaf daar de trein te nemen naar Charing Cross Station,
midden in London.

Uiteraard moest Storm ook mee Londen in. Storm was nog
nooit in een trein geweest maar hij was super relaxt. We
begonnen bij Trafalgar Square en zijn vanaf daar naar de
Houses of Parliament / Big Ben gelopen. Daarna was Buc
kingham Palace aan de beurt. De parken die echt om
Buckingham Palace lagen waren een drama om doorheen
te lopen met Storm. Naast zijn eerste ervaring met de trein,
kreeg hij ook te maken met tamme eekhoorns. Dit bleek
nog leuker te zijn dan het wild wat hij normaal tegenkomt
en ik denk dat hij meerdere foto's van andere toeristen heeft
gephotobombed. Inclusief een kind aan het huilen ge
maakt omdat hij de eekhoorn die net zo dicht bij het kind
zat vol enthousiasme had weggejaagd. Denk aan de 101
Dalmatiërs Film waar Pongo zijn baasje op de fiets door het
park heen sleept, dat was ik, meegesleept door Storm. 

Ik blij dat er in Hyde Park geen eekhoorns zaten en meneer
even los kon lopen om zo te poepen. Vanaf Hyde Park zijn
we door de posh-wijk Mayfair richting Regent Street en
Piccadilly Circus gelopen. Het begon nu al donker te wor
den en we moesten nog ergens zien te eten. Een hond erbij
maakt dat vrij lastig. Gelukkig was het weer goed te doen
en konden we ergens onder een overkapping met terras

Nu komt het er op aan met Storm...

Kijk hoe goed geregeld op de Crufts! Ik ben er blij mee!
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verwarming buiten eten op Carnaby Street. Niet veel res
taurantjes hebben een terras midden in Londen dus dat
was ook geluk hebben. Vanaf Piccadilly weer terug richting
Trafalgar Square en nog London Eye in het donker bewon
derd voordat we de trein terug pakten naar de auto. An
derhalf uur later kwamen we aan in Dover en was het tijd
om weer naar het vasteland te gaan. 
 
Hiermee kwam ons Engels avontuur helaas ten einde. Maar
wat hebben we genoten! In de toekomst zijn we zeker van
plan om weer mee te doen aan de Crufts en meer te zien
van Engeland. 

Marcia van der Kraan &
Sir Storm Uut 't Vossebeltseveld

Hondenweetjes
Slapende honden
– Een hond heeft gemiddeld 16 tot 18 uur slaap per etmaal
nodig
– Tijdens het slapen hersteld het lichaam zich, zowel fysiek
als mentaal
– De hersenen verwerken tijdens het slapen de indrukken
van de dag
– Bij te weinig slaap kan er chronische stress ontstaan, vol
doende slaap vermindert stress
– Stress is bij honden vaak een oorzaak voor gedragspro
blemen
– Te weinig slaap kan dus (in)direct gedragsproblemen
veroorzaken. Kortom voldoende slaap is noodzakelijk voor
een goede prikkelverwerking en belangrijk voor het herstel
vermogen van je hond.
 
Wat proeft een hond?
Wat een hond proeft hangt nauw samen met wat hij ruikt.
In verhouding tot mensen hebben honden minder dan 1/5
van de smaakpapillen die wij mensen hebben. Honden 
kunnen geen zout proeven, maar zijn wel in staat om zoete
dingen te proeven.
Wist je dat honden sneller eten zullen stelen wanneer het
donker is? Honden weten dat mensen niet goed kunnen
zien in het donker, waardoor ze niet zo snel betrapt kunnen
worden. 
 
Wat hoort een hond?
Vaak wordt gedacht dat honden sterker kunnen horen dan
mensen, dat is echter niet waar. Honden kunnen wel hoge
re frequenties waarnemen dan mensen en ook geluiden
op grotere afstanden horen. Honden hebben daarnaast
ook nog eens de mogelijkheid om hun oren te bewegen.

Kijk, dit 'optrekje' past wel bij mijn status...

Tara van het Meekeneesch
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Sjors speurt de duinen af....

Wij hebben een nieuwe pup (tot slot)
 
 
In voorgaande nummers heb ik geschreven over onze
nieuwe pup Xero vom Ahler Esch ofwel Sjors. Dit wordt het
slot van 'de serie' omdat Sjors, zoals jullie kunnen zien, in
middels geen pup meer is. Hij is nu 1½ jaar en kwam in de
Zuchtschau van 11 november in Stadtlohn in de Altersklas
se Rüden uit om ook gelijk maar Eerste te worden met de
kwalificatie sg/v. In Duitsland wordt een hond, zoals velen
van jullie al weten maar sommigen mogelijk ook niet, be
oordeeld op exterieur en vacht. Voor een hond van 1½ jaar
is een exterieurbeoordeling 'sehr gut' gewoon hartstikke
mooi omdat ze vaak nog niet helemaal 'af' zijn.
 
Maar ik heb nog veel andere mooie momenten met Sjors
gehad. Zo hebben wij aan 4 SJP’s meegedaan en zowaar
in die van Delft een B-diploma met 60 punten behaald.
Geen topscore, maar wel ons eerste, ook voor mij, B-diplo
ma. En voor Sjors ook een mooi resultaat als je in aanmer
king neemt dat hij toen pas 15 maanden was. De andere
SJP’s gingen een beetje de mist in; dan wilde hij het wild
niet goed brengen (Winterswijk), dan was het 'uitsturen en
komen' weer knudde of wilde hij het water niet in vanwege
onbekendheid met het kroos (Crobsche Waard). Daarte
genover stond dan weer het fraaie 'Verloren zoeken' in de
Crobsche Waard, waar hij eerst met een konijn kwam
aangelopen om daarna ook de eend met een modelap
port af te geven (dikke 10 dus…)  maar geen diploma.
 
En toen was er de HZP in Borken. Nicht Bestanden omdat
meneer het nodig vond te klooien met het apport op de
sleep van (alweer) de eend. Het waterwerk daarentegen
deed hij wel erg goed en verdiende een vrijstelling voor het
'stöbern hinter lebende Ente'. Ondanks dat hij de eend niet
vond kreeg hij toch een 10 vanwege de mooie dirigeerbaar
heid en het volhardende zoeken. Ja, en dan komt het
weleens voor dat het crêpe-papier van de manchete is
opgelost en de eend is gevlogen. Op advies van de fokker
heb ik toen 3 weken later in Niedersachsen-Aurich gebruik
gemaakt van een herkansing en daar is Sjors met 180
punten alsnog geslaagd voor de HZP.
 
Dus 2018 (tot aan z’n 18 maanden) samenvattend:
 
1. Aanlegproef NGMV – Uitmuntend
2. Verbandsjugendprüfung (VJP) – 66 pnt. (spoor 11 pnt.)
3. Clubmatch NGMV – 3e met ZG met de opmerking dat
Sjors een zeer elegante reu is maar nog niet af
4. SJP-Delft – B diploma 60 pnt.
5. Herbstzuchtprüfung (HZP) 180 pnt. (St.h.l.E. 10 pnt.)
6. Zuchtschau bei Stadtlohn – 1e met sg/v
7. Geröntged voor HD, ED en ogen in de Veterinaire Hoch
schule Hannover (op dit moment alleen uitslag van de
ogen; goed!)
8. Eerste drukjacht in Bredenbeck bei Hannover.
 
Al zeg ik het zelf; geen gekke lijst voor een 1½ jaar oude reu.

We zijn dan ook dik tevreden met hem ook omdat het in
huis zo’n lekker rustig dier is. Hij staat niet voor niets te boek
als 'gelassen' en 'sehr gehorsam'. Gelassen betekent kalm,
beheerst of bedaard. Maar je moet ‘m wel ruimschoots de
gelegenheid geven om z’n energie kwijt te raken door vrij
te rennen, te trainen of naast de fiets te draven. Het beken
de riedeltje dus. Het komt daarom goed uit dat we naast
de Noordwijkse duinen wonen waar al die ruimte voorhan
den is.
 

 
Zuchtschau van 11 november
 
Het ging om een kleine clubmatch van 13 honden (2
jeugdhonden, 5 teven en 6 reuen).
Zoals al gezegd is Sjors daar eerste geworden met een zeer
goed voor het exterieur en een uitmuntend voor zijn vacht/
haarkleed. Voor een hond van (bijna) 1½ jaar zeker geen
verkeerde uitslag omdat hij nog steeds niet 'af' is. Er kwamen
dan ook gelijk twee foksters naar mij toe met de vraag of ik
hem ook ging inzetten als Zuchtrude. Op zich ben ik dat wel
van plan, maar ik wacht eerst de uitslag van de foto’s af
die ik op 26 november in Hannover op de Veterinaire Hoch
schule heb laten maken. Als alles goed is (dus ogen, heu
pen en ellebogen) dan verwacht ik dat hij op de Duitse
Zuchtrüdenliste komt te staan.
 
Dacht ik dat de Duitse foto’s van de Hannoveraanse Vete
rinaire Hochschule ook wel in Nederland zouden worden
geaccepteerd (we zijn toch EU en geen apenlanden), blijkt
het toch weer enigszins anders in elkaar te steken. 'Boos
doener' is de regel dat honden (voor de HD in elk geval) in
het land dienen te worden geröntged waar de hond
woonachtig is om de HD-kwalificatie op het stamboom te
kunnen verkrijgen. Dus voor de Duitse hond die in Nederland
woont moeten Nederlandse HD-foto’s bij de NHSB te worden
overlegd. Andersom schijnt dat ook zo te zijn. Voor de NGMV
geldt dat de ogenfoto’s volgens de ECVO-methodiek
moeten zijn gemaakt. Zijn de Duitse foto’s volgens deze
methodiek geproduceerd dan hoef ik deze niet meer in
Nederland te laten maken. Geloof dat Hannover zo’n
beetje één van de eerste was die ECVO toepaste, maar
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niet een drijfjacht op eenden, konijnen of hazen maar gelijk
het zwaardere werk, een drukjacht op ree, hert en zwijn/
varken. In Nederland wordt deze jacht ook wel 'beperkte
bewegingsjacht' genoemd waarbij maximaal 3 aangelijn
de honden de zwijnen op een rustige manier naar maxi
maal 6 jagers drijven.
 
Zo niet in Duitsland, althans niet waar ik was uitgenodigd.
Niks maximaal aangelijnde honden maar een 'onbeperkt
aantal honden' die loslopend de zwijnen en overige wild
losmaken die dan vervolgens al dan niet voor de lopen van
de jagers op de hoogzitten komen. Ook de hondenbege
leiders zijn in het bezit van een Jagdschein en mogen een
geweer meedragen om alleen in geval van zelfbescher
ming of bescherming van de honden op m.n. de zwijnen
te schieten. Op deze drukjacht worden de hoogzitten alleen
bemand door genodigden; bijna allemaal adel die elkaar
dan ook terug uitnodigen in hun jachtvelden.
 
Speciaal voor deze gelegenheid heb ik een kevlar-bescher
mingsvest aangeschaft voor het geval hij echt een varken
zou tegenkomen. Eerst bij Frankonia gekeken, maar de
aanbiedingsvesten tot 2XL van 'onder de € 200,=' waren
hem te klein. Daar stond ik toch wel eventjes van te kijken.
Omdat de groter richting de € 400,= gingen, heb ik besloten
om eerst nog ergens anders te kijken. Uiteindelijk op internet
een vest van € 160,= incl. verzendkosten gevonden. Dat zo’n
vest noodzaak is, kreeg ik later te horen, toen collega-
hondenbegeleiders mij vertelden over hun ervaringen. Als
een varken je hond goed te pakken heeft gehad, mag je
blij zijn als je ‘m voor € 4.000,= kunt laten opknappen bij o.
a. de Veterinaire Hochschule of een verhipte goede dieren
arts met eigen praktijk, waar je mogelijk nog duurder uit
bent. Ik was aangenaam verrast dat (bijna) alle hondenei
genaren zouden besluiten tot die dure operaties als er in
derdaad enig uitzicht op herstel is.
 
Omdat Sjors de dag ervoor nog onder narcose voor de
foto’s was geweest heb ik hem de ochtend in de auto ge
laten en dus niet ingezet. Pas ’s-middags heb ik hem op een
rustig stuk samen met zijn Duitse vriendinnetje, het 3-jarige
teefje Assia, laten lopen, ook omdat ik geen Duitse Jagd
schein heb  en dus ook geen geweer om ons eventueel te
kunnen verdedigen. Dat samen zoeken met Assia was niet
echt een succes want zij wilde constant maar met Sjors
spelen. Omdat Sjors wel serieus met zijn taak bezig was, heb
ik me maar met hem afgezonderd en zijn we samen erop
uitgetrokken. Normaal gesproken is dat niet slim, maar
omdat het al snel duidelijk was dat we inderdaad in een
rustig perceel liepen, durfde ik dat wel aan. Wel ben ik van
plan om, alvorens aan een tweede drukjacht mee te doen,
eerst met Sjors in een (Duitse) Saugarten te gaan trainen.
Zal mijn fokker eens vragen of hij mij daarbij wil helpen. Ook
zal ik tot de aanschaf van een MPS Tracking over moeten
gaan waarbij je de hond op grote afstand tot wel maximaal
40 km kunt volgen. Zo setje kost je wel zo’n € 800,= maar
dat heb ik er wel voor over. Je hond kwijtraken is een
duurdere aangelegenheid.
 

moet dat nog wel even bevestigd zien te krijgen. Ook de
Duitse ED-foto’s, hoewel niet verplicht gesteld door de
NGMV, worden door de NGMV geaccepteerd. Van de HD-,
ED- en oogonderzoeken heb ik inmiddels (begin januari)
alleen het niet-ECVO-onderzoek binnen. 'Niks opvallends'
gevonden, dus een goede ooguitslag die helaas in Neder
land overnieuw moet worden gedaan.
 
Eigenlijk een vreemd verhaal want Nederlandse fokkers
mogen wel een Duitse reu gebruiken. Nou die woont dus in
Nederland en wordt in het land van herkomst (het Münster
land/Westfalen) als een goede reu gezien (er vanuit
gaande dat de foto’s geen problemen aan het licht
brengen)
 
Onze vereniging stelt de beoordeling van elleboogdyspla
sie, ED dus, niet verplicht. Daarom worden ED-foto’s op
vrijwillige basis gemaakt. Maar wat te doen als blijkt dat de
foto’s uitwijzen dat je hond ED –C of hoger heeft? In principe
zou de hond dan toch op de fokdierenlijst mogen worden
geplaatst. De vraag is dan of de individuele fokker dat moet
willen, zeker in aanmerking genomen de zware verantwoor
delijkheid die hij heeft voor het leveren van gezonde pups
in het algemeen en gezonde GM-ers in het bijzonder. Per
soonlijk denk ik dat ik Sjors niet op de fokdierenlijst laat
plaatsen als de niet-verplichte ED-test een slechte waarde
oplevert. 
 
De drukjacht
 
Eindelijk mag Sjors dan een keer echt mee op jacht. En dan

Ik houd mijn kroon wel op
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Ik heb wel vast kunnen stellen dat Sjors er plezier aan beleeft
om te kunnen werken. Hij loopt echt mooi zijn slagen en als
ik ‘m uit het oog dreigde te verliezen kwam hij direct op de
'komfluit' naar mij toe. Dan is het altijd weer een prachtge
zicht om te zien dat hij met plezier het contact met de baas
houdt, behalve dan tijdens dat geklooi op de HZP (versagen
auf der Federwildschleppe) Ik heb tijdens deze middagdrift
slechts één varken in de voor hem/haar juiste richting zien
lopen om zo de dans te ontspringen. Ook wel weer mooi
dat sommige beesten de kans zien (en krijgen) om aan hun
(nood)lot te ontkomen.
 
Uiteindelijk bleek de oogst van de dag 30 zwijnen, 20 reeën,
3 moufflons, een edelhert en 3 vossen te zijn geweest. Zowel
’s-ochtends bij het aanblazen als ’s-avonds bij het afblazen
van de jacht bleek Sjors de muziek niet echt te kunnen
waarderen. Hij moest er echt om huilen.
  
Hoe nu verder?
 
In Duitsland hoop ik Sjors eind oktober nog op de VGP uit
te kunnen brengen, al moet ik wel eerst aan een Deutsche
Jagdschein zien te komen. Wat ik er zo van heb gelezen is
het HZP+ aangevuld met zweetwerk op een Ubernachtungs
fahrte en het apporteren van een vos van minimaal 3 kilo
waarmee de hond ook nog eens over een hindernis van 1
meter hoog moet springen. Zweet zal niet het probleem zijn,
heb ik inmiddels wel gemerkt. Laatst op een middag een
spoortje van zo’n 400 meter gelegd met 250-300 cc zweet
en de volgende ochtend gekeken wat er gebeurde. Sjors
vond, ondanks dat het ’s-nachts had geregend, zelf de
aanschotplek met ree-haar en liep gelijk het spoor uit naar
de verstopte dummy. Wel blijven oefenen en dan met name
op aan de (zweet)lijn lopen en de rust erin brengen. Ik kreeg
laatst wel 'op mijn flikker' van mijn Duitse jachtvriend dat
zweetwerk nooit 'vrij' maar altijd aan de lijn in alle rust moet
worden uitgevoerd. Maar als ik het vorenstaande in mijn
achterhoofd houd hoef ik me verder geen zorgen te maken
(denk ik)
 
Wat meer training zal vergen wordt de vos. Daarom heb ik
laatst een (lichte) moer (± 3 kg) en een zware rekel (± 5 kg)
gevild en om dummies van respectievelijk 3 en 5 kg gewik
keld. Eerst oefenen met het oppakken van de vossendum
mies, vervolgens met deze dummies afstanden lopen en
daarna springen. Alles uiteraard in een rustige opbouw
eindigend in het 'echie' met een echte vos. En mocht de
lezer nu ook een vos denken te gaan villen; wees voorzich
tig en trek rubberen doktershandschoenen aan, want met
het risico op lint- en spoelwormen moet je echt voorzichtig
te werk gaan.
 
Maar daarvoor lopen we natuurlijk de SJP-proeven in au
gustus en september en daarvoor misschien ook wel wat
veldwerk erbij als afwisseling. Ik hoop in elk geval op goede
B-proeven van 65 punten of hoger en heel misschien tot slot
nog een A-proef. Als dat allemaal naar wens verloopt wil ik
misschien ook een poging wagen op een MAP-B. We heb
ben op de jachthondenopleiding al een begin gemaakt

met lijnen-lopen. De (rechte) lijn lopen geeft nog wel pro
blemen maar op afstand de aangegeven richting lopen,
gaat al redelijk.
 
Best wel ambitieus allemaal. Maar Sjors werkt graag en
wordt al enthousiast als de dummies worden gepakt. Ik
moet daarom waken voor overtraining, want de fout van
overdrijving van het trainingswerk en teveel wedstrijden
lopen is snel gemaakt met als risico dat de hond dan is
verpest. Ik ben van plan om volgend jaar een stukje te
schrijven over wat er van de genoemde ambities is terecht
gekomen. Misschien wel helemaal niks.
 
Maar waar ik ook naar uitkijk is het Eeuwfeest van de Ver
band Grosser Münsterlander op 30 juni in Essen met een
grote Zuchtschau. Kijken hoe hij er tussen al die andere
mooie GM-ers uitkomt. Maar wat daarvan de uitkomst ook
moge zijn, wij zijn thuis hartstikke blij met deze hond!

Simon Wijnnobel

Reactie van het bestuur op het artikel:
We hebben een nieuwe pup 
Buitenlandse reuen die door Nederlandse fokkers wor
den ingezet dienen te voldoen aan de NGMV Fokregele
ment, dus ook het ECVO-oogonderzoek.
Op de Nederlandse fokdierenlijst staan alleen honden
die gezond zijn. Mocht er zijn aangetoond dat een hond
ED heeft, mag er niet mee worden gefokt.
 
 
 

Uitnodiging Clubmatch
Uitnodiging Kampioenschapsclubmatch 2019

Graag willen wij u uitnodigen voor onze kampioen
schapsclubmatch  op 
 
Zaterdag 22  juni 2019 
 
Locatie: Boerderij camping `de Waltakke` te Lochem
Keuring start om 10:00 uur

De keurmeester is dit jaar Dhr. D. Rutten
De beste hond van deze dag zal de titel `Clubwinnaar
2019` 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 t.z.t. op de website evenals het online-
inschrijvingsformulier.
De inschrijving is geopend  vanaf 1 april en sluit op 8 juni
2019!
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Bij welke temperaturen moet ik extra op
mijn hond letten?
Grote honden kunnen over het algemeen goed tegen de
kou. Ze hebben een dikkere vetlaag en hun lichaam stoot
minder warmte af dan die van kleine honden. De eerste
verschijnselen van kou treden daarom ook meestal pas op
rond de 3°C. Toch kunnen ook grote honden het te koud
krijgen bij zeer lage temperaturen, dus blijf altijd opletten.
 
RISICOFACTOREN BIJ KOUD WEER
Hoe goed uw hond bestand is tegen de kou, hangt af van
het ras. Uiteraard verschilt dit ook per hond. Een aantal
factoren zorgt er daarnaast voor dat de kou een grotere
invloed heeft op uw viervoeter. Dat zijn:
De vacht. Hoe dunner de vacht, hoe sneller uw hond afkoelt.
Een kale buik. Heeft uw hond een kale buik? Dan zal hij
sneller afkoelen.
De leeftijd. Puppy’s kunnen minder goed tegen de kou dan
honden van een paar jaar oud. Oude honden zijn ook extra
kwetsbaar, omdat ze hun lichaamstemperatuur minder
goed kunnen reguleren.
Is uw hond ziek? Kijk dan goed uit bij koud weer. Ze zijn extra
gevoelig voor kou.
Heftige wind en/of regen. Dit versterkt de verschijnselen die
optreden als gevolg van kou.
Gesmolten sneeuw. Sneeuwklompjes kunnen blijven han
gen in de vacht. Dit is niet alleen onprettig, maar kan ook
zorgen voor snelle afkoeling.
 

HEEFT MIJN HOND HET KOUD?
Als uw hond het koud heeft of uw hond is aan het afkoelen,
dan kunt u dat herkennen aan een aantal verschijnselen:
Uw hond gaat rillen;
Het ademen gaat moeizaam;
De hartslag wordt zwakker.
Het kan ook zijn dat uw hond in zichzelf keert, geen contact
zoekt en niet wil spelen. Wanneer u een of meerdere van
deze verschijnselen constateert, is het verstandig om uw
hond goed in de gaten te houden en het comfortabeler
voor hem of haar te maken. Koelt de hond namelijk teveel
af, dan kan onderkoeling optreden.
 
LET OP DE LICHAAMSTEMPERATUUR VAN UW HOND
De lichaamstemperatuur van een hond ligt normaal ge
sproken tussen de 38 °C en 39 °C. Door inspanning en stress
kan dit snel oplopen met een halve tot een hele graad, en
door kou kan de temperatuur juist snel dalen. Iets lager is
niet zo erg, maar wanneer de temperatuur beneden de
37.5 graden zakt en uw hond begint afwijkend gedrag te
vertonen, dan raden wij aan om contact op te nemen met
een dierenarts voor advies.
 
Het is belangrijk dat u de lichaamstemperatuur goed meet.
Dit kunt u het beste doen met een digitale thermometer
voor mensen. Aan de oren voelen is bijvoorbeeld geen
goede manier om de exacte temperatuur te meten.
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VERZORG DE POTEN VAN UW HOND GOED
Het is zeer belangrijk om de poten van uw hond in de winter
extra goed te verzorgen, voornamelijk omdat er dan ge
strooid wordt. De pekel blijft aan de poten van uw hond
kleven of gaat in een open wondje in de poot zitten. Na het
uitlaten is het dan ook verstandig om de poten van uw hond
af te spoelen met lauw water. Zo voorkomt u dat uw hond
de pekel van de poten aflikt en er zoutresten in de maag
terecht komen.
Om te voorkomen dat er pekel en sneeuwklonten aan de
poten van uw hond blijven zitten – dit kan namelijk pijn
doen – kunt u de poten insmeren met vaseline of speciale
potenbalsem. Vaseline is niet giftig voor honden, let er wel
op dat de vaseline vrij is van toevoegingen.
 
FEIT OF FABEL: HONDENPOTEN BLIJVEN OOK IN DE WINTER
WARM

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hebben hon
den in de winter geen last van koude poten. De bloedvaten
die bloed vanuit de poten naar het hart pompen en de
vaten die bloed van het hart naar de poten pompen, liggen
heel dicht bij elkaar. Het bloed dat vanuit het hart wordt
rondgepompt is warm; die warmte stroomt direct door naar
de bloedvaten die het koude bloed weer afvoeren. Zo
warmt het koude bloed al wat op voordat het hart bereikt
is. Een hond kan zijn lichaam hierdoor zeer effectief op de
juiste temperatuur houden.
 
WAT TE DOEN ALS UW HOND ONDERKOELD IS?
Als uw hond onderkoeld is zijn er een aantal dingen die u
kunt doen:
Breng uw hond naar een warme omgeving;
Geef uw hond suiker en warm drinken;
Pak uw hond in met dekens om hem weer warm te krijgen;
Neem contact op met uw dierenarts.
 

Ed en Willem Bever op bezoek
Deze winter hebben Ed en Willem Bever niet stil gezeten.
Menig wilgenboompje moest het ontgelden aan hun
houthonger. Nu hebben Ed en Willem beiden op de tech
nische wetenschap school gezeten dus een boompje
omleggen is zo gepiept. Ze zitten inmiddels al binnen een
straal van 300 meter van m’n huis en daarom ben ik blij
geen wilgenboompje in mijn tuin te hebben… Floris vindt
het maar niks dat er opeens weer bomen weg zijn en denkt
er het zijne van. Ik heb hem wel gewaarschuwd dat bevers
niet van pottenkijkers houden en soms ook honden aanval
len met alle gevolgen van dien. Nou, dat zei hem niet zoveel
en hij was in ieder geval daarvan (nog) niet onder de indruk.
Als ik zie hoe zij met hun scherpe voortanden de boompje
omleggen, dan ben ik wel onder de indruk. Gelukkig heb
ben ze hun onderkomen gezocht op een eilandje en ik zorg
ervoor dat Floris daar niet komt. 6 Jaar geleden in april, toen
Floris 5 maanden was en nét kon zwemmen, is hij naar dat
eilandje gezwommen omdat daar veel ganzen hun nest
hadden. Wat ik ook probeerde; hij kwam niet meer terug.
Ja, toen maar de kleren uitgedaan en er naar toe gezwom
men. Wat keek Floris op en wat ging hij gedwee met me
mee terug! Er is door een passant nog een foto gemaakt
die ik graag wil tonen....
 
Nico Engels

Oei! Dat was fris! Alles voor het 'goede' doel!

Floris heeft Ed en Willem wel geroken maar (gelukkig)
nog niet gezien

Ze zitten zeker in het Praathuis! En ik maar wachten!
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Fokdierenlijst 
NHSB   Fokteef   Geboren   Eigenaar 

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

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

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

2899640   Do van 't Woudse Veldt   06-10-2012   S. de Ruiter 

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

  29-11-2012   Oosterhof, N.

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

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

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

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

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

3035836   Ned./Luxemburgs jeugdkampioen , Ned. Kampioen Miss
Summer Uut 't Vossebeltseveld

  07-03-2016   A. Jansen/ R. Mentink

3065110   Raisa v.'t Exelseveld   27-11-2016   G.Klokman

NHSB   Dekreu       Eigenaar

2761199   Ned. en Int. Kamp. Aristaios Onyx of Coopers Border   21-08-2009   B.E. v. d. Burgt 

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

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

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

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

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

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

3035833   Ned. Kamp. Sir Storm Uut't Vossebeltseveld   07-03-2016   H.van de Kraan,Mede-eige
naar M.van de Kraan

3067382   v.W. Duron van het Zonnebeekbos   26-12-2016   L. Louwman v.d. Veen Mede-
eigenaar J. Boers

2802455   Ned. Kamp. Filu (Tobor) vom Flörbach   05-04-2010   J. Kisjes

 

Gezondheidsuitslagen

NHSB   Naam hond   Geboorted
atum

  Onderzoek/uitslag   Datum on
derzoek

  Dierenarts

2974657   Aiko von Tiebensee            
13-4-2018

  Oog/Voorlopig vrij   20-9-2018   R.R.O.M. van de Sandt

2911944   Uriella Junior Od Nezdického
Potoka

  29-11-2012   Oog/Voorlopig vrij   20-9-2018   R.R.O.M. van de Sandt

2868984   Panja van het Meekenesch   25-1-2012   Oog/voorlopig vrij   2-10-2018   G. Görig

3089776   Tanja van het Meekenesch   10-7-2017   Oog/niet vrij cataract  2-10-2018   R.R.O.M. van de Sandt

3035833   Sir Storm Uut't Vossebeltseveld   7-3-2016   Oog/Voorlopig vrij    12-9-2018   A.M.Verbruggen

3035833   Sir Storm Uut't Vossebeltseveld    7-3-2016   HD-A Norgbergwaar
de 40 Onvoldoende
aansluiting
 

  26-10-2018   R.A.J.Smits
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Nieuw op de fokdierenlijst: Ned. Kamp.
Filu (Tobor) vom Flörbach
NHSB: 2802455  

Geb.datum: 05/04/2010  

Vader: Hektor vom Ahler Esch  

Moeder:  Aspe von der Steverquelle  

Fokker: Franz-Josef Frenker-Hackfort  

HD:  HD-A Norbergwaarde 40  

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij  

Schofthoogte: 65 cm  

Exterieur: Uitmuntend Clubmatch Win
naar 2012 Duitsland ZG/ZG

 

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

  SJP B diploma's  Veldwerk 
jeugd Goed

 

  VJP 72 p. spur 11 HZP 172 p
sichtlaut
Zweetwerk spoor F 500 m. G.
spoor E 1000m.  Z.G. 

 

Eigenaar:   Jarina Kisjes  

Telefoon: 0612306396  

E-mail:           jarinakisjes@gmail.com

Nieuw op de fokdierenlijst: v.W Duron
van het Zonnebeekbos
N.H.S.B.  3067382    

Geboren: 26-12-2016    

Geslacht: Reu    

Vader: Nick von Hoxfeld    

Moeder: Dietske V."T Seijzenbroek    

Fokker: L. Louwman v.d Veen    

HD: A Norbergwaarde 40    

Oogonderzoek:       Voorlopig vrij

Schofthoogte: 65 cm    

Exterieur: Nederland Uitmuntend Duitsland
V/V 

   

Jachtproevenproef: aanlegproef: Uitmun
tend 150,5 punten tweede plaats.
SJP C diploma 49 p. VJP 77 p. HZP 193 p. v.
W HZP 191p. 7 v.W p. totaal 198 p.
 

   

Eigenaar: L. Louwman v.d. Veen, mede-ei
genaar J. Boers

   

Telefoon: 06-22241162 / 053- 4786324    

E-mail:w.j.vd.veen@hetnet.nl    

Dekberichten
 
 
 
Dekkingen 
Senta van het Meekenesch x Borr van de Stommeerpolder
dekking 6_2-2019
Panja van het Meekenesch x Adam von den Eisheiligen
dekking 10-2-2019
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                       * 15 januari 2004 
-  † 4 januari 2019
Na vele mooie jaren en onvergete
lijke momenten,
hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van Spencer
(von das Ginsterwald),
Spencer was niet alleen een vrien
delijke kameraad,
maar ook een aanhankelijke en bo
venal vrolijke hond,
bijzonder gesteld op de mens en
de natuur.
 
Wij zullen Spencer ontzettend mis
sen.
Fam. Franssen – Afferden LB.

Onze hond Aleska van ‘t Vriezebosch is overle
den.Ze had een heel virulente vorm van kan
ker, toen ze een dikke buik kreeg was het ook
al te laat. Ze is maar 9,5 jaar geworden helaas.
Anneke Talhout

    Lieve Lieke.

 
Je weet dat het ooit komen gaat…..
Maar als  “ooit “ er eenmaal is….
Dan blijf je achter met een leeg
te….
En veel verdriet en gemis….
 
Lieke…bedankt voor al die mooie
jaren dat je in ons leven was……
Lieke..  bedankt dat ik jou baasje
mocht zijn…..
 
25-03-2003 (geboren in mijn han
den)……10-12-2018 (gestorven in
mijn handen)
Elly Bartnig 

 
Afgelopen 23 augustus 2018 is Jillz
(Kropa van 't Kreijl) overleden.
 
We wensen Karin Arends veel sterk
te met het verlies.
 

Geboortebericht:  van't Exelseveld
Moeder:   Raisa van't Exelseveld

Vader:   Aiko vom Tiebensee

Geboortedatum:  20-2-2019

Pups:   7pups 6 reutjes en 1 teefje

Beschikbaar:    2 reutjes beschikbaar

Nieuw op de fokdierenlijst: Raisa v.'t
Exelse veld
N.H.S.B.   3065110

Geboren:   27/11/2016

Vader:   Bjorn v.'t Vriezenbosch

Moeder:   Jull v.'t Exelseveld

Fokker:   H.G. Klokman

DNA:   geregistreerd

HD:   HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogaandoeningen

Exterieur:   Zeer Goed 58 cm

Aanlegproef:   Uitmuntend

Jachtproeven   SJP C/B diploma VJP 77 punten

Eigenaar:   H.G. Klokman

Kennel:   v. t' Exelse veld

Telefoon:   0573421216

Email:   gerritklokman@hetnet.nl
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Advertentietarieven 2019
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.

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@outlook.com

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

Bestuurslid GHC Vacant     

 

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  

  

Uitnodiging algemene
ledenvergadering
Aankondiging ALV vrijdag 10 mei 2019
 
Op vrijdag 10 mei 2019 zal de Algemene ledenvergade
ring plaatsvinden in Ermelo.
De uitnodiging en agenda zal uiterlijk 10 april 2019 op de
website worden geplaatst. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda !
 
Zoals gebruikelijk worden op deze avond de bokalen voor
de beste jeugdhond, veldwerk en de Martien Peters
bokaal  over het jaar 2018 uitgereikt.
Wilt u meedingen naar één van deze wisselbokalen over
het jaar 2018, vergeet dan niet om tijdig uw resultaten
naar het secretariaat op te sturen!
Het reglement van deze bokalen kunt u op de site nale
zen.
 
Graag tot ziens!!
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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.

Ereleden NGMV 2019 
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
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


