
Nederlandse
Grote

Vereniging

Münsterlander

de grote münsterlander

editie 2 2019



Cover  Sir Storm Uut 't Vossebeltseveld
Foto     Marcia van der Kraan

Inhoudsopgave
Artikel  pag.

Cover: Emke van het Zonnebeekbos  1

Inhoudsopgave  2

Colofon  2

Woord van de voorzitter  3

Van de redactie  3

Notulen algemene ledenvergadering 06-04-'18  4-6

Van de redactie  7

Raiko's eerste Doedag  7, 8

De Doedag van Matty en Koetja  8, 9

Doedag NGMV 13 juli 2019   9

Lola wint de Kampioensclubmatch 2019  10, 11

Clubmatch met Juul!  11

Verslag Kampioensclubmatch op 22-06-'19  12

Foto's en keuringsverslagen deelnemende honden
van de Kampioensclubmatch 2019

 13-20

Sfeerimpressie Kampioensclubmatch 2019   21

Sfeerimpressie Doedag 2019  22

Winnaar Aanlegproef aan het woord  23, 24

Foto: Emke van het Zonnebeekbos  24

In memoriam Lesca en Ischa  24

VFN NGMV  25 

Fokdierenlijst  26

Dekberichten  26

Gezondheidsuitslagen  27

Nieuw op de fokdierenlijst  27, 28

Vervolg Dekberichten  28

Jaarverslag secretariaat 2018  29

Foto: Flo van het Doelhof  29

Foto: Binti van het Lobbery  29

Agenda NGMV  30

Lijst met ereleden en leden van verdienste 2019  30

Bestuur en commissies,   31

Sociamedia / Facebook  31

Advertentietarieven 2019  31

Foto: Bruce van het Reuseldal  32

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.
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Kampioen van de clubmatch en dus zou zij mijn nieuwe
fokdier worden. De foto’s van de heupen gooiden roet in
het eten. Niet goed, niet op de fokdierenlijst en dus ook
geen puppies. 
 
Ik had me bedacht toen Tjarda op leeftijd was om er een
tweede bij te nemen. Kon ze wellicht nog wat opsteken van
de ouwe. Zo gezegd zo gedaan. Het werd Acira van de
Polderdiek. Uitmuntend op de aanlegproef en beste
jeugdhond van de clubmatch. Het jaar daarop winnaar
van de clubmatch, wereldkampioen en op haar eerste
proef behaalde ze gelijk een B. Heupen goed? Ja gelukkig,
heupen goed. Alleen nog ‘even’ de ogen doen dan kan ze
op de lijst. Distichiasis ……F*ck, f*ck, f*ck. Nee juist niet,
uitgesloten van de fokkerij. 
 
Het wil dus maar niet lukken. Misschien dat de volgende
wel een complete wordt met alles erop en eraan. Maar in
de hondenfokkerij zit het voorlopig niet mee. Geen puppies
bij deze fijne tophond. Richten we ons maar weer op de
fokkerij van veulens èn van lammetjes. Het worden Kerry
Hills, heb ik toch zwart-witte. 
Johan Wilmink

 

Van de voorzitter
Het jaar 2019 is een beetje een jaar om te vergeten voor
ons. Het veulenseizoen begon slecht met  het overlijden van
onze stammoeder tijdens de bevalling. In diezelfde week
raakte we onze beste merrie kwijt. Ook tijdens het werpen.
Het veulen zat met een achterbeen naar voor en kon niet
geboren worden. Het moest er afgezaagd worden en
daarbij verloren we ook de merrie. 
 
Later nog weer een veulen dus het zat ons echt niet mee.
Financieel een strop maar emotioneel krijg je ook een ge
weldige dreun. We zijn fokkers in hart en nieren en onze
fokproducten lopen over heel de wereld en als je daar dan
berichten over krijgt hoe goed het gaat, ben je trots en je
hart gaat open. Maar soms heb je dus ook hartenpijn.  
 
Wij hebben geen reuen maar teven want wij willen kleintjes.
Wij willen puppies en veulentjes en lammetjes. Ja, ik ga ook
weer schapen nemen. Kerry Hills en inderdaad dat zijn zwart-
witte. Toen mijn vrouw bij mij introk wilde ze een herder om
het erf te bewaken. Het werd een Mechelse herder. Kootje,
een teefje. Zij was negen weken toen we gingen kijken en
ik had nog zo tegen mijn vrouw gezegd: ,,Hij is niet leuk en
ook niet lief anders krijg ik niets van de prijs af. ‘’ Maar ze
stond tegen het hek aan te kwispelen en mijn vrouw viel
gelijk in katzwijm en de onderhandelingspositie hadden we
verspeeld. Ze had geen stamboombewijs maar toch ging
ze mee en we lieten haar na een aantal jaar dekken door
een reu die met twee certificaten als politiehond geslaagd
was. Er kwamen tien pups die moeders na zes weken door
de stal droegen. Bavianen waren het. 
 
Er kwam al snel een teefje bij. Een Heidewachtel, een kleine
Münsterlander. Je moet immers klein beginnen en ik jaagde
toen ook al. Ook met deze wilde ik fokken maar deze had
overbeet en dat was dus geen optie. Ik kwam met deze
hond op een proef en verontschuldigde me min of meer bij
de dierenarts Co Lutz voor de overbeet. Hij keek er naar en
zei: ,,Is inderdaad behoorlijk. Eet ze goed en apporteert ze
goed?’’ waarop ik antwoordde dat het  inderdaad het
geval was. Waarop hij de legendarische woorden sprak: ,,
Dan heb jij er meer last van dan zij!!’’ Toch kwamen er
puppies; in een onbewaakt ogenblik werd ze gedekt door
de buurman…….zijn hond. Geweldige honden geworden. 
 
Via Herman van Dam kwam ik in aanraking met de Grote
Münsterlander. Voor het jagen in de bieten toch nog wel
wat meer mans dan de kleine variant. Ik kocht een pup bij
Kees en Carla Konings uit Bergen op Zoom. Tjarda von das
Ginsterwald, zeer intelligente hond en razendsnel. Kreeg
een Uitmuntend op de aanlegproef en ik had mijn zinnen
er op gezet om met deze hond te gaan fokken. Mooi papier
en dito hond. Op een leeftijd van 8 maanden sprong er een
paard op en ze was morsdood. Daar heb ik vreselijk om
gehuild.
 
Opnieuw een Tjarda op gedaan nu bij Gerrit Klokman.
Tjarda van het Exelseveld. Uitmuntend  op de aanlegproef.

Er staat geen paard in de gang maar in het kantoor van
Johan hangt wel een Grote Münsterlander aan de muur.
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering NGMV
vrijdag 6 april 2018
Aanvang: 20:00 uur te Ermelo
 
Opening:
Johan Wilmink open de vergadering en heet ons allen van harte welkom.
Johan Wilmink vraagt om 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van Tonnie te Boome als betrokken en actief lid van de
N.G.M.V..
 
De volgende afmeldingen voor de ALV zijn binnengekomen:
Koos en Tiny Poort, Ria Lukens, Jos Franssen, Gitte Hoefman, Nico Engels en Herman van Dam.
 
Ingekomen Stukken en mededelingen:
Vanuit de JWR is er een template binnengekomen ter kennisgeving.
Dit gaat over de 40/60% regeling loting Kampioensveldwedstrijd en geldt dus alleen voor de ̀ Open` klasse wedstrijden.
Deze regeling zal op de website worden vermeld en ter kennisgeving worden gepubliceerd in het clubblad. Voor de
jeugdhonden geldt een voorrangsregeling indien deze in het bezit zijn van een BVT (Basis Veldwerk Test) Deze BVT`s,
georganiseerd door de ORWEJA, zijn nog in een proeffase en worden aan het eind van het jaar geëvalueerd. Alle info
omtrent de BVT is op de site van de ORWEJA na te lezen.
 
De veldwerkcommissie wordt gecomplimenteerd met de organisatie van de wedstrijden en instructiedagen. Vanwege
de achteruitgang van de wildstand worden er incidenteel ook al door sommige verenigingen wedstrijden georgani
seerd in het buitenland.
 
Notulen ALV d.d. 31 maart 2017:
De pagina`sworden doorgelezen en goedgekeurd.
 
Jaarverslag secretariaat 2017:
Piet Veldt vraagt wat het bestuur eraan doet wanneer leden buiten het VFR fokken?
Vanuit de RvB worden de rasverenigingen geacht erop toe te zien dat leden zich aan het VFR houden. Het bestuur zal
haar beleid hierop strenger naleven en leden voor een jaar schorsen wanneer ze buiten het VFR fokken. Een artikel
hierover staat op de site en wordt in het volgende clubblad vermeld. Op de site zal nog meer benadrukt en duidelijker
vermeld moeten worden dat de vermelde nestmeldingen allen fokken volgens de regelgeving van het VFR. Piet Veldt
hoopt dat er meer nesten zullen komen de komende jaren zodat het ras de Grote Münsterlander meer op de kaart
wordt gezet.
 
Het verslag wordt goedgekeurd.
 
Jaarrekening 2017 + begroting 2018:
Wim ten Hoopen geeft mondeling toelichting op de jaarcijfers.
Er zijn over het gehele jaar bij allerlei activiteiten toch minder inschrijvingen geweest wat vervolgens resulteert in minder
opbrengsten. Er gaat € 750,- naar de bestemmingsreserve.
Er waren aan het eind van het jaar 6 leden minder dan een jaar eerder.
Wim ten Hoopen belt de pup-kopers op om, na afloop van het jaar dat ze 4x kosteloos het clubblad hebben ontvan
gen, te vragen of ze lid willen worden van de vereniging. Dit wordt veelal toegezegd maar de aanmeldformulieren
laten soms nog op zich wachten.
De ALV keurt de jaarcijfers goed.
 
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:
De kascontrole is uitgevoerd door Eddy van den Berg en Nicoliene Oosterhof.
Nicoliene geeft aan dat de administratie er verzorgd en goed uitzag. Johan Wilmink leest het verslag van de kascom
missie voor. De vergadering verleent décharge aan het bestuur.
Eddy van  den Berg en Linda Louwman zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
Jan Heijmer wordt als reserve lid benoemd.
 
7.   Commissieverslagen
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*  Fokbegeleidingscommissie:
Het FBC verslag 2017 wordt doorgenomen.
Piet Veldt vraagt of er een uitleg kan komen over de Norbergwaarde en de betekenis ervan bij de HD uitslagen. Lida
Reeskamp wil hiervoor een artikel opstellen voor clubblad en site.
 
+ voorstel wijziging artikel VFR 7.1
Piet Veldt geeft toelichting voor zijn vraag naar wijziging van het VFR:
Er waren volgens hem te weinig Nederlandse keurmeesters op de shows in het afgelopen jaar. Dit wordt enigszins
tegengesproken maar het is inderdaad wel goed zoeken om een show te vinden waar een Nederlandse keurmeester
de Grote Münsterlanders keurt.
Er volgt een open discussie waar `voors en tegens` tegen elkaar afgewogen worden.
Een te strenge selectie geeft ook nadelige invloeden en eisen die je stelt moeten wel uitvoerbaar zijn. Op de laatste
aanlegproef/nestkeuring bleek dat de nesten, gefokt volgens VFR, duidelijk hoger kwalitatieve honden waren dan de
andere aanwezige honden.
 
Ingediende voorstel op ALV 6-4-2018:
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van
Beheer en/of FCI gereglementeerde en/of door de rasvereniging georganiseerde expositie en daar minimaal de
kwalificatie ZG (Zeer Goed) op elke expositie te hebben behaald.
7.1.1  Beide kwalificaties moeten behaald zijn op de leeftijd van  minimaal 15 maanden.
Tevens moet op de leeftijd van minimaal 15 maanden een schofthoogtemeting plaatsvinden door een voor het ras
bevoegde exterieurkeurmeester.
De beide kwalificaties moeten behaald worden onder twee verschillende exterieurkeurmeesters.
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 Ne
derland georganiseerde door de Raad van Beheer gereglementeerde CAC en/of CACIB expositie onder een Neder
landse 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),
 
Na stemming wordt het voorstel aangenomen door de ALV en zal ter goedkeuring worden verzonden naar de Raad
van Beheer.
Het artikel is pas van kracht wanneer de goedkeuring binnen is vanuit de Raad van Beheer.
 
 
* Gebruikshondencommissie:
Het GHC verslag wordt doorgenomen. De Doe-dag is ontstaan n.a.v. vraag van fokker. Het was een succesvolle dag
met veel enthousiaste deelnemers. Deze waren door de GHC aangeschreven vanuit de laatste jaargangen van
deelnemers voor de aanlegproeven. Marcel Veldhuis vindt dat ook de fokkers hierin een taak hebben om de pup-ko
pers enthousiast te maken voor deze dag om zodoende kennis te maken met de mogelijkheden voor activiteit met je
hond.
Dit jaar zal de Doe-dag plaatsvinden in Lochem op de `Waltakke`.
Deze is niet alleen voor de jonge en onervaren honden maar er zullen nu ook proeven worden uitgezet voor de meer
ervaren honden.
 
Rini van Kuijk merkt op dat er ondanks de toenamen van deelnemers aan de SJP proeven er maar relatief weinig
deelnemers waren in Haaften. Dit zou kunnen komen omdat deze bekend staat als `moeilijk`. Dit heeft onder meer te
maken met de staat van het terrein waar de afgelopen jaren nogal veel veranderd is en `de wind` die nogal eens
roet in het eten gooit bij de proeven. Er wordt voor de komende proef gekeken of de proeven op een ander manier
kunnen worden ingedeeld.
Compliment aan de commissie dat er zoveel georganiseerd wordt.
 
*  Veldwerkcommissie
Het veldwerk geeft weer meer deelname te zien, ook door Grote Münsterlanders, wat als nadeel geeft dat niet iedereen
kan meedoen, ook al wordt de wedstrijd door de N.G.M.V. georganiseerd. Het in bezit hebben van een BVT kan dan
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een gunstig effect op de kans op deelname, ook bij deelname bij de andere rasverenigingen.
 
*  Redactiecommissie
Sonja de Ruiter merkt op dat er foto`s zijn ingestuurd naar de redactie maar dat deze nog niet geplaatst zijn in de
diverse media. De eigenaar was gevraagd om deze niet zelf te openbaren en het is derhalve vervelend dat er nog
niets mee gedaan is. Madelon Bolderman denkt dat deze ergens zijn blijven liggen en vraagt Sonja om deze alsnog
weer in te zenden naar de redactie. De redactie heeft zorggedragen voor 4 clubbladen die er alle vier goed uitzagen
met veel informatie en leuke verhalen van inzenders.
Het blijft lastig om zoveel mogelijk verschillende honden te plaatsen van veel verschillende eigenaren. De kwaliteit van
de foto bepaalt in hoge mate de kans op plaatsing in het clubblad, site, Facebook of kalender.
 
Bestuursverkiezing:
Wim ten Hoopen en Madelon Bolderman worden voor hun huidige functie herkozen in het bestuur. Beiden hebben
wel aangegeven voortijdig te willens stoppen indien er zich een geschikte kandidaat meldt voor het invullen van hun
functie. Er wordt dus uitgekeken naar eventuele geschikte kandidaten. De redactie is inmiddels aangevuld met 2
nieuwe kandidaten, Marcia van der Kraan en Monique van Berkel. Nicolien Oosterhof en Madelon Bolderman stoppen
bij de redactie of invulling geven aan het clubblad. De wens is dat er vanuit deze redactiecommissie een bestuurslid
komt.
 
 
Uitreiking verenigingswisselprijzen.
De jeugdbokaal wordt dit jaar niet uitgedeeld i.v.m. ontbreken van inzenders.
De Veldwerktrofee 2017 is voor Jos Franssen met barones Meggie von Cayer Blanck.
Helaas was Jos niet aanwezig om deze trofee persoonlijk in ontvangst te nemen.
De Martien Peters-bokaal mocht in ontvangst genomen worden door Nicoliene Oosterhof met Aira van de Polderdiek.
Beiden van harte gefeliciteerd met dit resultaat!
 
Rondvraag:
Jarina Kisjes meldt dat zij namens de N.G.M.V. naar de JWR vergaderingen gaat. In de wandelgangen hoort zij veel
vragen over allerlei zaken maar deze worden niet rechtstreeks aan haar gemeld zodat zij deze kan voorleggen op de
JWR vergadering. Het is moeilijk om gerichte vragen te stellen wanneer men de agenda niet kent. Het is natuurlijk altijd
mogelijk om vragen te stellen aan de leden van de GHC en deze kunnen dan worden doorgespeeld naar de betref
fende personen of instanties.
 
Herwin Roze vraagt of er door de FBC meer informatie kan worden verstrekt aan beginnende fokkers? Lida Reeskamp
wil een soort protocol met `tips en tricks` aanleveren voor deze fokkers, wat bij het aanmelden van een teef op de
fokdieren lijst mee verzonden kan worden.
Er komt immers heel wat bij kijken waar je aan moet denken bij het fokken van een nestje.
 
Nicoliene Oosterhof vraagt waarom er nog fokdieren op de lijst staan die niet meer zullen worden ingezet voor de
fokkerij?
Reden kan zijn dat een fokker tijdelijk geen fokteef op de lijst heeft staan maar toch graag de kennelnaam nog onder
de aandacht brengt. Voor fokteven geldt een leeftijdslimiet van 8 jaar en voor dekreuen is er geen leeftijdslimiet.
De fokdierenlijst blijft gehandhaafd zoals die is maar er zal ook een fokkerslijst vermeldt worden op de site, op verzoek
van Matty de Putter, waar zowel actieve, als tijdelijk niet-actieve fokkers van de afgelopen jaren op staan.
 
Marcel Veldhuis merkt op dat de nieuwe locatie van de aanlegproef/nestkeuring zeer geschikt is en alles biedt wat
je nodig hebt. Gelukkig waren de eigenaren ook zeer tevreden over de gang van zaken en zijn we in het najaar weer
welkom. Marcel bedankt Herwin Roze voor het aanbieden van deze optie die dankzij een pup-koper van Herwin in
beeld kwam.
 
Sluiting:
Johan Wilmink sluit de vergadering onder dankzegging voor de komst en wenst allen wel thuis.
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Raiko's eerste Doedag
Zaterdag 13 juli stond al een tijdje in het rood aangeduid
op onze kalender.
De doedag van de Nederlandse munsterlander vereniging
in Lochem.
Op de kampioensclubmatch hadden een aantal mensen
ons verteld dat het zeker de moeite was om deel te nemen.
Niet wetende wat te verwachten hadden we ons ingeschre
ven.
 
Om half zes ’s morgens vertrokken we samen met onze 19
weken oude pup Sandor (Raiko) v.t exelse veld vanuit Belgiê
richting Camping De Waltakke.
Met een klein hartje gingen we ons aanmelden en kregen
we een kleur van groep toegewezen.
Wij zaten bij de groene groep.

Bij het drinken van een kopje koffie vertelden ze ons dat de
doedag in het teken ging staan van de vernieuwde stan
daard jachthonden proeven.
In mijn binnenste dacht ik oei daar zijn wij nog lang niet aan
toe maar we zien wel wat de dag brengt.
 
Na het maken van de groepsfoto gingen we in groepjes
van 6 honden naar de 5 verschillende proeven.
Onze groepsbegeleidster was Matty de Putter met haar
hond Koetja.
Ik wil haar en de keurmeesters speciaal bedanken om bij
elke proef à la minuut iets te verzinnen wat onze pup aan
kon.
 
Dit was voor ons de eerste keer dat we kennis maakte met

Van de redactie
Op een SJP van je eigen vereniging hoor je nog eens wat.
Vaak de nieuwtjes of achtergrondverhalen die je niet leest
op je PC of in ons verenigingsblad. Gewoon ‘live’ is een
geheel ander nieuwskanaal. Het is al vele eeuwen beproeft
en heeft de tand des tijds glansrijk doorstaan. Na de proef,
aan de biertafel, hoorde ik bv van helper Jan Neggers dat
hij voor onze vereniging de standaard jachthondenproef
en ook de aanlegproef heeft opgezet. Jan stond ook op de
Nimrod met zijn Grote Münsterlander en behaalde daar de
AA status.
 
Ik hoorde ook dat Rini en Marian van Kuijk al in 2000 zijn
begonnen met het mede-organiseren van jachtproeven.
Wat begon met het plaatsen van verwijsbordjes, groeide
uit naar de totale regie. Maar zoals Rini het bescheiden op
de SJP noemde: “We hebben het niet alleen gedaan. Je
hoefde het maar te vragen en we werden geholpen!”. Ik
denk dat daar het geheim ligt. Iets aan een ander vragen
doen we vaak niet zo gemakkelijk. Misschien koudwater
vrees voor een negatief antwoord? Aan de andere kant is
het zo jammer niet te vragen omdat een vraag stellen de
ander weer de gelegenheid geeft dát te laten zien wat
hij/zij goed kan en daarin dan kan schitteren. Dus ook de
waardering over een geleverde prestatie komt bij het ‘niet
vragen’ niet aan bod. Dus eigenlijk is ‘niet vragen’ een
gemiste kans om verder te groeien. Ik vind wel dat de ge
vraagde het gevoel meekrijgt dat een ‘nee’ er ook mag zijn.
Over het ‘vragen’ gaf Marcel Veldhuis aan die biertafel,
onbedoeld een masterklasje aan zijn tafelgenoten. Samen
vattend, zoals Marcel het verwoorde, is het een combinatie
van openheid, moed, verbondenheid, wijsheid en niet te
vergeten: humor! Ja, je vele jaren inzetten voor een vereni
ging zet wel zoden aan de dijk. Het kan een mens beschei
denheid, dankbaarheid, respect en groei brengen.
 
Jan Neggers vertelde ook dat de Vizsla-vereniging na 2 jaar
vroeg of zij zich ook mocht aansluiten bij de SJP van de
Grote Münsterlandervereniging. De honden komen qua
prestaties dicht bij elkaar, lijken niet op elkaar dus daar is

geen verwarring over, het om-en-om proeven organiseren
belast de verenigingen minder en de Crobsewaard is een
mooi terrein! Dus dat was toen een logische JA vanwege
een win-win situatie. Als ik dan zie dat het allemaal soepel
verloopt, is het een schot in de roos geweest. Ook in de
groepjes die de proeven afwerken is er tussen de GM en
Vizslabaasjes onderling veel te delen.
 

Wat mij verder opviel in de nazit ter ere van de benoeming
van Marian en Rini tot ere-leden is dat de keurmeesters zo
bij deze verenigingen op hun gemak zijn. Iedereen weet
dat keurmeesters vaak het onderwerp van gesprek zijn als
na de SJP de prestaties worden besproken. Zoiets als op
een verjaardag de huisarts en/of de tandarts over de tong
gaan. Bij tegenvallende cijfers hoor je niet altijd lovende
woorden over de keurmeesters. Aan de biertafel is dat an
ders. Dan staan we zij-aan-zij en merk je dat wij eigenlijk
hetzelfde willen. Daar bedoel ik geen bier mee.
 
Gek genoeg tijdens de jachttraining, als mijn trainer mij
vraagt de prestatie van een proef van Floris te beoordelen
met een cijfer, geef ik dan vaak een lager cijfer dan de
trainer zelf… Ben ik toch te kritisch naar mijn eigen hond?
Namens de redactie,  Nico Engels

Rini en Marian. Niet klagen maar vragen.
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Zo trots op Koetja en dat doet me wat....

De Doedag van Matty en Koetja
Een natte doedag.
Op naar de doedag 2019. Eigenlijk helemaal geen zin in
maar ik had toegezegd te gaan en voelde me daardoor
ook verplicht.
Het weerbericht gaf aan dat er op de doedag kans was op
een buitje zo hier en daar. Nou hemelwater is er nauwelijks
gevallen maar droog bleef het ook niet.
Vertrokken op vrijdag eind van de middag  Het was droog
weer dus prima om te rijden, navigatie gaf 2 ½ uur reistijd
aan. Helaas reeds bij Bergen op Zoom een file. Tja en ook

verder veel file's.  Om te huilen dus. Voeg daarbij het feit
dat ik krap een week eerder vrijwel de zelfde route had
gereden om Becses naar een herplaatsadres te brengen,
nou dan kun je mogelijk bedenken dat er zo hier en daar
een (huil) buitje viel. 
 
Nachtje overblijven op de Waltakke is geen straf zeker als
daar al een GM gezelschap bivakkeert waar je gezellig de
avond mee door kunt brengen. Koetja en ik werden verwel
komd door een lieve groep GM mensen die al druk aan de

barbecue waren en waar ik gelijk een hapje mee kon eten. 
Na een heerlijke nachtrust, samen met Koetja op een
luchtbedje in de auto, ontbijtje enz. begonnen de deelne
mers voor de dag binnen te druppelen. Bij de herinnering
hoe ik ook met Becses zo voor een proef vaak de nacht had
doorgebracht leidde ertoe dat de eerste druppels vielen.
En dan waren er zoveel lieve mensen die vroegen naar 
Becses dat ik het weer nier droog kon houden. Potverdorie
wanneer zijn die tranen nu eens op.
 
Ik was gepromoveerd tot deelnemend groepsbegeleider.
Heerlijk te zien hoe mensen in mijn groepje aan het werk
waren met hun hond en gretig waren om te leren en tips
ter harte te nemen.
De groep was zeer gevarieerd in leeftijd als in ervaring. Zo
was daar een nog heel jong hondje met een enorme
passie voor kraai en konijn. Dit hondje kan overigens ook
zijn vliegbrevet halen over een tijdje. Er was ook een 'mij
hou je niet voor de gek' hond die de dummy duidelijk had
zien vallen maar op zoek bleef naar kraaien die eerder daar
waren gevallen en waar ongetwijfeld de geur van aanwezig
was op het veld. Een schat van een GM, zeer zelfstandig,
kreeg er amper genoeg van om van de vrijheid te genieten.
En wat te denken van de hond die de dummy naar de
werper bracht en keurig model probeerde af te geven, of
de hond die zo graag bij zijn baas bleef dat hij weigerde te
blijven liggen zodra die baas uit het zicht ging. Kortom in
onze groep nog veel zaken om te leren of puntjes om op
de i te zetten. Gelukkig maar, stel je voor dat de honden op
deze jonge leeftijd al uitgeleerd zouden zijn.
 
Koetja deed hel erg haar best en kreeg op de meeste on
derdelen complimenten. Haar natte werk, ik had er niet veel
verwachting van, verliep bovenverwachting. Over water
geen probleem, apport uit diep water, nou ja zeg om te
huilen. Ze weigerde om de eend op te halen. In de herkan
sing heb ik haar tevoren even toegesproken en dat had tot
effect dat ze de eend vlot uit het water haalde en bij me
bracht. Nadat enkele zeer talentvolle honden hadden laten
zien hoe de dirigeerproef 'nieuwe stijl' er uit kan zien was het

wild.
Was dus best spannend!
Ik had nooit verwacht dat Raiko de kraai en het konijn ging
vastnemen maar hij deed wel.
Alleen het terug afgeven is nog een punt waar we aan
moeten werken.
Met veel geduld en niet te veel druk komt dit wel goed
vertelde de keurmeester ons.
We hebben nog maar 3 lessen jachthondentraining gehad
maar het terugbrengen van de dummy ging wel goed en
ook het volgen ging al redelijk.
 
Op het einde van de dag werd iedereen naar voren geroe
pen om zijn certificaat met punten in ontvangst te nemen.

Verbaasd zag ik dat ik een 9 voor verloren apport te land
en een 8 voor markeerapport had gekregen.
Apetrots reden we terug naar huis met een slapende pup
vanachter in de auto.
 
Tenslotte wil ik iedereen die bij de organisatie was betrokken
bedanken voor de fantastische en leerzame dag.
Raiko en ik hebben veel bijgeleerd en ook leuke en bruik
bare tips gekregen.
 
Maar nu nog even genieten van het pup zijn!
 
Gorrens Cindy en Raiko v.t Exelse veld
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Doedag NGMV 13 juli 2019
 
Wat weer een overweldigende dag. Er waren voldoende
inschrijvingen, we hadden zelfs één reserve en door een
afmelding kon deze nog ingezet worden ook. 32 Grote
Münsterlanders waren aanwezig. Vijf keurmeesters, te
weten: Maria Nieuwenhuis, Siemon de Ruiter, Twan Brug
man, Kees Lukens en Rini van Kuijk waren bereid deze dag
te keuren en zes helpers hebben prima geholpen om van
deze dag een succes te maken: Michelle de Lijster, Ad van
Wingerden, Anton Thoen, Nick van Delden, Marian van Kuijk
en de fotograaf van de dag, Ilse Rietberg. Ilse heeft er voor
gezorgd dat er een prachtige fotoreportage op de NGMV-
site is gekomen. Het geeft de goede sfeer van de dag weer.

 
De aanmeldingen liepen voorspoedig, de opening werd
gedaan door de organisatie en aansluitend werd een
groepsfoto gemaakt. We liepen gelijk al voor op het tijd
schema. Drie proeven in de morgen waar elke groep van
6, en één groep van 7 deelnemers, een uur per proef kon
den benutten.
 

Elke groep had een ervaren voorjager als groepsleider mee
om instructie te geven daar waar nodig. Na de lunch zijn
er nog twee proeven van een uur gedaan en terwijl er drie
honden voor de dirigeeroefening op gingen, konden de
certificaten worden geschreven. Tijdens de dirigeerproef
heeft Linda Louwman-vd Veen uitleg gegeven van wat er
op het veld gebeurde.
 
Tijdens de dag werd er een pot met lege alarmpistool-pa
troontjes rondgegaan met de vraag hoeveel er in zitten.
Degene die er het dichtst bij zat, Gert Rijsdijk, zat er slechts
één naast! Er zaten er 509 in en Gert had 510 genoteerd.
Gert heeft hiermee voor 2020 deelname aan de Doe Dag
tijdens het jubileumweekend gewonnen.
 
Vóór de prijsuitreiking werden eerst de keurmeesters en
helpers naar voren gehaald om uitvoerig te bedanken.
 
De C- en B certificaten zijn stuk voor stuk uitgedeeld. Er
gingen 5 deelnemers naar huis met een C-diploma en maar
liefst 18 met een B-diploma. De drie eerste plaatsen waren
voor:
 
1e plaats: Matty de Putter met Koetja (Desta) van het
Zonnebeekbos
2e plaats: Linda Louwman-vd Veen met Castra van het
Zonnebeekbos
3e plaats: Nicoliene Oosterhof met Aira van de Polderdiek
 
De weergoden waren ons goed gezind, de organisatie kan
terug kijken op een dag die goed doorstroomde. Slechts
één pleister is geplakt op de neus van een deelnemer na
het vallen over een drempel. Met vrolijke en lekker werken
de honden, goed gemutste keurmeesters en helpers, blije
gezichten en één loopse teef waar niemand last van heeft
gehad, kijken wij terug op een leerzame en gezellige dag
op de prachtige locatie bij De Waltakke.
 
Volgend jaar weer! Maar dan een andere opzet. Tot dan?!?
 
Sonja de Ruiter
Jarina Kisjes

Matty met Koetja in het veld

tijd voor de evaluatie van de dag en het uitreiken van de
certificaten en cijferlijsten.
Toen het steeds duidelijker werd dat Koetja toch wel een
hoog aantal punten had behaald nam bij mij de bewolking
in de vorm van een brok in mijn keel toe. En ja hoog een
enorme plensbui toe bleek dat ze het hoogste aantal
punten had gescoord. Zo trots op Koetja……
 
Zo blij dat ik naar de doedag ben gegaan. Zo fijn om te
ervaren dat mensen delen in vreugde maar ook verdriet
begrijpen en meeleven. En die buien, ach mettertijd zullen
dat er minder worden en ze zullen denk ik vaker overdrijven.
Bij thuiskomst zie ik dat er een foto is gekomen van de
mensen waar Becses nu woont. Ondanks het gemis ben ik
zo blij voor Becses.

Matty Putter

Doedagdeelnemers
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Lola wint de Kampioensclubmatch van
de Nederlandse Grote Münsterlander
Vereniging 2019 
 
Lola mag nu de titel Clubwinnaar 2019 dragen. Wat is het
toch een super hondje en wij zijn dan best wel trots op 'onze
Lolly'. Waar die naam vandaan komt is weer een heel ander
verhaal  hahaha!
 
Clubwinnaar 2019 
Na lang te hebben getwijfeld om er wel of niet heen te gaan,
heb ik toch maar op het laatste moment ingeschreven.
Welke klasse moet ik haar dan inschrijven, ppff.. gebruiks
honden of kampioensklasse?
 

Waarom toch ingeschreven? Omdat het altijd wel erg ge
zellig is onderling, ongeacht de score. We kwamen niet om
te winnen maar om een leuke dag te hebben met elkaar
rondom de ring. De Clubmatch is altijd een leuke dag waar
veel leden elkaar treffen. Waar ook de nieuwe leden en
nieuw aanwinst van jonge honden erg welkom zijn. Waar
eventuele nieuwe eigenaren  komen kijken naar het ras en
waar ook menige fokker enthousiast verteld over het ras.
 
Het voorpret was al veelbelovend op de facebookpagina
van de NGMV-groep: wie ging er naar toe en wie nam wat
mee. Nico en Jolanda zouden Gitte's traditie voortzetten en
brachten de bubbels mee. Wij de droge worst (hahah),
andere de koeken enz enz.. Kortom: veel eten en gezellig
heid.
 
Ondertussen waren we van de ring verplaatst naar een klein
stukje schaduw. Want het was super heerlijk weer die dag
maar toch warmer dan voorspelt. Het duurde niet lang of
de schaduw werd al gauw opgevuld door meerdere
mensen en honden. We schoven de hele dag mee met de
zon mee om in de schaduw te blijven. Dat alles onder een
klein boompje. Onder het kletsen door proberen om toch
wat mee te krijgen van de deelnemers. Dat is aardig gelukt.
Er kwamen dan ook mooie resultaten voorbij en leuke
momenten in de ring, b.v. als een eigenaar blij is met de

uitslag van de keurmeester. Er waren gelukkig ook aspirant-
keurmeesters aanwezig die zich druk aan het verdiepen
waren in het ras om ooit hopelijk ook op de clubmatch ons
prachtige ras te mogen keuren. Doet mij toch goed om dat
te zien. Ik wens de aspirant-keurmeesters dan veel succes
volgend jaar met het examen. 
 
Als bijna laatste was Lola aan de buurt of moet ik zeggen
Miss Summer Uut ‘t Vossebeltseveld,  haar officiële stam
boom naam. Ik had haar dit keer in de kampioensklasse
ingeschreven en dacht als je kampioen bent moet je het
ook maar bewijzen haha! Gelukkig dacht dhr. Rutten er ook
zo over en kreeg ze een 1ste Uitmuntend in deze klasse. Ze
was alleen in deze klasse, veel concurrentie was er dan ook
niet maar 1 Uitmuntend moet je nog wel krijgen.
 
Ik kon meteen blijven staan voor beste Teef, dus hup... nog
een rondje lopen met alle teven die in hun klasse hadden
gewonnen. Dhr. Rutten had het al snel bekeken en onze
Lola werd Beste Teef van alle teven: WOW !!
 
Toen tegen de prachtige reu van Barbara lopen en nog
een rondje rond het grasveld. Ik dacht: "Komt dhr. Rutten
nu echt op mij aflopen haha geweldig!" Lola Beste van alle
Grote Münsterlanders van deze dag. Daar was ik natuurlijk
heel erg blij mee, te bedenken dat we niet kwamen om te
winnen maar om een geweldige dag te hebben met elkaar.
Nou, dat is deze dag zekers gelukt. Lola blijft ons verbazen
met welke prijzen ze elke keer thuis komt . 
 
Twee keer geplaatst in rasgroep 7 op een show en nu Beste
van het Ras !!
 

Wij hadden niet verwacht dat ze het nu weer zou doen op
de Clubmatch. Was weer een verrassing van Lola. Kan je
wel vertellen: "Het was een super gezellige leuke dag met
fantastische resultaten waar we als fokker toch maar weer
blij en trots mee mogen zijn op ons eigen gefokte hondje".
 

Lola tussen haar trofeeën

Dhr. D. Rutten en Anita met Lola 
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Lola 1ste in de kampioensklasse & Beste Teef & Beste van
het ras daarmee Clubwinnaar 2019!! Ook trots op Elly &
Mette die 2de Uitmuntend krijgt bij de gebruikshondenklas
se. Keurmeester dhr. D. Rutten; ontzettend bedankt voor de
titel en een mooi keurverslag. 
 
Nu is het weer terug in de orde van de dag. Lola mag weer
mee op schadebestrijding deze week  en ze heeft nog een
mooie nazoek kunnen doen. Tja, ook Lola moet gewoon
werken voor haar brokjes. Het Leven van een jachthond is
toch prachtig. 
 

Hopelijk nodigt dit u en uw prachtige Münsterlander uit om
volgend jaar mee te doen op de 45ste jarig jubileum
Kampioensclubmatch. Volgend jaar zal ik de traditie
voortzetten; moet immers een wisselbeker terug brengen
zeggen ze. 
Namens Lola (Miss Summer) Uut ’t Vossebeltseveld: ieder
een bedankt voor de sportieve dag, de gezelligheid en alle
felicitaties. Nico: bedankt voor de bubbels!!
Tot volgend jaar op 27 juni 2020 op de Kampioensclub
match. 
 
Ronald en Anita Mentink  
 

Clubmatch met Juul!
 
Na een aantal jaren alleen gekeken (of meestal geholpen)
te hebben, was het dan echt zover en kon ik voor het eerst
sinds ik een Grote Münsterlander heb, meedoen aan de
clubmatch. Een week of wat ervoor had ik Juul (Elody van
het Zonnebeekbos) meegenomen naar Anita Janssen die
haar mooi heeft gemaakt voor de clubmatch. Ze haalde
ook nog een lelijke grasaar uit haar poot die we zelf echt
niet hadden gezien. Zo zie je maar wat de waarde kan zijn
om ook af en toe eens goed naar de vacht te laten kijken!
 
We hebben zelfs een paar lesjes gehad in het 'voorbrengen'
want als ik iets doe, doe ik het zo goed mogelijk.

 
Tja, en dan ga je naar de clubmatch. Allemaal gezellige
mensen, bekenden en nieuwe bekenden. Gelukkig waren
er ook een paar die wisten hoe zo’n dag werkt en me de
ring in stuurden als ik aan de beurt was.
Heel leuk was het voor ons dat er twee broers van Juul
meededen en een halfzusje.

In de ring deden we wat we geleerd hadden. Netjes staan,
driehoekje en recht op en neer lopen en weer netjes staan.
Tandjes werden bekeken, botten gevoeld en de keurmees
ter was enorm lovend over mijn hondje. Leuk om te horen!
Ze werd dan ook beste jeugdteefje met een Uitmuntend.
Erg leuk!

Daarna was het voor ons wachten geblazen… beetje bij
kletsen, beetje drinken en eten en als je dan als Zonnebeek
bos een broodje vlak voor je neus ziet. Tja… hap! Jozef keek
even beteuterd want het ging wel heel snel. Uiteraard is het
broodje tot de laatste kruimel uit haar bek gepeuterd. Niks
lekker laten genieten van haar stoute actie.
Opeens kreeg ik een por. Joh, je moet de ring in voor de
'beste teef'! Daar stonden we dan met een hond van 11
maanden tussen uitgegroeide en echt wel mooie teefjes.
Best kansloos, maar het was wel leuk om er tussen te mogen
staan. Lola, de halfzus van Juul won en werd ook BOB en
dat was natuurlijk erg leuk.
Daarna moesten we weer en zou de beste jeugdhond ge
kozen worden. Stonden Baake en Juul stoer naast elkaar in
de ring als broer en zus. De keurmeester koos voor het
teefje! Wat?! Gewonnen? Dat was leuk! Juul was beste
jeugdhond van de clubmatch! Ik werd sportief door ieder
een gefeliciteerd en kreeg een halve bekerwinkel mee naar
huis.
 
En Juul? Die vond het vooral leuk dat ze daarna even lekker
mocht zwemmen met Koetja ;). Het blijven toch
werkhonden…
 
Madelon Bolderman

Madelon met keurmeester dhr. D. Rutten
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Vandaar dat het algemene eindoordeel ook weer een
'Uitstekend' is.
 
Dit jaar mochten we ook weer 2 trouwe leden benoemen
tot 'lid van verdienste' voor onafgebroken 25 jarig lidmaat
schap van de NGMV. Mevr. Stoffer en Dhr. Scholte kwamen
persoonlijk de zilveren speld, oorkonde en bijbehorend
bloemetje in ontvangst nemen. Wat je vaak hoort van deze
leden is dat de meeste nog steeds in het bezit zijn van een
Grote Münsterlander. Ook al gaan ze niet zo vaak, of zelden,
naar evenementen maar ze voelen zich wel verbonden met
de vereniging en blijven daardoor jarenlang lid. De trouw
aan de Grote Münsterlander zet zich door in de trouw aan
de rasvereniging. Dat waarderen we zeer!!
 
Geen KCM zonder hulp van vrijwilligers en ook hen bedan
ken wij daarvoor nogmaals!
 
Voor volgend jaar staat de KCM alweer gepland en wel in
het jubileumweekend ter ere van het 45-jarig bestaan van
de N.G.M.V..
We hopen dan op een grote opkomst tijdens dit weekend
op 26-27-28 juni 2020, wederom op de 'Waltakke' in Lochem,
dus graag tot ziens!
 
 
Hennie IJpelaar
Ina te Boome

Verslag Kampioensclubmatch op 22 juni
2019 in Lochem
Het is alweer even geleden maar we hebben nog 'warme'
herinneringen aan de Clubmatch op zaterdag 22 juni j.l.
op de 'Waltakke' in Lochem.
 
De keurmeester was deze dag Dhr. Rutten, die de 32 aan
gemelde honden ter beoordeling kreeg. Hij werd bijgestaan
door 5 aspirant-keurmeesters die volgend jaar een rasexa
men hopen af te leggen. De gelegenheid bij uitstek dus om
op deze dag naar een flink aantal GM-ers te kijken en voor
zich zelf  te kunnen beoordelen.
 
De voorbereidingen, voorafgaand en op de dag zelf, waren
vlot verlopen zodat we op tijd konden beginnen. Het weer
was gunstig voor de keuring en toen het echt warm begon
te worden lagen de honden al in de schaduw uit te puffen
van de vermoeienissen en de baasjes konden genieten van
een verkoelend drankje en BBQ.
 
Dhr. Rutten verkoos tot B.O.B. en beste teef Miss Summer Uut
`t Vossebeltseveld van eigenaar Anita Jansen en Ronald
Mentink. Beste reu werd Boreas Big Boss of Coopers Border
van eigenaar Barbara van de Burgt. De jeugdschaal voor
beste jeugdhond mocht dit jaar worden meegenomen
door Elody van het Zonnebeekbos met als trotse eigenaar
Madelon Bolderman.
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
 
Dhr. van `t Hof kwam als gedelegeerde namens de Raad
van Beheer kijken of alles volgens plan en regelgeving
verliep. Uit zijn eindoordeel blijk dat dit het geval was:
Evenals in 2018, was de KCM weer goed georganiseerd.
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Nr. 1 Sandor van’t Exelse Veld, Veelbelo
vend 1  Beste jongste pup
4 maand uitmuntend type Goede hoogte lengte verhou
ding, goed belijnd hoofd, goede stop. Prima ogen, goede
onderkaak, prima bovenbelijning, uitmuntend gehoekte
voorhand. Voorborst moet zich nog ontwikkelen. Uitmun
tend gehoekte achterhand, mooie vacht. In beweging
mooi recht, van achter voldoende stuwing en uitgrijpend.
Een pup met potentie.
 
 

Nr. 2 Evar van het Zonnebeekbos, Goed
11 maand voldoende type, Prima temperament, prima
belijning in hoofd.  Oortjes voldoende hoog aangezet en
voldoende bevedering. Compleet schaargebit, goede
stop. Heel behoorlijk gehoekt in voorhand, voorborst moet
zich nog verder ontwikkelen. Achterhand matig gehoekt,
staat goed op benen met passend bone. Beharing op rug
wat open. In beweging wordt stuwing bemoeilijkt door sterk
hellend bekken. Vandaar een lage kwalificatie,
 
 

Nr. 3 Eino (Baake) van het Zonnebeek
bos, 1ste Uitmuntend RES CAC  
11 maand uitmuntend type. Prima silhouet en elegant,
prima hoofd, goed belijnd. Goed stop, goede bevedering
aan de oren, voldoende donker oog. Krachtig en compleet
scharend gebit. Mooie bovenbelijning, heel behoorlijke
voorhand hoeking, voorborst moet nog wat voller dan
zouden de ellebogen beter aansluiten. Achterhand mocht
iets meer kniehoeking hebben. Bekken ligt acceptabel.
Mooie vacht met goed bevedering op de juiste plaatsen.
In beweging goede paslengte, voor en achter met voldoen
de stuwing.
 
 

Nr. 4 Gerrit vom Barlerberg, Zeer goed 2e
plaats
15 maand uitmuntend type. Goede hoogte lengte verhou
ding, goed belijnd hoofd, goede stop, goed gevormd
donker oog, zeer krachtig en compleet scharend gebit.
sterke onderkaak. Prima bovenbelijning, goed gehoekte
voorhand, voorborst moet zich nog ontwikkelen. Onderbe
lijning iets opgetrokken. Achter mocht iets beter gehoekt,
acceptabel liggend bekken, mooi passend bone. Prima
vacht en bevedering, loopt ruimvoldoende, iets meer stu
wing gewenst.
 

13



Nr. 5 Ace van de Stappester Eugte 
Absent
 

Nr. 6 Xero (Sjors) vom Ahler Esch, Zeer
goed 2e plaats
Net 2 jaar, zeer goed ras beeld. Goede hoogte lengte
verhouding, goed belijnd hoofd, goede stop. Donker oog
goed gevormd, compleet schaar gebit, krachtige onder
kaak. Goede bovenbelijning, in stand goed gehoekte
voorhand, borst mocht iets dieper. Matig gehoekte achter
hand, bekken te sterk hellend, prima passend bone. Uit
muntende vacht, goede bevedering. Gangwerk voor goed,
achter meer stuwing gewenst en een beetje stram. Gaat
regelmatig in telgang. Schofthoogte 64 cm.
 
 

Nr. 7 Grey Sky van’t Woudse Veldt, Uit
muntend 1e plaats
27 maand prima type, uitmuntend ras type. Goede hoogte
lengte verhouding, prima belijning in hoofd, goede stop.
Donker goed gevormd oog, compleet schaargebit. Prima
bovenbelijning, goed gehoekte voorhand. Mooie ranke li
chaamsbouw, bekken zou iets vlakker mogen. Redelijk
gehoekte achterhand, mooi passend bone. Uitmuntende
vacht met bevedering op de juiste plaatsen. In beweging
goede evenredige paslengte. Klein beetje meer stuwing
gewenst. Schofthoogte 62 cm.
 
 

Nr. 8 Donar van’t Ginaflorashof, Zeer
goed 3e plaats
Bijna 3 jaar zeer goed rasbeeld, zeer goede Grote Munster
lander. Maar mag voor type wat lichter gebouwd zijn.
Krachtig hoofd, mocht voor het mooie wat eleganter zijn.
Mooi donker oog, voldoende stop, goed bevederde oren.
Krachtig compleet scharrend gebit. Sterke bovenbelijning,
hele mooie voorborst. Ellebogen wijken iets naar buiten,
sterk en krachtig bone. Langharige vacht, niet overal
aangesloten. In beweging voor en achter prima paslengte
met voldoende stuwing. Omdat het wat eleganter mag een
lagere kwalificatie, Schofthoogte 66 cm
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Nr. 10 Aiko vom Tieben See, Zeer goed
1ste plaats
5 jaar zeer goed rasbeeld. Mag in totaalbeeld wat elegan
ter. Voldoende belijning in hoofd, stop mag niet dieper,
donker oog, schaar gebit. Goed geplaatst oor, prima be
vedering. Iets aflopende bovenbelijning, voldoende ge
hoekte voorhand, mocht sterker in hakken. Uitmuntende
vacht, prima bevedering. In beweging mocht het wat
soepeler in de achterhand.
 
 
 

Nr. 11 Boreas Bartje of Coopers Border,
Zeer goed 2e plaats
7 jaar zeer goed rasbeeld. Lekkere stabiele reu, prima ge
drag. Goed belijnd hoofd, prima stop, donker oog, prima
gebit, pigment mocht iets intenser. Goede voorhand en
voorborst, prima ribben, bekkenligging mocht iets vlakker.
Mooi passend bone. Prima vacht, voldoende bevedering.
In beweging voor correct, achter nauw en meer stuwing
gewenst. Schofthoogte 64 cm.
 

Nr. 12 Boreas Big Boss of Coopers Bor
der, Uitmuntend 1ste plaats CAC Beste
Reu
7 jaar uitmuntend type, prima silhouet. Mannelijk hoofd,
goed belijnd, correct oor goed bevederd, mooi donker oog,
schaar gebit, goed pigment. Goed gehoekte voorhand en
voorborst, correcte bekkenligging en goed gehoekte ach
terhand, staat goed op de benen.
 

Nr. 9 Boreas Bram of Coopers Border,
Zeer goed 1ste plaats
7 jaar prima rasbeeld. Goede hoogte lengte verhouding,
goed belijnd hoofd, goede stop en oortjes. Mooi donker
oog, compleet schaar gebit, pigmentering mocht iets
beter. Voldoende bovenbelijning, goed gehoekte voor
hand, matig gehoekte achterhand, passend bone. Prima
vacht, goede bevedering. In beweging niet helemaal recht
in achterhand, meer stuwing gewenst.
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Nr. 13 Bella vom Polshof, 1ste
Veelbelovend
7 maand prima type, prima totaalbeeld. Goede hoogte
lengte verhouding in de belijningen. In hoofd goede oor
aanzet, donker oog, prima gebit, sterk en compleet. Goede
bovenbelijning, goed gehoekte voorhand, bekkenligging
mag wat vlakker, verder goed gehoekte achterhand. Uit
muntende vacht, goede bevedering. In beweging voldoen
de stuwing, goede paslengte. Temperament ruim voldoen
de.
 
 

Nr. 14 Elody (Juul) van het Zonnebeek
bos, Uitmuntend 1ste plaats Beste
Jeugdhond
11 maand uitmuntend type Goede hoogte lengte verhou
ding Mooie lengte in het hoofd, correcte stop, mooi donker
oog, goed oor met goede bevedering, compleet scharend
gebit. Mooie bovenbelijning, evenredig gehoekt maar mag
voor en achter iets beter gehoekt zijn, opperarm mocht
beter aansluiten. Staat goed op de benen, in aanleg goede
vacht. Heel evenredig gangwerk met goede stuwing.
 

Nr. 15 Hertogin Wisper van’t Woudse
Veldt, Goed
13 maanden zeer goed rasbeeld Mist vandaag wat beha
ring, goede hoogte lengte verhouding, prima belijning in
hoofd, mooi donker oog, schaar gebit mocht wat krachti
ger. Voorhand redelijk gehoekt, maar voorborst moet meer
ontwikkelen, ellebogen wijken iets naar buiten, sterk hellend
bekken, onvoldoende kniehoeking. Vacht nog niet vol
doende ontwikkeld, onvoldoende bevedering. Gaat in
beweging heel snel in galop en mocht in totaal krachtiger
vandaar een lagere kwalificatie.
 
 

Nr. 16 Anne van de Stappester Eugte, Uit
muntend 1ste plaats
18 maanden uitmuntend type Goed belijnd hoofd, goede
hoogte lengte verhouding, donker oog, prima gebit, cor
recte oortjes. Prima silhouet met goede hoekingen in voor
en achterhand. Staat verder prima op de benen, uitmun
tende vacht. Heel mooi evenredig en vlot gangwerk.
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Nr. 17 Coco Chanel van de Lobberry,
Zeer goed 2e plaats
18 maanden prima type. Goed hoogte lengte verhouding,
vrouwelijk hoofd, stop mag niet dieper, correcte oor aanzet,
donker oog goed gevormd, compleet scharend gebit.
Goede bovenbelijning met lichte spanning over de lende
ren, prima voorhand, bekken te sterk hellend staat daar
door zelf wat ondergeschoven. Vacht op lichaam mag wat
rijkelijker. Passend bone, in beweging net voldoende stu
wing. Schofthoogte 59 cm.
 
 

Nr. 18 Tara van het Meekenesch, Goed
Bijna 2 jaar zeer goed rasbeeld. Goed hoogte lengte ver
houding, compact totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, goed
donker oog, goede oren, voldoende lengte in het hoofd.
Bovenbelijning mag wat rechter, zeer goede voorhand, in
achterhand bekkenligging te sterk hellend. Vacht moet zich
nog ontwikkelen. In beweging onvoldoende stuwing uit de
achterhand, nog niet in balans vandaar een lagere kwali
ficatie. Schofthoogte 60 cm.
 
 

Nr. 19 Tanja van het Meekenesch, Zeer
goed 3e plaats
Bijna 2 jaar zeer goed rasbeeld. Stevige teef, prima gedrag,
goede belijning in hoofd, mooi donker oog, goede stop,
prima oortjes goed bevedering. Sterke bovenbelijning,
voldoende gehoekt in voorhand, bekken mag wat vlakker
liggen, verder voldoende gehoekt achter. Redelijk in vacht,
in beweging meer stuwing gewenst. Schofthoogte 59 cm.
 
 

Nr. 20 Gundog Nova uut’t
Vossebeltseveld
 Absent
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Nr. 21 Gwendy van’t Woudse Veldt, Zeer
goed 3e plaats
27 maanden prima type. Goede hoogte lengte verhouding,
vrouwelijk hoofd goed belijnt, stop mag iets dieper, goede
oortjes, donker oog, compleet schaar gebit. Fraaie boven
en onderbelijning, prima bone, goede voeten, goede
vacht, bevedering op de juiste plaats. Loopt voor en achter
goed met wat spanning over de lenderen. Klein beetje
overgewicht attentie hiervoor. Schofthoogte 60 cm.
 
 

Nr. 22 Hind van’t Patriez’n Laand, Uitmun
tend 1ste plaats
3 jaar uitmuntend type maar vandaag bonenadvies. Vol
doende vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie, donker
oog, voldoende stop, prima gebit, goede oortjes, sterke
hals. Prima bovenbelijning, correct gehoekt voor en achter,
prima bone en goede voeten. Zit goed in de vacht, prima
bevedering, evenredig gangwerk, voldoende stuwing.
 
 

Nr. 23 Evita van’t Woudse Veldt, Zeer
goed 2e plaats
6 jaar zeer goed type Iets aan de stevige kant, zou in totaal
beeld iets compacter mogen. Voldoende belijning in het
hoofd, mooi donker oog, zeer vriendelijke expressie. Prima
voorhandshoeking, bovenbelijning mocht strakker, meer
kniehoeking gewenst, bekkenligging iets te sterk hellend.
Prima vacht, bevedering op juiste plaats, stabiel gedrag.
Gangwerk mocht krachtiger met meer power uit de achter
hand.
 

Nr. 24 Birka van’t Vriezebosch, Goed
Bijna 8 jaar zeer goed rasbeeld. Stevige teef, tikje lang in
de lenderen. Voldoende belijning in hoofd, iets diepe stop,
mooi donker oog, oortjes hoog genoeg, schaargebit. Vol
doende stevige bovenbelijning, voldoende gehoekte
voorhand, voldoende in beweging, iets meer stuwing ge
wenst. Ook in gedrag moet ze vrijer. Zag graag wat meer
vrouwelijke geslachtstype.
 
 

18



Nr. 25 Hailey van’t Patriez’n Laand, Goed
3 jaar zeer goed type. Compact totaal beeld, vrouwelijk
hoofd voldoende belijnd, donker oog, schoon en compleet
schaar gebit. Opperarm mocht iets schuiner, onderbelij
ning wat opgetrokken, achterbenen niet geheel recht.
Vacht op lichaam net voldoende, goede bevedering. Moet
in lichaam uitzwaren, moet in gedrag meer vrijer worden.
 
 

Nr. 26 Mexx van de Stommeerpolder,
Zeer goed 2e plaats
3 jaar prima rasbeeld. Zou in lichaam iets compacter
mogen, vrouwelijk hoofd, stop iets te diep, mooi donker oog,
prima gebit, correct oortje. Voldoende gehoekt in voor
hand, voorvoeten mochten sterker. Achterhandshoeking
onvoldoende. Prima vacht, goed bevedering. In beweging
loopt ze met iets oplopende rug belijning (in stand rechte
rug) en slappe polsen. Schofthoogte 59 cm.
 
 

Nr. 27 Floortje van’t Woudse Veldt, Uit
muntend 1ste plaats
Bijna 4 jaar uitmuntend type. Mooi hoofd, mooi donker oog,
prima oortjes, schaargebit. Goed hoeking in voorhand,
prima bovenbelijning, correct liggend bekken, zag graag
iets meer kniehoeking. Loopt goed voor en achter evenre
dig, ellebogen mochten iets beter aansluiten.
 

Nr. 28 Desta (Koetja) van het Zonnebeek
bos, Uitmuntend 3e plaats
2 ½  jaar uitmuntend type. Prima hoofd, correct behang,
goede ogen, schaargebit. Mooie bovenbelijning, opper
arm mocht iets schuiner, bekken mag vlakker en voller in
lenderen, staat goed op de benen. Prima vacht en beve
dering. In beweging evenredig gangwerk, iets meer stuwing
gewenst.
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Nr. 29 Aira van de Polderdiek, Uitmun
tend 1ste plaats Res. CAC
3 jaar uitmuntend type. Prima hoofd met goede lengte,
goede oortjes, mooi donker oog, prima gebit. Krachtig li
chaam, goede bovenbelijning, iets meer voorborst ge
wenst. Evenredige hoekingen, goede bone en voeten.
Goede vacht en bevedering. Mooi lichtvoetig gangwerk
 
 

Nr. 30 Ghyll Brook uut’t Vossebeltseveld,
Uitmuntend 2e plaats
5 jaar uitmuntend type. Prima hoofd, correcte oortjes,
donker oog, prima gebit. Compact lichaam, opperarm
moet iets schuiner, bekken mocht iets vlakker. Prima vacht
en bevedering. Loopt evenredig en parallel.
 
 

Nr. 31 Miss Summer (Lola) Uut’t Vosse
beltseveld, Uitmuntend 1ste plaats CAC
Beste Teef BOB
3 jaar uitmuntend type. Fraaie teef, uitmuntend rasbeeld.
Goede hoogte lengte verhouding. Prima hoofd, goed be
lijnd, donker oog, prima oortjes, schaargebit. Prima li
chaam, goede voorborst, prima achterhand, mooi pas
send bone. Iets meer vering in voeten gewenst. Prima vacht
en bevedering. In beweging vlot, lichtvoetig en voldoende
stuwing.
 
 

Nr 32 Oukje van het Meeskenesch, Zeer
goed 1ste plaats
9 ½ jaar uitmuntend rasbeeld. Barstensvol temperament,
goed belijnd hoofd, donker oog, goed gebit, prima oortjes.
Sterke bovenbelijning, prima voorhand. Bekken mocht wat
vlakker, staat prima op de benen. Prima vacht en bevede
ring. In beweging niet geheel evenredig, vandaar dat ze
ook iets stept.
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haar aaien en wanneer ze niet meer strak voor stond, moest
ik haar bij het kooitje weghalen. Ik nam haar mee aan de
riem naar de volgende plaats waar ze weer vrij rond mocht
jagen. Er zat nu een kooitje in een struikgewas met daarin
een fazant. Bij deze fazant had ze weer mooie verwaaiing
en stond ze mooi voor. Ik mocht haar weer weghalen en
we gingen naar het volgende onderdeel. Emke moest nu
vrij jagen en kijken hoe ze de verwaaiing van een dooie
eend oppakte. Deze verwaaiing pakte ze zeer mooi op en
ze bracht de eend mooi bij mij. Wat trouwens niet perse

Winnaar Aanlegproef aan het woord
Hallo, ik ben Ilse van der Veen, ik ben 15 jaar en ik ben de
dochter van Linda Louwman. Ik ben met mijn hond Emke
van het Zonnebeekbos naar de aanlegproef geweest.
Emke is mijn eerste Grote Münsterlander en mijn moeder
heeft haar gefokt. Toen wij het nestje hadden was ik al
meteen helemaal verliefd op Emke en trok ik veel naar haar
toe. Uit de test die wij gedaan hebben bleek dan ook dat
Emke het beste bij ons paste. Ik zie nu ook nog steeds dat
we toen voor ons, de beste keuze hebben gemaakt. 
 
9 maart 2019
Ik stond ‘s ochtends op met eigenlijk een best wel zenuw
achtig gevoel. Het is tenslotte mijn eerste Grote Münsterlan
der en ik heb zelf nog nooit meegedaan met een aanleg
proef. We kwamen aan in Langbroek waar we het hele nest
terug zagen. Dit vond ik natuurlijk helemaal geweldig alle
lieverds weer terug zien. Maar goed, we begonnen deze
dag met het veldwerk. Ons nest had de nummers 14 t/m
21 waaronder nummer 17 wegviel. Ik was met Emke nummer
19, dus ik had nog even de tijd om rustig te worden. Toen
ik bijna aan de beurt was begon ik toch wel weer heel erg
zenuwachtig te worden. Maar goed ik was aan de beurt en
ik liep naar de keurmeesters toe. Hier werd mij alles uitge
legd wat ik moest doen. Er stond in het weiland in een kuil
met hierin kwarteltjes. Ik mocht Emke naast me neerzetten
en het commando geven wat ik gaf wanneer ze vrij mag
jagen, waarvoor mijn moeder en ik ‘gogo’ gebruiken. Maar
goed daar ging ze met veel vrijheid het wild opzoeken. Toen
ze langs het kooitje met de kwartels liep ging haar neus
omhoog en boem... ze stond voor! Ik moest naar haar toe,

hoeft. Ze mocht nog een laatste keer vrij jagen waarna er
werd gekeken of ze schotvast is. Dit is ze dan ook. Dit was
het onderdeel veldwerk wat dus heel goed ging. Voor het
gebruik van de neus, verwaaiing van levend wild, verwaai
ing van de eend en arbeidsvreugde had ze allemaal een
9,5. 
 
Na het onderdeel veldwerk moesten we naar de nestkeu
ring. Emke was zoals al onze andere Grote Münsterlanders
niet de mooiste. Hier gaat het bij ons dan ook niet om, wij
proberen de beste werkhond te kiezen. 

 
Na de nestkeuring gingen we naar het onderdeel sleep en
verwaaiing van konijn. We begonnen met de sleep van een
eend en hierbij mochten we kiezen of we de hond los deden
of aan de lange lijn. Ik koos ervoor om Emke los te laten,
omdat ik wist dat ze goed luisterde. Ik zette Emke naast me
neer en gaf het commando dat ze een sleep moest lopen.
Ze ging zo snel dat de keurmeester naar de andere keur
meester schreeuwde ‘renneeeeennn’. Ze kwam bij de eend
aan en bracht hem ook in dit geval mooi terug. Wat dus
ook niet perse hoefde. We liepen een klein stukje door en
hier lag in een bramenstruik een konijn. 
Ik zette Emke naast me neer en gaf het commando ‘zoek’.
Ze was aan het zoeken en toen kreeg ze mooi de verwaai
ing van het konijn. Ze ging de bramenstruik in en bracht het
konijn mooi bij met terug. Voor het sleepspoor van de eend
en verwaaiing van het konijn had ze allebei een 10. Voor
de Combinatie Baas - Hond hadden we een 8.
We gingen door naar het volgende en daarmee ook het
laatste onderdeel, het zweetwerk. Er was in het bos een
zweetspoor uitgezet van het bloed van een ree. Ik deed
Emke aan de lange lijn, zette haar naast me neer en ik gaf
het commando dat ze een sleep moest lopen. Ze liep het
zweetspoor heel erg goed. Ze was hem bijna op het einde
even kwijt, maar ze pakte het zweetspoor weer heel goed
op. Een dikke 10 voor mijn top hondje. Voor de combinatie
Baas - Hond hadden we een 9,5.
 

Sfeerfoto Aanlegproef

Rini in overleg
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Na 13 jaar en 9 maanden hebben
we onze lieve Ischa van het Proost
meer moeten laten inslapen. Plotse
ling ging ze in gezondheid sterk
achteruit en hebben we deze moei
lijke beslissing moeten nemen.
Dank je Ischa voor al die fijne
jaren. 
Peter Benning en Wijnie Braam
 
 
 

Multi kamp. Vaida Valesca v.'t Exel
se Veld 
6 oktober 2005  [ ]  5 februari 2019
Mijn eerste Grote Münsterlander.
Vier dagen oud was Lesca toen ik
haar voor het eerst in mijn armen
nam. Geboren en overleden met
een zwarte kop. Ze had geen grijze
haren en is tot het einde jong in
haar kop gebleven. Ze speelde
graag met jonge reuen ook al wilde
die niet altijd met haar spelen, ze
probeerde het toch.

We hebben zoveel samen gedaan.
Puppy jachttraining, gehoorzaam
heid, behendigheid, UV examens,
VZH, KNJV, Veldwerk, schot en Wa
tertest, club-evenementen, tentoon
stellingen en clubmatches. Alles
vond Lesca leuk. Shows in Honga
rije, Denemarken, Zweden Frankrijk,
Duitsland, Luxemburg, België en na
tuurlijk Crufts in Engeland. Winnaar
NGMV jeugdbokaal.
 
In de koppelklas met haar zoon
deed ze het goed, 1e plaats.
En bij de laatste KCM van de NGMV
werd Lesca op haar oude dag nog
reserve teef ook. Ook bij verschillen
de plaatselijke clubmatches werd
ze afgelopen jaar beste veteraan
van de clubmatch. 
Lesca was een rustige Grote Mün
sterlander die graag mee op pad
ging. Ze droeg zelf haar medicijnen
van de dierenarts naar huis. Ze liep
dan trots snel naar huis. 
Helaas was haar lichaam nu op.
Barbara van de Burgt

Ondertussen waren mijn moeder en ik al helemaal in tranen
van geluk. En toen de eerste plek was voor Emke. Ik ben
nog nooit zo gelukkig en blij geweest. Ik ben zo trots op het
Zonnebeekbos. 
 
Ik zal hier zeker mijn hele leven op terug kijken. Mijn eerste
Grote Münsterlander, mijn eerste wedstrijd en de eerste
plek. Ik ben super trots.
 

Voor mij was deze dag heel bijzonder en emotioneel. Na
de proeven nog gezellig met iedereen van het nest gepraat
en gewacht tot de prijsuitreiking. En toen kwam de prijsuit
reiking en toch was het wel heel spannend. Alle namen
werden genoemd tot de 4de plek behalve die van Emke,
haar broer Eino (Baake) en haar zus Ember (Noa). De derde
plek werd genoemd en deze welverdiende plaats was voor
Noa van het Zonnebeekbos. Jarina en ik samen, ik toch wel
in erge spanning en heel emotioneel. De tweede plaats
werd genoemd en deze plek was voor Jarina Kisjes met
Baake van het Zonnebeekbos, echt heel erg verdiend.

Emke van het Zonnebeekbos
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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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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./Lux.Kampioen Clubwinnaar '19  Miss Summer Uut 't
Vossebeltseveld

  07-03-2016   A. Jansen/ R. Mentink

3043415   Hind van't Patriez'n Laand   8-5-2016   E.D. Slooijer-Ardesch

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

3067387   Desta (Koetja) van het Zonnebeekbos   26-12-2016   M.H.de Putter

NHSB   Dekreu       Eigenaar

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

2802455   Ned. Kampioen Clubwinnaar '12  Filu (Tobor) vom Flörbach  5-4-2010   J.Kistjes

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 

2891327   Boreas Bartje of Coopers Border   20-7-2012   R.Machielse

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. Lux. 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

 

Dekberichten (vervolg op pag. 28)
Dekkingen 
Evita van het Woudse Veldt x v.W. Duron van het Zonnebeekbos
De pups worden begin augustus verwacht.
Brockchime (Ruby)Burlesque x v.W. Duron van het Zonnebeekbos
De dekking was 6 juli als de dekking is gelukt worden de pups rond 7 September verwacht.
Hind van’t Patriez’n Laand x v.W. Clay van ’t Gina Florashof
Als de dekking is gelukt worden de pups rond 20 Oktober verwacht.
Verwachte dekking in oktober:
Ned. Kamp. BW nl ’19 v.W. Donya van’t Ginaflorashof   x
Int. Kamp. Ned. en Lux. Kampioen BW’18 Sir Storm Uut’t Vossebeltseveld 
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Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboorted

atum
  Onderzoek/uitslag   Datum on

derzoek
  Dierenarts

3067387   Desta van het Zonnebeekbos   26-12-2016   Oog/Voorlopig vrij   15-3-2019   Dr.E.Capiau

3065110   Raisa van het Exelseveld   27-11-2016   Oog/Voorlopig vrij   4-12-2018   Dr.G. Görig

3014656   Floortje van't Woudse Veldt   6-8-2015   Oog/voorlopig vrij   5-02-2019   Prof. Dr. M.H. Boevé

2967786   Senta van het Meekenesch   25-5-2014   Oog/voorlopig vrij   22-1-2019   Dr.G. Görig

3122745   Xero vom Ahler Esch   2-6-2017   Oog/Voorlopig vrij    5-3-2019   Dr.G.Görig

2891327   Boreas Bartje van Coopers Border   20-7-2012   Oog/Voorlopig vrij   13-3-2019   Dr. A.M. Verbruggen

2911944   Uriella Junior od Nezdickeho Potoka  29-11-2012   Oog/ Voorlopig vrij   4-7-2019   Dr.R.R.O.M v. d. Sandt

3043800   Acira v.d. Polderdiek   20-5-2016   Oog/ niet vrij Distichiasis  21-2-2019   Dr. A.M. Verbruggen

2974657   Aiko vom Tiebensee   13-4-2014   Oog/ Voorlopig vrij   4-7-2019   Dr.R.R.O.M. v. d. Sandt

3043415   Hind van't Patriez'n Laand   8-5-2016   Oog/Voorlopig vrij   10-7-2019   Dr.G.Görig

2870802   Clay (Bandor) van't Ginaflorashof   13-2-2012   Oog/Voorlopig vrij   16-7-2019   Dr. G. Görig

3067382   Duron van het Zonnebeekbos   26-12-2016   Oog/Voorlopig vrij   10-5-2019   Dr.G.Görig

2927212   Evita v't Woudse Veldt   4-6-2013   Oog/Voorlopig vrij   21-5-2019   Dr.G.Görig

3107210   Zoey van de Lobberry   30-12-2017   Oog/Voorlopig vrij   9-5-2019   Dr.R.R.O.M. v. d. Sandt

            HD onderzoek        

3076617   Grey Sky van het Woudse Veldt   23-3-2017   HD A Norbergwaarde
27 Onvoldoende
aansluiting

  8-1-2019   Drs. M.A.M. van der
Heijden

3122745   Xero vom Alher Esch   2-6-2017   HD A Norbergwaarde
40

  5-3-2019   Dr.T.d Bruin

3102899   Ace van de Stappester Eugte   14-11-2017   HD A Norbergwaarde
38 Onvoldoende
aansluiting

  29-4-2019   Dr. Ing. G.S. Speelman

3107210   Zoey van de Lobberry   30-12-2017   HD A Norbergwaarde
38 Onvoldoende
aansluiting

  15-5-2019   Dr.G.J.de Waard

Nieuw op de fokdierenlijst: Boreas Bartje
of Coopers Border
N.H.S.B.     2891327

Geboren:    20-7-2012

Geslacht:    Reu

Vader:    Berlioz des Grandes

Moeder:    Ned& Int. Kampioen Viada Valesca van't
Exelseveld

Fokker:    B.E. van de Burgt

HD:    A Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:      Voorlopig vrij

Schofthoogte:    64 cm

Exterieur:    Nederland Zeer Goed

Jachtproeven:   SJP A diploma  VJP 73 p. HZP 181 p. v.W
HZP 186 p. + 8 v.W p. totaal 192 p.

Eigenaar:    R. Machielse

Telefoon:    06-53411773

E-mail:    stukadoorrene@gmail.com
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Nieuw op de fokdierenlijst: Desta (Koet
ja) van het Zonnebeekbos
NHSB: 3067387  

Geb.datum: 26-12-2016  

Vader: Nick von Hoxfeld  

Moeder:  Dietske v't Seijzenbroek  

Fokker: L. Louwman v.d.Veen  

HD:  HD-A Norbergwaarde 40  

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij  

Schofthoogte: 60 cm  

Exterieur: Uitmuntend   

Jachtproeven: Aanlegproef N.G.M.V. Uitmuntend
153,5 p. , België Zeer Goed 117.5 p.

 

  SJP B diploma   Veldwerk  jeugd
voor en najaar 2e Zeer goed
VJP 66 p.

 

Kennel  Van Dorka's Plek  

Eigenaar:   M.H. de Putter  

Telefoon: 0031630947706  

E-mail:           deputtermatty@gmail.com

Nieuw op de fokdierenlijst: Hind van't Pa
triez'n Laand
N.H.S.B.   3043415

Geboren:   8-5-2016

Vader:   Cayo vom Vobbrink

Moeder:   Do van't Woudse Veldt

Fokker:   S de Ruiter

DNA:   geregistreerd

HD:   HD A, Norbergwaarde 27.5

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogaandoeningen

Exterieur:   Zeer Goed 60 cm

Aanlegproef:   Uitmuntend

Jachtproeven   SJP C/B diploma VJP 73 punten

Eigenaar:   E.D Slooijer-Ardesch

Kennel:    

Telefoon:   06-23023234

Email:   ellen@slooijer.com

Vervolg Dekberichten (van pag. 26)
Verwachte dekkingen in oktober:
Ned. Kamp. en Int. Kamp. CW’17 Uriella Junior od Nezdickeho Potoka (Quinty)  x
Int. Kamp.- Ned. Kamp. en Ned. Jeugd Kamp. CW’16 Aiko vom Tieben See
Verwachte dekking winter 2019:
Desta (Koetja) van het Zonnebeekbos x Diewert van Dorka’s plek
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Jaarverslag secretariaat 2018
Het verenigingsjaar 2018 hebben we weer achter ons met vele activiteiten georganiseerd door,
of mede-georganiseerd door, onze vele vrijwilligers.
 
 
Bestuur:
Het bestuur heeft in 2018 twee keer vergaderd en de ALV werd gehouden op 6 april 2018 te Ermelo.
Het bestuur bestond eind 2018 uit:
Voorzitter: Johan Wilmink
Secretaris: Ina te Boome,
Penningmeester: Wim ten Hoopen
Bestuurslid FBC: Ria Lukens
Bestuurslid redactie en PR: vacant
Bestuurslid GHC: vacant
(Sonja de Ruiter en Nico Engels hebben zich inmiddels kandidaat gesteld voor deze vacante functies)
 
Activiteiten i.s.m. secretariaat:
Op zondag 17 juni 2018 vond de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch plaats op het terrein van Manege  `Fjordest
gard` te Hoenderloo. De keurmeester was mevr.  T. van Adrichem Boogaert-Kwint.
Het secretariaat werd ook dit jaar verzorgd door Hennie IJpelaar en Ina te Boome.
Het was een gezellige dag met weer iets meer deelnemers dan in de voorgaande jaren.
 
Afgelopen herfst heeft de oprichting van het Weltverbandes “Großer MuensterlaenderInternational” plaatsgevonden
tijdens het weekend van de Vw HZP in Duitsland.
Johan Wilmink is verkozen tot bestuurslid van deze vereniging.
 
Vooruitblik 2019 en volgend:
Vanuit de Raad van Beheer wordt er hard gewerkt om de normenmatrix voor de stamboom rond te krijgen.
 
In april 2020 zal er een rasexamen worden afgenomen voor aspirant-keurmeesters die zich inmiddels hebben aange
meld bij de Raad van Beheer en in de komende periode zullen deze aspiranten ook regelmatig op de diverse activi
teiten te vinden zijn om de kennis over ons ras te vergroten.
Vervolgens staat in 2020 het 45-jarig bestaan van de NGMV op de kalender.
Afhankelijk van vrijwilligers voor de organisatie voor festiviteiten zal er aandacht aan besteed kunnen worden.
 
 
Wederom rest mij nog om alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het welslagen van
dit verenigingsjaar te bedanken voor hun inzet!
 
Secretaris N.G.M.V.
Ina te Boome

Binti van het LobberyFlo van het Doelhof
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Lijst met `ere leden` en `leden van ver
dienste` 2019
Ere leden NGMV:
Mevr. A Peters-Klabbers †
Dhr. G. van Straaten,
Dhr. H.G. Klokman
Mevr. Otto-van de Hamme†
 
Nieuwe ereleden per 17-08-2019:
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
 
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. A. Melles
Dhr. L. Koppelman
Mevr. A. Hilferink
Mevr. W. Rodenburg
Mevr. C.  Konings
Dhr. C. Merkes
Dhr. A. Nieuwenhuis
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
Mevr. T. Poort-Braam
Dhr. J. Wilmink
Mevr. L. Reeskamp- Blok
 
Nieuwe  leden van verdienste, vanwege 25 jaar lidmaat
schap NGMV 2019
Mevr. G. Stoffer
Dhr. J.B. Scholte

 

Agenda N.G.M.V 2019 
10 augustus     Veldwerkinstructie dag Geesbrug
Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij ook
dit jaar weer een veldwerkinstructiedag in het noorden.
Deze is geschikt voor voorjagers met een staande hond
in de categorie jeugd. Ook zijn staande honden die net
te oud zijn voor de jeugd maar nog niet kaar zijn voor de
open klasse welkom.
Inschrijving gesloten
 
17 augustus     SJP Haaften
De Standaard Jachthonden Proef wordt om het jaar
georganiseerd door de verenigingen: Nederlandse Ver
eniging van Hongaarse Staande Honden VIZSLA en Ne
derlandse Grote Münsterlander Vereniging. Dit jaar is
onze vereniging aan de beurt.
Inschrijving gesloten
 
20 september     Info avond functionele bouw en be
weging Ermelo
Op deze avond krijgt u uitgebreid uitleg over de functio
nele bouw en beweging, aan de hand van een presen
tatie, uitleggen en nadere toelichting geven over onze
grote Münsterlanders. 
Inschrijven mogelijk t/m 13 september
 
27 september     Veldwedstrijd Hulst
Najaarswedstrijd voor de jeugd en Open Klasse. 
Inschrijving via Orweja t/m 1 september 
 
11 oktober     MAP Rha
Meervoudige Apporteer Proef. Deze proef wordt om het
jaar georganiseerd door De Duitse Staande Korthaar en
de NGMV. Dit jaar is de korthaar vereniging aan de beurt.
Inschrijving via Orweja t/m 23 september 
 
Najaar 2019     Aanlegproef 
Komend najaar gaat er geen aanlegproef georgani
seerd worden. Dit in verband met te weinig jonge honden
die afgelopen jaar geboren zijn. In het voorjaar van 2020
gaat de aanlegproef wel door. U krijgt daarvoor een
uitnodiging als uw jonge Grote Münsterlander binnen de
gestelde leeftijdscategorie valt of u kunt zich te zijner tijd
via de site inschrijven.
 

Dhr. J. B. Schulte onderscheiden in Lid van verdienste Mevr. G Stoffer onderscheiden in Lid van verdienste
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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.

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  

  

 

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 Sonja de Ruiter  06-23613990 sonjaderuiter87@hotmail.com

Bestuurslid Red. Nico Engels 0418-515054 nicoengels@ziggo.nl

 

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.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


