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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.

Cover  Rini & Marian van Kuijk met Darco
Foto     Marcia van der Kraan

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto van minimaal 2 mb
naar redactiegrotemunsterlander@gmail.com  en wel
licht staat uw hond de volgende keer te pronken op de
voorpagina. Deze keer:   
Op de achterkant:
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Van de redactie 
Het einde van 2019 is inzicht.
Ons jubileumjaar staat voor de deur.
45 jaar NGMV alweer. Het 40-jarig bestaan lijkt wel  vorig
jaar geweest te zijn. Dat feest was toen een groot succes.
Ook dit keer zal het feest weer groots gevierd worden.
Vele van onze vrijwilligers zijn al druk bezig met de voorbe
reidingen om het tot een onvergetelijk weekend te maken.
We hopen op veel deelnemers en veel verhalen voor in ons
clubblad.
 
Iedere editie benaderen we mensen om hun verhalen met
de zwarte/witte op te schrijven.
We zijn dankbaar dat er veelal gehoor aan werd gegeven,
want zonder leden geen blad.
Ook in 2020 gaan wij als redactie onze best doen om weer
drie mooie bladen bij jullie op de mat te krijgen.
Namens de redactie wensen we iedereen een goed en
gezond 2020 toe en hopen jullie te zien tijdens ons jubile
umfeest.
 
Gitte Hoefman, namens de redactie

Van de voorzitter
Ik had het eigenlijk een beetje gehad allemaal. Ik was zo
blij met Acira maar dat ging een beetje over toen bekend
wordt dat ik er niet mee kon fokken. Ik was teleurgesteld en
gooide de handdoek in de ring. Het had geen zin meer om
naar shows te gaan. Ze was immers al World Winner en voor
proeven wilde ik eigenlijk ook niet trainen. Op de eerste
proef haalde ze toch al een B-diploma. 
Heeft de hond het slecht gehad? Is de vraag die je zou
kunnen stellen. Dat valt in de situatie van onze honden denk
ik nog al mee. Ze zijn bij ons op de boerderij zo vrij als een
vogeltje. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. En tot
een bepaalde hoogte kunnen ze ook doen wat ze willen. 
De eerste optredens van Acira in het jachtveld waren ook
niet om naar huis te app-en. Het is een gevoelige hond en
dat vereist een speciale aanpak maar toen ze ook nog
schotgevoelig was wist ik niet goed wat ik daar mee aan
moest. Ze blokkeerde en kwam niet meer aan het werk toe. 
Mijn vrouw ging ook mee op drijfjacht en zij was de voorja
ger. Ik had met haar afgesproken dat ze de hond aan de
lijn moest houden maar dat wanneer er een haas op ging
dat ze haar dan moest laten slippen. Bij de eerste haas liet
Muriel haar vertrekken. En dat werkte. Haar passie werd op
en top getriggerd. Over de ploegsneden en daarna een
stuk gras op. Je zag Acira het gat kleiner maken totdat het
haas over de schouder keek en er nog een stapje bovenop
deed. In de buurt van het kopgeweer hoorde we twee keer
een knal. Twee keer mis. En Acira? Die hield totaal niet in

maar bleef de haas volgen. Later raakte ze hem kwijt maar
dit was een goede positieve ervaring. 
Dat was allemaal vorig jaar en toen we dit jaar op de fa
zanten gingen kende ik die hond niet meer terug. Ze bracht
nog wel twee reeën naar een polder verder en ook een
haas werd die Zeeuwse polder uitgejaagd maar ze was zo
als je het mag verwachten van een Grote Münsterlander.
Om ongelukken te voorkomen toch maar een ‘bandje’ om
gedaan. 
In de bieten ging ze met veel overgave aan het werk. Zette
met een hele hoge kophouding een fazantenhaan vast en
die kon ik schieten. De meejagende Viszla apporteerde
hem en ook dat was weer een goede ervaring. Voorstaan,
opstoten en dan ook nog respect hebben dat een ander
hem apporteert. 
Het is net zoals in het echte leven. Het gaat met ups en
downs. En gelukkig zitten we weer in de goede flow. Mis
schien moet ik toch maar overwegen om in het voorjaar te
starten met trainen. Misschien wat proeven lopen. Goed
voorbereid op het jubileum-weekend komen. Die staat in
ieder geval al in de agenda. En misschien heeft die man
wel gelijk die tegen me zei: ,,Drie jaar heb je een jonge hond,
drie jaar een goede hond en drie jaar een oude hond!’’
Moeten we het er nu maar van nemen. 
Ik wens u en de uwen geweldige feestdagen en heel veel
geluk, voorspoed en gezondheid voor 2020. 
 
Johan Wilmink
 

Agenda N.G.M.V 2020 
7 Maart 2020     Jonge honden  Aanlegproef 
Volgend voorjaar wordt er een aanlegproef georgani
seerd. U krijgt daarvoor een uitnodiging als uw jonge
Grote Münsterlander binnen de gestelde leeftijdscatego
rie valt of u kunt zich te zijner tijd via de site inschrijven.
 
3 April 2020      Jeugd/Open Klasse Veldwedstrijd
Hulst
Datum is onder voorbehoud. Inschrijven alleen via htt
ps://my.orweja.nl/login
 
8 Mei 2020       Algemene Leden Vergadering 
Locatie: Ermelo, Horloseweg 69, 3853 MJ, op vrijdag 8
mei om 20:00 uur
 
26 Juni t/m 28 juni 2020      Jubileumweekend, 45 jaar
NGMV
Locatie: De Waltakke, Bolksbeekweg 7   Lochem, 
Vrijdag 26 juni avondprogramma
Zaterdag 27 juni kampioensclubmatch
Zondag 28 juni Doe Dag, anders dan anders.
Meer info volgt tzt.

3



Geschiedenis van de Grote Münsterlan
der VGM Jubileumweekend 2019
Haaksbergen 14-10-2019
 
De Duitse Grote Münsterlandervereniging VGM vierde dit
jaar (2019) haar 100 jarig jubileum. Dat jubileumjaar zat
boordevol GM activiteiten. Voor de jaarlijkse vorm Walde
HZP, waarbij de beste honden van de in dat najaar gehou
den regionale HZP’s (Herbstzucht Prüfungen) zich mogen
meten voor de bondswedstrijd 'beste GM vW-HZP', had men
extra mogelijkheden geboden voor deelname. 2 NL deel
nemers waren van de partij! (zie site NGMV)
 
In het programmaboek werd een gedetailleerd artikel af
gedrukt over de historie van de GM in zijn moederland
Duitsland, geschreven door de in 2016 overleden GM cory
fee Egon Vornholt.  Hieronder een vertaling van dat artikel.
Ter info; De NGMV startte in 1975 na import van Duitse Zwart-
witten.
 
Geschiedenis van de Grote Münsterlander vanuit zijn
100-jarige kroniek.

 
De Grote Münsterlander,  zijn geschiedenis , zijn oorsprong
en zijn thuisland.
 
De Grote Münsterlander (GM) behoort tot éen van de

langharige Duitse voorstaande hondenrassen. Volgens
kynoloog  Ludwig Beckmann in 'Geschiedenis en beschrij
ving van de rassen van de hond' (1894), is de afkomst van
onze langharige Duitse staande honden terug te voeren
naar de zijdeharige honden die in de middeleeuwen wer
den geïntroduceerd en gekruist vanuit Spanje, Frankrijk,
Engeland en Duitsland. Deze honden werden aanvankelijk
voornamelijk gebruikt als zoeker, apporteerder, stöber en
waterhond. In die tijd werden de kwartelhonden, de direc
te voorouders van onze staande langharige, gebruikt bij de
jacht met het net of met het deknet op hoenderachtigen.
Deze honden drukten de hoenderen richting de netten door
het aantrekken (onder druk zetten) van het wild voor het
voorstaan. Deze voorstaande of voorliggende kwartelhon
den waren onontbeerlijk bij de jacht omdat vuurwapens
nog geen deel uitmaakten van de jachtpraktijk.
 
Hoofd-boswachter Jester onderscheidt in zijn in 1793 gepu
bliceerde werk 'De kleine jacht' bij de kwartelhonden
'éenkleurige en gevlekte rassen'. Volgens Jester zijn de
eerstgenoemden wit, zwart of bruin, de anderen zijn wit en
hebben soms enkele grote vlekken van bruine of zwarte
kleur. Ook andere auteurs, o.a. Hartig (1811) 'Leerboek voor
jagers'; Friedrich Oswald (1883) 'De voorstaande hond';
Freiherr von Thüngen (1889) 'Der Jagdhund' en de al ge
noemde beroemde kynoloog Ludwig Beckmann in zijn werk
van 1884 en de niet onbelangrijke Karl Brandt (1909) 'De
langharige Duitse voorstaande hond' vermelden bij de
langharige Duitse Staanders naast de bruine, bruin-witte en
ijzergrijzige ook de zwart en zwart-witte kleur!
 
In 1927 schreef Edmund Löns: "Aan het begin van de fok
kerij (betreffende de Heidewachtel/ Kleine Münsterlander)
was er nog een groot aantal werkhonden beschikbaar,
waarmee een voortgaande succesvolle fokkerij voor
Staande honden mogelijk was. De zwart-witte Borkener
Heidewachtel, die later werden gebruikt voor het fokken van
de grote zwarte schimmel van Münsterland en die prachtig
zijn gebleken ... “ . In 1919 hebben aanhangers van deze
zeer bruikbare Zwart-witte langharigen in Haltern in het
Duitse Münsterland de 'Vereniging voor de raszuivere
langharige grote zwart-witte Münsterländer-Voorstaande
hond' opgericht. Met de oprichting van deze vereniging
werd deze oude Duitse langharige zwart-witte staande
jachthond voor uitsterving gered!
 
Eerst probeerde men de overgebleven genen zwart-wit
langhaar te verzamelen en vast te leggen in een 'Urliste'
(Basislijst) om dit met puurheid door te kunnen fokken.
Helaas werd de kleur zwart bij het vastleggen van de ras
standaard niet geaccepteerd door de 'Delegierten Com
mission (DC)' bij de vaststelling ter gelegenheid van de
hondenshow in Hannover in 1879. Terwijl de kleur zwart altijd
al aanwezig was bij Duitse jachthonden, zowel bij kortharige
als langharige. Zelfs in het 'Geïllustreerde Jachtblad' Leipzig
1875/76 werd de helft van de aangeboden puppy's in elk
nummer weergegeven als zwart en zwart en wit. Vooral in
het Münsterland werkten de jachtgrondbezitters en boeren
met wachtel (vogel)honden in alle kleuren en slagen. De

Oude afbeelding van een voorvader van onze Grote
Münsterlanders
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jachthondenkenners in de fokkerij hielden ze zich alleen
maar bezig met de prestaties, haar en kleur vonden ze to
taal onbelangrijk. 
 
Leraar A.E. Westmark uit  Recklinghausen, één van de op
richters van de vereniging 'Verband Große Münsterländer
Landesgruppe Westfalen-West', rapporteert over zijn corres
pondentie met jagers uit het Münsterland die van oudsher
het gebruik van de langharige zwart-witte staander hebben
aangetoond. De familie vorm Walde uit Essen-Werden had
al meer dan honderd jaar geleden zwart en zwart-witte
langhaar. Dhr.Westmark rapporteert over zwart en witte
langharigen in Haltern, Horstmar en Lünen. Ook in het
Sauerland werden zwart en wit gespot. De ontwikkeling van
het ras is nauw verbonden met de fokkerij gebeurtenissen
in het Duitse Nordrein Westfalen.
 
Daarom moet op dit punt in detail worden ingegaan op de
tijdslijn van de zwart-witte voorstaande hond. Edmund Löns
schrijft in zijn boek 'Heidewachtel, Kleiner Münsterländer
Vorstehhund und Spion' (1922): "In het gebied van het
Duitse Borken is er nog een stam van zwart-witte en beschim
melde Heidewachtels die zorgvuldig puur zijn gehou
den." Naar zijn mening zijn uit de kruising met de grote
Langhaar de grote zwart-witte Münsterlander ontstaan.
Verder schrijft hij: "Uit de diverse verklaringen, die er allemaal
toe leiden dat ik de onstaansruimte volledig mis, is wel
duidelijk dat er altijd in Burgsteinfurt en omgeving twee
volledig identieke, alleen door hun grootte onderscheiden
de stammen aanwezig waren als ook de zwartschimmel,
die volgens hun oorsprong  de 'Bentheimer-honden' wer
den genoemd. Hiervoor werd in 1921 een eerste speciale

show in Haltern gehouden waarbij 23 honden werden
aangemeld. De honden kwamen uit de gebieden Essen,
Dorsten, Borken, Coesfeld, Haltern en Recklinghausen - al
lemaal uit Münsterland!"
 
Beste hond was Hertha v. Marbeck (Urliste.48), gefokt door
Lammers uit Marbeck bij Borken. Spaarbankdirecteur Le
wing uit Haltern onderzocht de stambomen van de gepre
senteerde honden en voegde alle honden die zwarte -witte
ouders konden aantonen toe aan de benoemde ‘Urliste'.
De eerste voorzitter van de nieuw opgerichte vereniging was
Fabrikant H. Nagel uit Enger. Secretaris was de leraar A.E.

Westmark uit Recklinghausen.

Het volgende jaar op 8 april 1922 vond de eerste jeugd-
aanlegproef (VJP) plaats in Harle bij Coesfeld en in hetzelf
de jaar op 29 februari 1922 namen 21 GM-ers deel aan een
exterieur show in de hoofdstad van Westfalen; Münster. Op
deze dag werd de Grote Münsterlander door de 'Delegier
ten-Commission(DC)' erkend als een ras! In hetzelfde jaar
vond een veldwerkwedstrijd plaats in het Münsterland.
Verdere jeugdonderzoeken (VJP’s) volgden in 1923 in Ha
vixbeck bij Münster en een veldwerktest in Metelen. In 1924
werd in Harle bij Münster de eerste VGP (Voll Gebrauchs
Prüfung ) uitgevoerd. 21 Gm-ers namen deel aan de Ras
tentoonstelling op 26 juni 1924 in Münster. De eerste 'vorm
Walde HZP' werd uitgevoerd in 1925 over twee dagen in
Oer-Erkenschwick in het district Recklinghausen. Ook in de
daaropvolgende jaren waren zwart-witten vooral actief in
het Münsterland en in de rest van Westfalen.
 
Helaas werd het succesvolle werk van de jonge vereniging
abrupt onderbroken door de ontbinding van de 'Delegier
ten-Commission' opgedragen door de heersers van het
Derde Rijk. Met de nieuwe structuur van zogenaamde
'Fachschaften' stond de GM nu onder toezicht als een
aparte 'fokgroep', maar onder de vlag van Duitse Langhaar
(DL). Voorzitter was Ernst Ruschen uit Essen. Om de onaf
hankelijkheid van de GM te benadrukken, werd de fok
groep echter in 1937 als een 'Fachschaft GM' ingeschreven
in het verenigings register van de rechtbank Essen.

Tijdens de gedwongen fusie met Duitse langhaar(DL) ble
ven ze met succes deelnemen aan de diverse proeven. Na
de Tweede Wereldoorlog scheidde de fokgroep zich van
DL en hervatte hun verenigingsactiviteiten. Al in 1946 orga
niseerde de fokgroep een VGP in Essen als een van de drie
GM- clubs in Duitsland. In 1947 werd een tweede GM-vere
niging gevormd in Recklinghausen met twee districtsgroe
pen in Borken/Bocholt en Ahlen. 
 
Drie jaar later werd deze club verplaatst naar Borken en
ingeschreven in het register van verenigingen bij de recht
bank Borken. Vanaf dat moment voerde de 'Borkener Ver
ein' alle proeven uit, niet alleen in het Münsterland, maar
ook steeds vaker in andere deelstaten. In 1969 kwam het
uiteindelijk tot de fusie van de bestaande GM-clubs uit
Borken en Essen. De oprichting van een vereniging met
onafhankelijke provinciale groepen in 1974 bracht een
verdere verbetering in de ontwikkeling van het ras GM!

Vanaf 1975 konden de nationale groepen hun eigen exa
mens, fokshows en proeven houden. Sindsdien heeft
Westfalen-West in het moederland van de Große Münster
lander een actieve inspanning geleverd om het inheemse
ras dichter bij de jagers van het Münsterland te brengen.
Permanente evenementen zoals Jeugd- en gebruiksproe
ven en extra deelexamens en fokshows hebben de Grote
Münsterlander nog populairder gemaakt bij de jagers.

Onze lokale jagers waarderen de sterke punten van dit ras.

Zij stonden aan de wieg van het fokken van de zwart/witte
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De sterk verankerde aanleg voor de betrouwbare nazoek
moedigt onze jagers aan, in de eerste plaats om de Grote
Münsterlander te gebruiken als een onmisbare helper op
hun grondgebied  De meeste GM's worden nog steeds elk
jaar gefokt in het gebied West-Westfalen. In de lokale
jachten vindt u voornamelijk Zwart-witten. De jachtvaders
en grootvaders hebben al met hem gejaagd in hun ge
boortestreek. Het feit dat dit zo blijft, is het streven van de
nationale groep VGM en haar actieve leden!
 
Vertaald uit Bron;
Geschichte des VGM aus der 100 Jahre Chronik van  Egon
Vornholt,   2016 uit het programmaboek van de vorm Walde
HZP bij het 100 jarig bestaan VGM Duitsland.
 
Marcel Veldhuis
 

Honden in gevecht
 
Ingrijpen of juist niet
 
Allereerst, zorg ervoor dat er nooit een gevecht ontstaat. Als
je tijdens je wandeling een groepje mensen nadert met
honden let dan vooral hoe de honden erbij staan, wat ze
uitstralen naar jouw hond én hoe jouw hond reageert. Lang
praten met een groepje mensen geeft de honden de ge
legenheid te gaan vervelen en te klieren. En wat soms begint
met een spel (bv een stok of tak proberen af te pakken),
kan ontaarden in achter elkaar rennen waarbij de kans
groot is dat een vluchtende hond het doelwit wordt van de
hele groep. Ook honden kunnen door verveling gaan
pesten! Als er een (vaak onzekere) hond maar druk staat
te blaffen dat heeft dat invloed op het energielevel van de
hele groep. De irritaties kunnen dan zeker opspelen en een
eventueel gevecht is dan te verwachten.
 
Door met je hond blijven lopen en niet met andere honden
op een plek blijven hangen, ontwijk je al veel narigheid.
Probeer daarom vertrouwd te raken met de lichaamstaal
van je hond. Een starende blik is meestal de eerste aanwij
zing dat je hond te veel interesse heeft in de andere hond.
Als je de eerste tekenen niet ziet en het gevecht begint,
moet je de honden zo snel en veilig mogelijk uit elkaar halen.
Bij een gevecht dat er nog niet heel heftig aan toe gaat,
kan het helpen om weg te lopen en je hond te roepen,
misschien verliest hij de interesse en loopt hij liever met je
mee. Een gevecht wat snel escaleert vergt ook een snelle
en tactische reactie. Als er twee mensen aanwezig zijn,
moeten ze allebei de achterpoten van de strijders vastpak
ken en ze achteruit- en omhoog trekken, zodat beide
honden op hun kop staan. Kies de juiste timing en ga zeker
niet trekken aan de honden als een van de twee zich in de
ander heeft vastgebeten: vreselijke scheurwonden zijn het
gevolg. Eenmaal uit elkaar, laat je je hond niet los voordat
de strijdlust gekalmeerd is en er geen gegrom of uitvallen
meer is. Haal de honden vervolgens uit elkaars buurt.

 
Als je alleen bent tijdens een gevecht en je hebt de moge
lijkheid een tuinslang in te zetten, spuit de honden helemaal
nat met een flinke straal of gooi een groot kleed over ze
heen. Meng nooit in het gevecht door te proberen de
halsband van de hond vast te pakken, dan is het risico
namelijk groot dat jij ook gebeten wordt. Begin ook niet te
schreeuwen tegen de honden, ze zullen denken dat je het
gevecht alleen toejuicht waardoor ze zullen blijven vechten.
 
Altijd ingrijpen of niet?
 
Er wordt weleens gezegd dat je de honden het moet ‘laten
uitvechten’ en dat ze het onderling maar moeten regelen.
Dit kan inderdaad verstandig zijn, maar alleen bij kleine
strubbelingen binnen een roedel. Dit geldt beslist niet tussen
twee honden die elkaar niet kennen! Een gevecht tussen
twee roedelgenoten ziet er vaak heftiger uit dan dat het is,
gelukkig duurt het vaak maar een paar minuten en lopen
de honden geen schade op.
 
 
Voorkom het gevecht
 
In het begin er al iets over gezegd. Walking the Dog! Het is
de taak van de baas (als roedelleider) om letsels te voor
komen door het gedrag van de hond steeds in de gaten
te houden. Ga niet afwachten tot er iets gebeurt maar
bescherm je hond tegen situaties waarin hij betrokken kan
raken bij een hondengevecht. Als je met je hond in de buurt
komt van een andere hond waarvan je weet dat het niet
goed samen gaat, ga dan gewoon weg! Is er een gespan
nen sfeer voelbaar op het moment dat beide honden los
lopen tijdens een wandeling? Roep dan je hond naar je toe
en vervolg de wandeling in een andere richting. Blijf vooral
zelf ontspannen, jij moet laten merken dat jij de roedelleider
bent.
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www.grotemunsterlander.nl 

 

 

Uitnodiging Aanlegproef  

Zaterdag 9 maart  

Landgoed S andenburg 

 

 

 

 

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. T ijdens 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 kopieë n 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 S andenburg 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 Gebruikshondencommiss ie van de N.G.M.V. 

 

 

S onja de R uiter 

Grintweg 119 

9675 HK Winschoten 

Tel nr. 06 236 13 990   

E mail: sonjaderuiter87@ hotmail.com 

   

 

Na de s luitingsdatum ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie
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“Je moet ‘t geluk hebben dat je geen
pech hebt” (Rini)
Er is afgelopen jaar veel gebeurd in het leven van Rini en
Marian van Kuijk. Ze stopten met hun activiteiten voor de
GHC van de NGMV, werden benoemd tot ereleden en als
klap op de vuurpijl kwalificeerde Rini zich met Darco voor
de Nimrod. Vandaar een interview met deze NGMV-per
soonlijkheden.
 
We worden hartelijk ontvangen in hun huis in Kaatsheuvel.
Nadat de thee en de koekjes op tafel staan, komt het ver
haal al gauw op de Nimrod.
 
 
NIMROD
 
Rini:
Het ontvangst op de Nimrod was heel goed geregeld. Een
eigen parkeerplaats voor de deelnemers, een compleet
lunchpakket en we werden voorgesteld aan onze begeleid
ster voor die dag. Die zorgde dat er níemand bij ons in de
buurt kon komen. Bij elke proef stond een tent voor de
deelnemers, daar mochten we wel uit maar we mochten
niet naar de proef gaan kijken. Als je de proef gedaan had,
mocht je kijken maar nog niet naar de volgende proef
gaan. Dat brengt een hele hoop rust en er is niemand die
kan zeggen: “Dat moet je zo doen of zo doen”.
Het publiek kon heel veel zien maar fijn dat ze iedereen van
ons weg hielden.
 
Je hebt ’s morgen uitleg gekregen en filmpjes gezien van
de proeven, met een drone boven de hond. Op een gege
ven moment kom je bij de proef en dan wordt het nóg een
keer perfect uitgelegd. Nou en dan ga je aan de gang. Dan
is het voor iedereen ook hetzelfde.
 
Maar ook de eerste hond was niet de eerste hond. Want ’s
morgens was op ieder proef al een hond geweest, waar ze
mee ingetraind hadden. Dat vond ik ook een pluspunt.
 
Je was niet telkens als eerste aan de beurt ook al had je
nummer 1 van de groep. De nummer 1 van iedere groep
moest op de eerste proef beginnen, de nummer 3 de op
tweede en de nummer 5 op de derde proef. Dat was alle
maal best een mooi iets. Er was over nagedacht.
Marian:
Maar het was niet makkelijk, dat is een ding wat zeker is.
Rini:
De Nimrod is nooit makkelijk.
 
Voorbereiding:
Dit jaar in het begin wou het niet, elke keer eentje missen.
Verdorie, dan denk je: “Dít jaar moet het toch gebeuren”.
Toen heb ik de MAP in Oostvoorne gehaald met lage
punten en in Beesterzwaag met hoge punten. En op de
allerlaatste MAP zei iemand: “Als je hem in Neede moet
halen, Rini, dan maak je borst maar nat want daar zijn ze
héél zwaar”. Dat is ook altijd en daar haalde ik hem ook. En

toen had ik er drie en ik dacht wat moet ik nou doen? Als
ik niet naar de Nimrod ga dan moet ik volgend jaar weer
aan de gang. Hij wordt ouder, 8 jaar komende maart, hij
wordt niet beter en in Beesterzwaag had hij heel goed ge
lopen. Ik dacht: “Ja, als hij een goede dag heeft, kan het
gebeuren”. En ik ben gegaan. Omdat ik er veel mee ge
jaagd heb, is het geen gemakkelijke hond. Maar dat jagen
is zo mooi! En met dirigeren weet hij alles beter en als hij iets
ruikt, is hij al weg.
 
Marian:
Als Rini eens vroeg thuis kwam met Darco van een SJP, zei
ik: “Darco Darco Darco toch”, maar ja daar doe je toch niks
aan. Je weet wel dat ie het kan.
We hebben wel eens gezegd, we gaan over op een labje,
hè Rini.
Rini:
Nee, nee, nee!!

 
Ik had besloten om toch naar de Nimrod te gaan en ik heb
al de ervaring dat heel veel mensen dan beginnen met
trainen. Dan train je de hond kapot en dan sta je op de
Nimrod en dan doet de hond niks meer. Dus ik dacht ik ga
hooguit twee keer trainen. En de eerste keer dat we aan het
trainen waren, hadden we één of twee dingen gedaan:

Rini legt als keurmeester een proef uit aan een deelnemer
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een haas op en dit was uit het zicht dus hij was achter die
haas aan. Dan kan je net zo goed stoppen want dan doet
ie niks meer.
De tweede keer precies het zelfde: weer een haas op. En ik
zei: "En nou doe ik niks meer tot ik naar de Nimrod ga". En
het is toch nog goed afgelopen. Vanaf twee weken voor
de Nimrod dus niet meer getraind.
Vraag:
Hou je er op een andere manier rekening mee dat je naar
de Nimrod gaat, hoe je de hond behandelt?
Rini:
Nee, verder niet. Je geeft hem gewoon veel aandacht, dat
je echt contact hebt met je hond. Voor de verder rest heb
ik hem rust gegeven. Dan is ie aanhankelijker.
De voorbereiding zit hem in de hele periode ervoor.
Marian:
Het was gewoon een mooie dag.
Rini:
Dat was het ook. Ik heb ook genoten van de dag maar je
hebt ook de hele dag wel spanning. Anders hou je je
handschoenen niet aan tijdens het dirigeren….
Toen ik de eerste proef gedaan had en ik had ze alle drie
binnen dan merk je gelijk aan de hond wat hij die dag gaat
doen. Dan word je zelf rustig en doordat je zelf rustig wordt,
wordt de hond ook rustig.
Marian:
Nou ja, we zijn gewoon heel dik tevreden.
Rini:
Ik heb er écht van genoten.
 
 
GESCHIEDENIS
 
Marian:
Onze eerste GM kregen we in 1991.
We gingen voor een Drent. Daar gingen we kijken op zon
dag en we belden nog even op zaterdag. Toen was die
hond al verkocht. We zijn ons verder gaan oriënteren, niet
via de vereniging, we hoefden geen hond met stamboom,
gewoon een huishond om mee te wandelen. Er lag er een
nestje GM’s in de buurt. Toevallig wel met stamboom en
toen hebben we daar een hondje gehaald. Die hadden
we gewoon als huishond maar toen was hiervoor allemaal
nog weiland en die bracht iedere dag wel een paar mollen
mee, hè Rini, dat was echt een stroper.
Toen kwamen we in contact met de vereniging en zijn we
lid geworden. We moesten eigenlijk naar de aanlegproef
maar we zeiden: wat moeten we daar toch gaan doen?
Daar zijn we toen niet naartoe geweest. Op een gegeven
moment begon het eigenlijk wel te kriebelen om een nestje
te fokken. We hadden een reu van de voorzitter (Zuidema)
en hij vroeg wat we er allemaal bij hadden. Wij hadden er
niks bij. De eerste dekking mislukte.
Voor de volgende dekking hebben we wat showtjes gelo
pen, op advies van die voorzitter. We liepen elke keer U’s.
Dus kwamen we voor pupbemiddeling in aanmerking. Toen
hebben we er een nestje mee gefokt en hadden we 10
pups. Zo is het eigenlijk gaan rollen.
Rini:

Darco met gans op de Doedag 2019

Eén pup hebben we zelf gehouden. En hier uit Waalwijk,
Theo van Delft, die nam de laatste reu.
Marian:
We zijn met 4 of 5 honden naar de aanlegproef gegaan uit
dat nestje. Toen zag ik wat je allemaal kunt met een hond,
ze lieten daar best veel zien. Toen wilde Theo op jachttrai
ning. Rini kende Theo nog niet maar het klikte en ze zijn
samen cursus gaan doen.
Rini:
We haalden een B-diploma als enige van de cursus met de
GM’s, met 6’en en 7’s. We zijn verder gegaan. We werden

héél fanatiek en vier jaar later stond Theo op de Nimrod.
Dat was een tweedaagse Nimrod omdat de KNJV 25 jaar
bestond mochten er 25 combinaties mee doen. Toen waren
er 2 GM’s in één jaar die de Nimrod haalden.
 
Uit ons tweede nest hebben we weer een teefje gehouden.
Daar heb ik de Nimrod mee gehaald. Toen was het 17 jaar
een beetje stil en nou….
 
 
DE NGMV
 
Rustiger aan
 
Rini:
We zijn in de vereniging gerold via Gerrit en Jenny. Eerst bij
Gerrit mee helpen, toen mee keuren bij de aanlegproef. Wij
sliepen al in het huis van Gerrit voordat zij er zelf woonden!
Eén ding vergeet ik nooit meer met de aanlegproef. Ik kreeg
een nestje om te keuren op de sleep van de eend. Die
honden liepen perfect de sleep en die kwamen bij de eend
aan en voordat wij er waren, hadden ze hem begraven of
ze waren hem aan het begraven. En van de zes hondjes
was er ééntje waarvan we de eend niet meer terug hebben
kunnen vinden, die was al begraven voordat wij er stonden.
Op één hondje van dat nest na, die had het niet gedaan.
Maar dan zie je op een gegeven moment dat bepaalde
dingen écht in de genen zitten. Dat vergeet ik nooit meer.
Marian:
En ook heel frappant vaak op een aanlegproef dan gingen
nesten met de fokker van te voren een keer trainen. Uitein
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delijk ging er dan een leek, die nog nooit een hondje had
gehad, met de eerste of de tweede prijs slepen. Dat vond
ik altijd het mooiste en dat is ook vaak gebeurd. Niet dat ik
dat die fokker niet gun. Maar die mensen weten niet wat er
gebeurd is, wat ze gedaan hebben.
Of mensen die in het 'goei pak' komen, met de zondagse
schoenen. En wij maar lachen achter de catering.
 
Toen zijn we gaan afstoten bij de aanlegproef. Sonja heeft
de inschrijvingen overgenomen. Daar heb ik in het begin
wel moeite mee gehad. Want ik wist eerst altijd waar de
hondjes naartoe gingen en dat ben ik kwijt. Maar nu is het
goed.
We hebben al drie jaar aangegeven dat we willen minde
ren, langzaam dingen over gegeven en vorig jaar gezegd

Darco komt met eend terug

dat we na Haaften écht willen stoppen.
 
Vraag:
Zijn jullie van plan om naar het 45-jarig jubileum weekend
te gaan?
Rini:
Ja, en ze hebben ook al gevraagd of we daarin willen
meewerken. En natuurlijk doen wij dat.
Marian:
We blijven op de achtergrond wel helpen als ze ons vragen.
Maar we willen niet meer organiseren.
Rini:
Ook willen we met alles meedenken. Niet dat het moet maar
als ze ons vragen willen we helpen. En dat hebben we altijd
gedaan.
We worden ouder en de jongere generatie moet het over
nemen. Zij zullen fouten maken dat hebben wij ook gedaan
maar wij kijken op de achtergrond mee. Wij hebben in het
begin ook veel aan Gerrit gevraagd.
Ik zal ook nooit zomaar ‘nee’ zeggen als ze vragen om te
helpen. Helpen is ook best leuk, daar leer je heel veel van.
 
Benoeming tot erelid:
Dat was echt een verrassing, we hadden het niet in de
gaten. De prijsuitreiking was voorbij. Marcel had nog een
woordje gedaan omdat wij stopten. We dachten: “Daar

hebben we het goed vanaf gebracht: niet te veel poespas
”.
Marcel was van te voren wel aan het pushen om er een
weekend van te maken. Och, het is de laatste keer, laten
we dat maar doen.
Achteraf bekeken was het wel gezellig. Mensen hadden ver
gereisd om erbij te kunnen zijn. We hebben een mooie
oorkonde gekregen, die had Ria Lukens gemaakt. Ook nog
een oorkonde van de vereniging. En een boek van Marcel
met oude foto’s en stukjes tekst door mensen geschreven
waar we veel contact mee hadden.
Als je het dan thuis op je gemak leest denk je: “Jonge jonge,
hebben wij dit allemaal gedaan?”
 
 
TOEKOMSTPLANNEN
 
Vraag:
Behalve betrokken willen blijven bij de vereniging.
Wat betreft jullie eigen honden: komt er een nieuwe?
Rini en Marian:
Ik denk het wel.
Rini:
Ik denk in het voorjaar ofzo. Het is maar net wat ik tegen
kom dat ik zeg: “Hee, dat bevalt me”.
Daar ga ik dan niet mee jagen! Ik heb voorlopig nog een
goede om mee te jagen.
 
Rini:
Ik kan jullie een verhaal vertellen. Ik liep eens op een par
keerterrein bij een SJP. En ik zie een vrouw lopen en die liep
te huilen. Ik zeg: “Kan ik jou ergens mee helpen ofzo?” Want
ik vond dat sneu, ik liep daar en om dan zo door te lopen.
Oh ik ben zo blij, ik ben zo blij, ik heb een C-diploma gehaald.
Die liep te huilen van blijdschap op het parkeerterrein.
En diezelfde dag heb ik iemand gezien en die stond zijn
hond af te rammelen want hij had een A-diploma gehaald
en die was veel te laag. Dat was op dezelfde dag dat ver
geet ik nooit van mijn leven meer. Dat kan goed 20 jaar
geleden zijn maar dat vergeet ik nooit meer.
 
Met deze anekdote beëindigen we het interview. Rini en
Marian, hartelijk bedankt voor jullie openhartigheid en
gastvrijheid in jullie huis. We gaan er van uit dat we jullie
snel weer zien bij een activiteit van de NGMV!

Monique van Berkel 
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Ze hebben ook veel aandacht voor elkaar

Renso en Brentley met aandacht voor de buitenwereld

honden toe. Renso is meer een einzelganger. Hij werkt het
liefst alleen. Andere honden zijn geen probleem als ze maar
niet opdringerig worden. Dan loopt hij vaak van ze weg. Zijn
we met een groep honden dan zie je de heren vaak even
leuk meespelen en rennen. Renso zondert zich al gauw van
de groep af om te gaan snuffen en zijn eigen gang te gaan.
 
Qua trainen is Brentley stabieler/makkelijker dan Renso.
Brentley werkt graag voor iedereen. Een maand voordat ik
met Brentley de VGP ging lopen, kreeg ik te horen dat ik
hem niet mocht voorjagen (geen jachtakte). 4x getraind
met Martin (de fokker van Brentley uit Duitsland). Dit was
voor Brentley al voldoende om samen met Martin de VGP
te halen. Op jacht met Twan geeft het ook geen proble
men. 
 
Renso heeft met trainen een goede motivatie (voer) nodig.
Renso is een doorzetter met trainen. Hij geeft niet gauw op.
Brentley heeft al sneller, kan het niet vinden, ik kom terug.
Al wordt dit nu langzaam steeds beter. Nieuw aangeleerde
dingen, als hij het eenmaal snapt dan blijft hij dat ook goed
doen.
 
Renso neemt in het veld meer afstand (zoekt ruimer) Renso
werkt goed op de wind. Met wandelen loopt hij ook verder
bij je vandaan. Brentley blijft dichter bij mij. Ook met wan

is dan is Brentley wel een beetje van slag. Loopt te piepen
en gaat niet bij mij uit de buurt. Hij mist zijn maatje. Anders
om is dit niet het geval. Als Brentley een dag weg is dan
verandert Renso niet qua gedrag.
 
Brentley is een hondehond. Hij trekt graag naar andere

 
Brentley is meer honk/mens vast. Ga je naar een onbeken
de omgeving dan is hij wel van slag. Gaan we overnachten,
dan piept en drentelt hij en slaapt hij de eerste nacht niet
(en wij ook) Renso daar in tegen als één van ons er maar
is dat is het goed, waar hij ook is. Als Renso een dag weg

Renso versus Brentley
 
Hmmm…. En dan krijg je een berichtje met de vraag of we
een stukje voor het clubblad willen schrijven. 
Ehhh ja, waar moet het over gaan ? 
Het verschil (karakter, werk, thuis enz.) tussen onze Grote
Münsterlander Renso en onze Epagneul Picard Brentley. Dat
valt (behalve de kleur) nog niet mee…
 
Als belangrijkste punt gaat dit verhaal over het verschil
tussen onze honden Renso en Brentley. Niet de Grote
Münsterlander vs de Picard. We zien regelmatig andere
honden van deze rassen met andere karakters en eigen
schappen.
 
Renso is nog steeds met zijn bijna 6 jaar een hond die bij
wijze van spreken met de ogen open slaapt. Er ontgaat hem
niets. Hij reageert op iedere verandering. Renso is altijd
paraat om te werken/trainen o.i.d.. Met de jaren komt er
wel steeds meer rust in.
 
Brentley (bijna 4 jaar) daar in tegen is veel relaxter, neemt
meer zijn rust, maar als we gaan werken/trainen dan is hij
er wel.
 
Doordat Renso bijna altijd actief is, blaft hij ook als eerste
als er bezoek komt of er iets op de weg gebeurt. Brentley
komt er dan snel blaffend achteraan om te helpen. Al heeft
hij vaak eerst geen idee waarom hij blaft…
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Renso met eend

delen loopt hij niet te ver weg. Werkt meer voor de voet.
Brentley vergeet de neus nog weleens te gebruiken (bana
nen in de neus).
 
Bij Renso zit meer snelheid in, Brentley heeft meer Power.
 
Thuis pakt Brentley alles van Renso af. Als we weggeweest
zijn en we komen thuis dan willen ze ons dolenthousiast
begroeten met wat in de bek. Brentley pakt alles wat voor
handen is; schoenen, klompen, dekens, speeltjes en het
liefst alles tegelijk in de bek. Renso wil vaak een speeltje
pakken maar als Brentley dat ziet, dan pakt hij het van Renso
af. En Renso vindt dat ook niet erg, dan maar zonder
speeltje begroeten. Daar is hij heel makkelijk in.
 
Als je Brentley aankijkt dan gaat hij al op zijn rug liggen, dat
doet Renso niet. De eerste jaren mocht je Renso niet op de
buik kriebelen, de laatste tijd wordt dit beter. Hij wordt steeds
aanhankelijker.
 
Renso was / is ons pechvogeltje. Nu heeft Brentley dit jaar
ook veel pech gehad (bacterie in de nek). Renso heeft vaak
bijzondere pech dingen. Muskettonhaak door zijn poot,
geen geduld voor een hekje waardoor zijn voorpoot open
lag, speekselkliertje ontstoken, op kop de sloot in donderen
en meer van dat soort dingen…
 
We hebben twee honden met twee heel verschillende ka
rakters, maar vanaf dag 1 gaat het geweldig goed tussen
de heren. Het is genieten van beide heren.
 
 
Twan en Ilse
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De veldwerk instructiedag 10 augustus
2019
Ongeveer een jaar geleden haalden wij Cas in huis. Onze
eerste hond! Otto jaagt al een paar jaar met veel plezier en
deed zo ook wat kennis op over verschillende jachthonden
rassen. Met zijn voorkennis en wens om ooit met zijn eigen
hond in het veld te kunnen staan en Anke’s voorliefde voor
een knuffelbare huishond viel onze keuze op de Grote
Münsterlander. Toen wij ons enthousiast met Cas aanmeld
den bij de jachtgerichte puppycursus konden wij niet
voorspellen dat wij een jaar later helemaal verslingerd zijn
aan onze nieuwe hobby. Otto jaagt Cas voor en Anke leert
mee vanaf de zijlijn. Natuurlijk heeft dat alles te maken met
het samen trainen thuis en helemaal niets met de gezellig
heid tijdens zo’n dag!

 
Hoe leuk is het dat de NGMV veel verschillende activiteiten
organiseert en daarmee zowel de ervaren als onervaren
voorjager uitdaagt om te blijven leren. Zo organiseerde de
gebruikshondencommissie van de vereniging op 10 augus
tus de veldwerkinstructiedag onder leiding van Nicole Aarts
(ervaren voorjaagster met Duitse Staande Kortharen van
de kennel v.d. Stroomdrift). Veldwerk is voor ons een disci
pline die nog helemaal nieuw was. De kennismaking met
veldwerk tijdens de aanlegproef in maart was tot nu toe
onze enige ervaring. Kennis over werken vóór het schot en
hoe Cas hierin te ondersteunen was dan ook erg welkom. 
 
Heel nieuwsgierig en zoals altijd nog een beetje zenuwach
tig, gingen wij ’s ochtends al vroeg op pad. De instructie
vond plaats in Geesbrug bij boerderij 'Blauwe Bes' van de
familie Bussemaker. Daar bleek dat er naast een heel
aantal leuke GM’s ook een Heidewachtel, een Weimaraner
en een Bracco Italiano deelnamen aan de instructiedag.
Heel leerzaam, want ook door het vergelijken van de ver
schillende rassen leerden wij onze eigen hond beter ken
nen. Deze honden lieten prachtig werk zien, al gaat er voor
ons niets meer boven een GM. ;) 
Nicole startte de dag met een stuk theorie. Dit ging over
veiligheid, gezondheid, aanleg en training van de hond en
gedrag van het wild. Waar moet je op letten in het veld,
waar zou het wild zitten, waar komt de wind vandaan en

waar kan ik dan de hond het beste inzetten? Wat komt er
een hoop bij kijken! 
 
Genoeg gepraat, tijd om aan de slag te gaan!
Opdracht 1: kennismaken met wild. In de ruigte werd een
kooitje met een kwartel geplaatst. Één voor één werden de
honden aan de lijn onder de wind gebracht, moesten ze
de verwaaiing oppakken en bij voorkeur voor gaan staan
op onze gevederde vriend. Vervolgens rustig naar de hond
toe, hand voor de borst langs zodat inspringen voorkomen
werd en zeer goed belonen. Het beste was om daarna de
hond rustig op te tillen en weg te dragen uit de verwaaiing
zodat er geen negatieve relatie kon worden gelegd met het
voorstaan (trekken aan de lijn of een commando om te
volgen). Dat dit nog niet eenvoudig was bleek voor ons al
snel. Cas was duidelijk op zoek, maar in zijn jeugdige en
thousiasme had hij nog niet echt een idee waar naar pre
cies. Toen hij de kwartel in zijn neus kreeg bleek Otto de
signalen nog niet goed waar te nemen, waardoor Cas maar
heel kort voorstond en daarop de kwartel wilde opstoten.
Na wat aanwijzingen van Nicole mochten we het later nog
een keer proberen. Dat ging al beter. Cas bleef staan en
Otto kon hem belonen en wegdragen, Deel 1: succesvol
afgesloten!
 
Opdracht 2: stoppelveld afzoeken. Nu begint het echte
werk, de honden werden ingezet op een stoppelveld. Aan
het einde van het veld, in de rand van een bietenperceel
werden 2 kwartels geplaatst. De honden werden beoor

deeld op de manier van zoeken; zochten ze ruim genoeg
of bleven ze dicht bij de voorjager? Hoe was het neusge
bruik? De GM moest ruime slagen maken maar hoefde niet
het hele veld in één keer af te zoeken. Een halfhoge kop
houding was gewenst, maar Cas wilde iets te graag met
zijn neus aan de grond lopen. Slagen waren voldoende
ruim, maar nog wat rommelig. Geregeld sloeg hij nog terug.
Gelukkig was daar ook weer Nicole, zij kon goed aangeven
waar op gelet moest worden, wanneer en hoe je de hond
moest sturen om het gewenste resultaat te krijgen. En dat

Afzoeken van het stoppelveld

Inzetten op de kwartel
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 In de bieten..

Het is goed rusten na zoveel inspanning..

geven en zo was het ook als toeschouwer weer heel leer
zaam. In het veld waren weer 2 kooitjes met kwartels ge
plaats, op een meter of 20 van elkaar. Nadat Cas net aan
de verkeerde kant van de wind langs kooi 1 liep, had hij wel
succes op nummer 2 en ging daar voorstaan, waardoor
Otto hem kon benaderen.
 
Zo hebben wij een begin gemaakt aan ons veldwerk-avon
tuur. Cas vond het heel leuk om achter zijn neus aan te
racen en wij hebben een super leerzame dag gehad. Niet
alleen de hulp van de instructrice, maar ook de leuke ge
sprekken, adviezen en het plezier met de andere deelne
mers maakten dat wij een heerlijke dag hebben gehad!
 
Speciaal voor alle aanwezigen werd de ‘blauwe bessenwin
kel’ nog even geopend en kon iedereen voorzien van lek
kernijen terug naar huis! Een besje voor Otto, een besje voor
Anke, een besje voor Cas…. 
 
 
Otto Scholman en Anke Oosterink

 
Opdracht 3: bietenveld afzoeken. Grotendeels hetzelfde
als deel 2, echter de bieten zijn een stuk hoger gewas
waardoor het zoeken fysiek flink zwaarder was. Voordeel
was wel dat de kophouding automatisch hoger was. Wat
is het toch een fantastisch gezicht om die oortjes te zien
flapperen boven het bietenblad! Anke kon vanaf de zijlijn
maar moeilijk zien welke signalen Otto moest oppikken, zij
zag enkel Cas in zijn element! Gelukkig stonden er een
aantal ervaren voorjagers die wat tekst en uitleg konden

lukte! Kwartel gevonden, Cas weggedragen, tijd voor de
lunch!
 
De lunch was verzorgd door de jachtcombinatie in samen
werking met de familie Bussemaker.
En wat was dat goed voor elkaar! 3 Verschillende soorten
huisgemaakte soep mét wild, broodjes, drank naar keuze…
en natuurlijk bakken vol blauwe bessen! Nadat iedereen
zich tegoed had gedaan aan dit feestmaal gingen we weer
met een volle buik naar buiten, gelukkig was er voor de
wachtende deelnemers een royale bult riet aanwezig
waarin men even fijn kon uitbuiken. Vol energie door met
het volgende deel!

westrijdseizoen 30 maanden of jonger moet zijn om je in te
kunnen schrijven voor de jeugdveldwedstrijden. Is de hond
ouder dan ga je over naar de open klasse.
 
Wij werden om 08:45 uur op de locatie in St. Annaland
verwacht. Er hadden zich 8 honden ingeschreven. Na een
heerlijk kopje koffie werden wij welkom geheten door de
wedstrijdleiding Harrie Verhoeven en werden wij voorge
steld aan de veldbegeleider Dhr. A. van Vossen en de
keurmeester Dhr. Cor Woets.
 
Cor Woets vertelde wat hij verwachtte van de combinatie
voorjager/hond in het veld. De honden moesten hun na
tuurlijke aanleg  tonen en rastypisch jagen. Ook gaf hij aan
waar de meest kans op wild was n.l. in de randen van het
veld.  

Veldwerk-wedstrijd met kwalificatie
Jeugd-Veldwedstrijd Continentaal II,  Sint Annaland op 11
september 2019
 
De redactie van de Grote Münsterlandervereniging heeft
mij gevraagd om een impressie te schrijven over de veld
wedstrijd in St. Annaland.
 
Vorig jaar heb ik een stukje geschreven over de veldwed
strijd in Hulst, georganiseerd door de Grote Münsterlander
vereniging. Deze keer schrijf ik over de veldwedstrijd die door
de Heidelwachtel-vereniging is georganiseerd.
 
Sky  (Grey Sky van ’t Woudse Veldt) is inmiddels 2,5 jaar oud.
Najaar 2019 mocht hij nog meedoen aan de jeugdveld
wedstrijden. De regel is dat de hond voor het begin van het
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heb ik eerst Sky verzorgd en de rest van de ochtend naar
de andere deelnemers gekeken. Een Heidelwachtel kwam
goed onder het wild en maakte een punt.
 
 
Mijn tweede beurt was ook in de bieten. Dit was een heel
groot perceel waar meerdere honden konden lopen. Het
veld was breed, ik heb goed gekeken hoe de wind stond
en hoe ik Sky het best het veld kon laten bejagen. Het jagen
ging goed maar hij heeft geen punt kunnen maken.
 
Er was nog tijd over om een aantal honden een derde loop
te geven. Er werden drie honden genoemd. Sky zat daar
bij. Na weer een poosje in de auto te hebben gereden
mocht Sky voor de derde keer het veld in. Dit veld lag
achter een dijk waar een brede strook gras was voordat het
bietenveld begon. Nadat ik Sky los had gelaten begon hij
gelijk fel te jagen. Hij maakte een paar slagen en joeg onder
de rand van het bietenveld door. Daar maakte hij wending
en stond duidelijk voor, ik liep naar hem toe, de fazant vloog
op en ik schoot met mijn alarmpistool. Ik wist dat dit goed
was voor een kwalificatie. De keurmeester knikte goedkeu
rend. Trots en blij liepen we naar de auto. De dag kon voor
mij niet meer stuk. Alle trainingen in Zeeland en verschillen
de veldwerk-workshops hebben hier toe geleid, soms valt
alles samen!
 
Na de loop van de twee andere honden zijn wij teruggere
den naar de verzamelplaats in St. Annaland. Daar hebben
wij gezellig wat gedronken en gekletst voordat Cor Woets
met de uitslag kwam.  De eerste plaats was voor de Heidel
wachtel ‘Hazel van de Haeselaere’ van Marjoke Hansen met
een Goed. De tweede plaats was voor Sky met een Goed.
Meer kwalificaties zijn er niet gevallen. Cor Woets gaf nog
een toelichting, hij vond Sky een goed en fel jagende hond
waar nog wel wat verbeterpunten zijn te behalen, zoals ook
bij de voorjager. Daar gaan wij aan werken. Na de organi
satie te hebben bedankt zijn wij moe maar voldaan naar
huis gereden.

Agaat van Velzen.
 

 

 
Sky stond als eerste op de looplijst. Prettig, want zo hoefde
hij niet zo lang in de auto wachten. Het was die dag regen
achtig weer met voldoende wind. Na laarzen en regenpak
te hebben aangetrokken gingen wij achter elkaar met de
auto’s naar de velden. Ongeveer een kwartier later kwamen
wij bij het eerste veld aan. Een bietenveld achter een dijk
en onder grote windmolens; zo kon je goed zien waar de
wind vandaan kwam.

Samen met de keurmeester liepen Sky en ik naar het begin
van het veld. De keurmeester gaf aan welk deel van het
veld door Sky bejaagd mocht worden. Sky had er zin in,
nadat ik hem los had gelaten nam hij mooi de rand van
het veld mee voordat hij slagen begon te maken op de
wind. Hij bleef met een mooie kophouding goed jagen tot
het einde van het veld. Daar gaf de keurmeester aan dat
de ‘loop’ erop zat, helaas is Sky niet onder wild gekomen.
De keurmeester vertelde gelijk wat hij goed vond gaan en
wat beter zou kunnen. Ik zelf was niet goed door het veld
gelopen en wilde Sky teveel bij de randen krijgen. Daardoor
gaf ik hem niet de kans om meer veld te pakken. Sky had
het goed gedaan en ik kreeg te horen dat hij Sky later op
de dag nog een keer wilde zien lopen. Terug bij de auto

Het behaalde resultaat 'zwart op wit'!

Sky is in de bieten helemaal in zijn element!
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Dit gezien hebbende, ’s avonds meteen ingelogd op Orwe
ja.nl en voor ik het wist had ik ons ingeschreven. Hulst staat
al op de planning met Hailey, de kilometers maken we al.
Goed nieuws, beide honden kunnen meedoen. In het
programmaboekje staan maar liefst 5 Grote Münsterlan
ders, 3 in de jeugd en 2 in de open klasse. Wanneer hebben
we dit voor het laatst meegemaakt? Ik weet het niet,
geweldig!

Veldwerkwedstrijd Hulst 27 september
 
Vrijdag 27 september stond de veldwedstrijd in Hulst op de
agenda. Ik kan wel zeggen de mooiste wedstrijd van het
seizoen. Niet alleen omdat de wedstrijd georganiseerd
wordt door de N.G.M.V. maar ook omdat de velden
prachtig zijn en de sfeer altijd goed is.
 
Voor Hit en mij onze eerste open klasse wedstrijd. Een
wedstrijd die niet op onze planning stond door de training
voor de VGP. Alle werkdisciplines hebben negatief effect op
veldwerk en halen het scherpe randje van de hond. Tijdens
de veldwerktraining met Hailey heeft Hit een tijdje in de auto
moeten wachten, niet haar hobby waardoor ik haar na een
training nog even liet lopen, alleen even de benen strekken.
Ze was brutaal en vloog de bieten in, ik stond even te kijken
maar besloot al snel achter haar aan te gaan. Ze begon
zelfstandig te jagen. Hit is behoorlijk gehoorzaam dus na 1
fluitje was ze weer in de hand en kon ik het veld prachtig
met haar afjagen. 

 
Hit haar eerste loop begon mooi, dit volhouden. We lopen
in de bieten met links van het veld een klein bosrandje waar
ik zeker de fazanten verwacht. Hit laat ook zien dat het hier
interessant is, ze jaagt meer links dan rechts. Dan gaat er

een haas op waar ik niet op had gehoopt, Hit wil er achter
aan maar met een fluit kan ik haar verder laten jagen. Al
snel gaat er rechts van ons een tweede haas op, Hit kijkt en
doet niks. Dat hazenrein zijn kent een max, twee zijn echt
genoeg. Het laatste stukje van dit perceel netjes afgejaagd,
niet heel spannend. De veldbegeleider brengt ons samen
met de keurmeester opnieuw naar de bieten. Hit mag direct
door, haar loop zat er nog net niet helemaal op. We lopen
midden in de bieten, Hit jaagt wederom weer erg leuk maar
iets meer links dan rechts. Ik kies ervoor om haar een slag
naar rechts te laten maken. Terwijl Hit de slag naar rechts
maakt gaat er een hen precies tussen Hit en mij op. Nee! Ik
baal als een stekker. Hier heeft Hit geen verwaaiing kunnen
krijgen, ze staat boven de wind. Hit is zo braaf, ze blijft op
de plaats staan en kijkt het hennetje keurig na. De wedstrijd
zit er voor ons op, we hebben kans op wild gehad. 
 
De rest van de wedstrijd kan ik ontspannen en honden kij
ken. Ook leuk maar daar doen we het niet voor. Alle GM’s
laten mooi werk zien dus ik kan genieten. Helaas lukt het
geen van de honden om een punt te maken op wild
waardoor er geen kwalificatie geschreven kon worden. 
 
Natuurlijk ben ik iets bevooroordeeld. Veldwerk is voor mij
de mooiste discipline waar onze honden het meest tot hun
recht komen en we de fokwaarde het beste kunnen beoor
delen. Ieder heeft zo zijn of haar eigen voorkeur maar als er
dan 5 Grote Münsterlanders verschijnen op één wedstrijd
en mooi werk laten zien, dan mogen we heel tevreden zijn. 
 
Groeten Sonja en Hit

 

Grote Münsterlanderpup Benthe. Benthe is gefokt in onze
eigen kennel Oet Voasje. Haar moeder is Josi vom Sülztal
en de vader is Odin van het Meekenesch. Het was een
nestje van 3 pups.
Het doel was en is een om een bruikbare jachthond op te
leiden. Samen met haar broertjes Bandit en Birko hebben
we getraind. De honden voorbereid voor de proeven:
Aanlegproef, VJP, KNJV B, en HZP.

VW HZP van Iris Bovens
 
Deelname Vorm Walde HZP in Billerbeck (Duitsland) Hieron
der wil ik mijn belevingen delen van mijn deelname aan het
100-jarige jubileum Vorm Walde HZP.
 
Ik ben Iris Bovens, 29 jaar en moeder van Jailey en trotse
bezitter van mijn Grote Münsterlander Benthe Oet Voasje.
Van huisuit ben ik opgegroeid met diverse generaties Grote
Münsterlanders. Op 03-04-2018 kreeg ik mijn eerste eigen

Wat zal hierin zitten?

Wat verwacht mijn baasje van me?

16



Kijken naar de verrichtingen in het veld

Daar gebeurt toch wel iets speciaals...

Benthe had van af het begin af aan al goede eigenschap
pen, was slim en leergierig.
 
Na het met goede resultaten doorlopen van de proeven
had ze bij GM Rheinland een heel goede HZP met 180

punten gelopen. Waar ik natuurlijk trots en heel blij mee
was. 
 
Op woensdag 18 september 2019 kwam er een telefoontje
van de voorzitter GM Rheinland dat Benthe uitgenodigd
was voor de Vorm Walde HZP te Billerbeck. Een voorwaarde
was dat ze HD en ED geröntgend moest zijn. Dit bij de die
renarts geregeld en hopen dat alles op tijd binnen zou zijn.
Alles was spannend voor mij. Mijn eerste hond... Mijn eerste
HZP en dan nog uitgenodigd worden voor de Vorm walde
HZP.
 
Op 10 oktober j.l. zijn we ‘s avonds afgereisd naar Billerbeck
en konden ons dezelfde avond nog aanmelden en kregen
al verschillende informatie.
De volgende morgen hebben we eerst een goed ontbijt
gehad en daarna buiten verzameld op het terras. Het was
flink aan het regenen. Hier werd uitgelegd wat er die dag
ging gebeuren en werd de groepsindeling gemaakt enz..
Er werd kennis gemaakt met andere Grote Münsterlander
liefhebbers waaronder Linda Louwman.
 
De reuen werden al naar het water gestuurd, zodat we met
de teven de Zuchtschau konden lopen.
Dit was allemaal weer spannend voor mij want het was al
lemaal nieuw en deed ik het allemaal wel goed?
O.k. Dat hadden we achter de rug. Benthe had een 'uit
muntend' en een 'zeer goed' binnengehaald en ik was hier
heel blij mee. Toen konden wij door naar het waterwerk. 
Dit was heel spannend want je kon niet veel zien wat de
hond voor jou of na jou had gedaan. Kreeg alleen te horen
dat er al een hond een onvoldoende had gekregen. 
 
Bij het vorm walde water, waar ik eigenlijk niet echt voor heb
kunnen oefenen omdat er de gelegenheid niet voor is bij
ons in de buurt, hebben we dit onderdeel toch met een 8

behaald. Daar was ik heel blij mee. Toen moesten we door
naar het volgende water.
Hier moesten we weer wachten, uiteindelijk aan de beurt
en dan wordt het weer spannend. Dit deed ze allemaal
netjes en zoeken naar een levende eend deed ze zo mooi
dat we daar een 12 voor hadden binnengehaald. Zo trots
dat ik was op Benthe, maar ze heeft er ook hard voor
moeten werken.
 
Nadat we klaar waren met waterwerk, zijn we terug gegaan
naar het hotel en daar kwamen we Linda tegen. Even onze
dag doorgesproken en hoe de hondjes het hadden ge
daan. 
 
’s Avonds was er een gezellig samenzijn en werd bekend
gemaakt wie de zuchtshau had gewonnen. 
’s Avonds op de kamer was de hond wat onrustig en heeft
ze wat ze normaal niet mag op het voeteneinde geslapen,
had ze ook wel verdiend. De volgende morgen weer vroeg
op en klaarmaken voor het veldwerk. Na de groepsindeling
zijn we met onze groep naar het veld vertrokken. 
Benthe was als eerste aan de beurt met een zuche in een
stuk groen. Waar ze een mooie zuche kon laten zien en
waarbij ze een fazant in de neus kreeg en mooi kon voor
staan. 

 
De volgende proef was de sleep met de eend. Dit was heel
spannend omdat er tijdens het trekken van de sleep twee
vreemde honden tot aan het spoor liepen. Na overleg met
de keurmeester toch besloten deze sleep te lopen. Dit deed
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uitslag. Ik had gehoopt op een plaats bij de eerste 10. De
bekendmaking vond plaats van achter naar voren. Hierbij
schoof mijn plaats steeds meer naar voren om te eindigen
op een vierde plaats. Mijn dag kon niet meer stuk. Voor mij
waren het onvergetelijke dagen, waarbij ik ook wil aange
ven dat deze Vorm Walde zeer goed was georganiseerd
door de Grote Münsterlandervereniging Duitsland.
 
Iris Bovens

 

ze uitzonderlijk goed zonder zich wat aan te trekken van de
afleiding.
Ook het konijnenspoor liep ze super.
Later nog een zuche laten zien op een open weiland, waar
ze mooie grote slagen kon laten zien.
 
Terug bij het hotel werden nog foto’s en groepsfoto’s ge
maakt, waarna het spannende wachten begon op de

Wat een verrassing! Zoveel mensen waar we samen mee
gewerkt hebben! En de vaste kern-keurmeesters kwamen
na de wedstrijd afscheid nemen. Veel mensen vanuit het
hele land; we waren totaal overdonderd! En als klap op de
vuurpijl werden we door onze voorzitter Johan ook nog tot
erelid benoemd!! Totaal niet zien aankomen! We hebben
dat met een gezellige BBQ en borrel afgesloten.
 
Maar zonder de vele vrijwilligers, waar we altijd een beroep
op konden doen, was dit niet mogelijk geweest. Onze dank
is groot. We willen iedereen dan ook heeeeeel hartelijk
bedanken voor de leuke attenties en het leuke boekje met
herinneringen, die we kregen van vrijwilligers.
 
We wensen de G.H.C. dan ook veel succes maar dat gaat
ze zeker lukken. Wat zullen we het gaan missen maar we
komen vele van jullie zeer zeker nog eens tegen.
 
Heel veel lieve groetjes,
Rini & Marian

 

Ons afscheid van de G.H.C.
 
Na al eerder te hebben aangegeven dat we wilde gaan
minderen binnen de G.H.C., zijn we begonnen met de in
schrijvingen van de aanlegproef door te geven en dat was
voor ons al heel wat!!! Daarna hebben we in januari beslo
ten de S.J.P. 2019 in Haaften als laatste wedstrijd mee te
organiseren. We hadden er dan 18 jaar opzitten!! Deze
beslissing was niet makkelijk voor ons en het heeft toch wel
pijn gedaan, maar het is toch de juiste beslissing geweest.
Tijd voor een jongere generatie!!!
 
Wat begonnen is met bordjes plaatsen en ook nog wat
redactiewerk, is uitgelopen tot het organiseren van hele
wedstrijden, incl. inschrijvingen boekjes voor wild zorgen
enz.
 
Ook het organiseren van de Aanlegproef, eerst één maal
per jaar en nadien zijn we overgegaan het in het voorjaar
en najaar te gaan organiseren. We reden dan een dag van
te voren naar Lochem (Exel) waar we bleven slapen bij
Gerrit & Jenny Klokman, waar we door de jaren heen kind
aan huis werden. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.
 
Belangrijk voor ons waren de S.J.P.'s in Haaften die de NGMV
al vele jaren samen met de Viszla-vereniging organiseert.
Dit was voor ons een thuiswedstrijd want je moet er toch
een paar keer naar toe om te kijken welke weilanden we
mogen gebruiken. In het begin hadden we er ook nog de
catering erbij want dit bracht nog wat extra geld in het
laadje. Gezamenlijk een gezellige dag en ieder droeg zijn
steentje bij.
 
Dan de MAP in Rha. Een begrip geworden en op deze ge
weldig locatie was het samen met de D.S.K.-vereniging ook
een hele prettige samenwerking. Dit was echt veel werk
omdat voor het bekijken van de velden en het uitzetten van
de proeven enz., we toch 2 á 3 maal naar Rha reden. Er
werd het gehele jaar wild bij elkaar gesprokkeld en dan
reden we richting Rha met een afgeladen caravan. We
maakte er altijd een gezellig weekend van op de camping.
Als je dan wel eens een mail kreeg waarin we nogmaals
werden bedankt, dan wist je weer waar je het allemaal voor
deed en dat het de moeite waard was
 
Dan onze laatste mede-georganiseerde S.J.P. in Haaften.

Het heeft tijd, geduld en passie nodig om de hond (en
baasje) te leren wat de bedoeling is.
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Verslag Algemene Ledenvergadering
NGMV 10 mei 2019
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NGMV
werd dit jaar op 10 mei gehouden in Ermelo.
De opkomst van de leden was gelijk aan andere jaren, dus
niet zo`n grote groep, maar de 'harde kern' was als vanouds
vertegenwoordigd.
 
Naast de vertrouwde agenda punten werd er ook een
Power point presentatie gehouden over Elleboogdysplasie
samengesteld door Lida Reeskamp-Blok. Dit kwam naar
aanleiding van een vraag bij de 'binnen gekomen stukken'.
Lida legde duidelijk uit wat ED is en wat de mogelijke erfe
lijkheid ervan is en wat de factoren zijn die bij de, meestal
nog jonge hond, mee kunnen spelen om de kans op ED te
vergroten zoals voeding maar zeker ook de te grote belas
ting van het bewegingsapparaat waaraan men de te jonge
hond blootstelt. De eigenaren moeten hier zeer alert op zijn
en de hond niet overbelasten door bijv. al op te jonge
leeftijd met de hond te gaan fietsen. ED is geen verplicht
onderzoek voor aanmelding als fokdier en er zal eerst meer
gemonitord moeten worden of het echt een groot probleem
binnen ons ras is, of gaat worden. Hierbij is informatie van
iedereen die hier mee te maken heeft, of krijgt, van cruciaal
belang buiten de officiële onderzoek uitslagen van de Raad
van beheer om. Al met al een interessante presentatie
waarvan het onderwerp zeker nog verder besproken zal
worden in een te houden fokkersoverleg.
 
Verder werd er op deze vergadering Johan Wilmink herko
zen als voorzitter.

Sonja de Ruiter had zich verkiesbaar gesteld voor bestuurs
lid GHC en Nico Engels voor bestuurslid redactie. Allen
werden onder instemmend applaus door de vergadering
verkozen!
 
Aan het eind van de vergadering werden de jaarlijkse
wisselprijzen uitgereikt aan de winnaars die het afgelopen
jaar de best presterende hond had.
Aira van de Polderdiek, met als eigenaar Nicoliene Ooster
hof, mocht de bokaal voor de beste jeugdhond 2018 in
ontvangst nemen.
Senta van het Meekenesch, met als eigenaar Maria Nieu
wenhuis, mocht zowel de Martien Peters bokaal alsook de
veldwerkbokaal over 2018 meenemen naar huis .
 
Beide bokaal winnaars van harte gefeliciteerd met deze
prestatie, als ook de nieuw verkozen bestuursleden met hun
benoeming!
 

Johan (Vz) reikt de prijzen uit aan Maria en Nicoliene.

Verwachte dekkingen
Verwachte dekking December 2019:
Desta (Koetja) van het Zonnebeekbos x Diewert van Dorka's Plek
Verwachte dekking winter 2019:
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 
 
 
 
 
 
 

Geboorte berichten
Geboren 31-7-2019 uit:
Evita van het Woudse Veldt x v.W. Duron van het Zonnebeekbos
11 pups  8 reutjes/3 teefjes
Geboren 4-9-2019 uit:
Brockhime (Ruby) Burlesque x v.W Duron van het Zonnebeekbos
5 pups  2 reutjes/ 3 teefjes
Geboren 23-10-2019 uit:
Hind van't Patriez'n Laand x v.W. Clay (Bandor) van't Gina Florashof
2 pups  1 reutje /1 teefje
Geboren 16-11-2019 uit:
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
5 pups  3 reutjes/2 teefjes
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Fokdierenlijst 

NHSB
  Fokteef   Geboren   Eigenaar 

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

  29-11-2012   N. Oosterhof.

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

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. Int. 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

3058615   Ned. Kamp. BW nl'19 v.Walde
Donya van het Gina Florashof

  1-10-2016   K.H. Lukens

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

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.Walde Clay van 't Gina Florashof   13-02-2012   B.H.B. Wesselink 

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

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

  13-04-2014   N. Oosterhof

2967785   v.Walde Sparko (Schico) van het Meekenesch   25-05-2014   H. Schoenmaker

3035833   Ned. Lux. Int. Kamp. BW'18  Sir Storm
Uut 't Vossebeltseveld

  07-03-2016   H. van de Kraan, Mede-eige
naar M.van der Kraan

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

3122745   Xero (Sjors) vom Ahler Esch   2-6-2017   S. Wijnnobel
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Gezondheidsuitslagen
  NHSB   Naam hond   Geboorte

datum
  Onderzoek/uitslag   Datum o

nderzoek
  Dierenarts

  3125287  Spike   12-6-2018   Oog/Voorlopig vrij   21-6-2019   Dr.F.C. Stades

  3128176  Elody van het Zonnebeekbos   9-7-2018   Oog/Voorlopig vrij   22-7-2019   Dr.R.R.O.M. v.d. Sandt

  3058615  Donya van het Gina Florashof   1-10-2016   Oog/voorlopig vrij   25-7-2019   Dr.R.R.O.M. v.d. Sandt

  3035833  Sir Storm Uut't Vossebeltseveld   7-3-2016   Oog/voorlopig vrij   9-8-2019   Dr.A.M. Verbruggen

  3107967  Utah van het Meekenesch   8-1-2018   Oog/Niet Vrij Cataract   20-8-2019   Prof.Dr. H.M. Boeve

              HD onderzoek        

  3128176  Elody van het Zonnebeekbos   23-7-2019   HD A Norbergwaar
de 30 

  9-7-2018   Drs.A.A. Kranendonk

  3102903  Ayla v.d. Stappester Heugte   14-11-2017  HD A Norbergwaar
de 38 Onvoldoende
aansluiting

  12-8-2019   Drs. J.H.M. Peeters 

  3102906  Anne van de Stappester Eugte   14-11-2017  HD A Norbergwaar
de 40 

  7-8--2019   Drs. M.C.A. Nooij v/
d Kollf

  3138872  Gerrit vom Barler Berg   3-8-2018   HD A Norbergwaar
de 33 Onvoldoende
aansluiting

  13-8-2019   Drs. A.A. Oranje

  3128169  Evar van het Zonnebeekbos   9-7-2018   HD A Norbergwaar
de 30 Onvoldoende
aansluiting
 

  2-9-2019   Drs. M.G. v. d. Weele

              ED Onderzoek        

  3102903  Ayla van de Stapperste Heugte       Vrij   12-8-2019   Drs J.H.M. Peeters

Nieuw op de fokdierenlijst: Xero (Sjors)
vom Ahler Esch
NHSB: 3122745  

Geb.datum: 2-6-2017  

Vader: Urban van St. Vit  

Moeder:  Queena vom Ahler Esch  

Fokker: Theo Wittenberg  

HD:  HD-A Norbergwaarde 40  

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij  

Schofthoogte: 64 cm  

Exterieur: Ned. Zeer goed Duitsland
SG/V 

 

Jachtproeven: Aanlegproef N.G.M.V. Uit
muntend 127 p. 

 

  SJP B diploma  VJP 66 pun
ten. HZP 180 punten.

 

Kennel     

Eigenaar:   Simon Wijnnobel  

Telefoon: 0633178890  

E-mail:                    
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Nieuw op de fokdierenlijst: Ned. Kamp.
BW nl'19 v.Walde Donya van het Gina
Florashof
N.H.S.B.   3058615

Geboren:   1-10-2016

Vader:   Odin van het Meekenesch

Moeder:   Cimberly van het Gina Florashof

Fokker:   K.H.Lukens

DNA:   geregistreerd

HD:   HD A, Norbergwaarde 40

Oogonderzoek:  Voorlopig vrij van alle erfelijke oogaandoeningen

Exterieur:   Uitmuntend Ned/Belg. Duitsland SG/V

Aanlegproef:   Ned. Uitmuntend 144 p. Belg. Uitmuntend
129,75 p.

Jachtproeven   SJP B diploma's  VJP 66 p. HZP 191 p. Beste
HZP Nedersachsen 2018 v.Walde HZP
193+11 v.Walde p. Winnaar Wisselbokaal
Beste veldwerkhond vorm Walde 2018  BTR

Eigenaar:   K.H.Lukens

Kennel:    

Telefoon:   06-22519383 / 0597646770
 

Email:   florashof@hotmail.com

Ereleden NGMV 2020
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 †
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
 

Nieuwe leden
Dhr. C.L.  Ausma Veenhuizen

Dhr. N.  van Delden Bellingwolde

Mevr. N. Kooiman-Nicodem   Klaaswaal

Dhr. F.J. de Kroon Haghorst

Dhr. J.H.G. Kwinten Haaren

Dhr. W.J.M. van Loo Elsloo

Mevr. L.D. Van Lynden van Sandenburg Langbroek

Mevr. L.J. Pieper van den Hout Lewedorp

Contributie 2020
Uit oogpunt van kostenbesparing verstuurt de NGMV geen
contributienota’s aan haar leden.
Leden die geen machtiging voor automatische incasso
hebben afgegeven worden verzocht de contributie voor 1
maart 2020 te betalen.                                                             
                                
De contributie bedraagt € 25,00 voor hoofdleden en € 10,00
voor gezinsleden.
Het banknummer is NL41ABNA0469260505 t.n.v. Nederland
se Grote Münsterlander Vereniging.

Uitnodiging algemene
ledenvergadering
Aankondiging ALV vrijdag 8 mei 2020
 
Op vrijdag 8 mei 2020 zal de Algemene ledenvergade
ring plaatsvinden in Ermelo.
De uitnodiging en agenda zal uiterlijk 10 april 2020 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 2019 uitgereikt.
Wilt u meedingen naar één van deze wisselbokalen over
het jaar 2019, 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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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.

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.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


