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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
300 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  J.R.Stuutstraat F 84, 9663 SJ     Nieuwe Pekela
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
Monique van Berkel, Nico Engels, Gitte Hoefman en Marcia
van der Kraan 
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:
Janine van der Hoeven, Bosslagstraat 20, 6941 SM   Didam.
 
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.

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto, die geschikt is voor
het publiceren op A4-formaat, naar:  redactiegrotemun
sterlander@gmail.com. Wellicht staat uw hond de vol
gende keer te pronken op de voorpagina. 

Cover: Dietske van het Zonnebeekbos

Fotograaf: onbekend
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Van de voorzitter 
Niets is zo erg als je vrijheid verliezen! En toch hebben we
allemaal wat van die vrijheid prijs moeten geven en dat is
te wijten aan het Covid-19 virus. We hadden niet de vrijheid
om onze evenementen te organiseren en dat in een jubile
um jaar. Jammer! Maar erger nog dan je vrijheid verliezen
is het verliezen van je leven.
 
Gelukkig hebben wij er in onze familie en vriendenkring niet
mee te maken gehad en ik hoop dat dit ook voor jullie geldt.
 We moeten met zijn allen voorzichtig zijn en dat heeft ons
doen besluiten om de Algemene Leden Vergadering op te
schorten en het jubileum weekend af te gelasten.
 
Als u dit leest dan hebben we die vergadering achter de
rug. Een andere datum en een andere plaats. Zodat we in
ieder geval veilig bij elkaar kunnen zijn. Op de vergadering
zullen we spreken over het weekend.
 
Op deze vergadering gaan we afscheid nemen van Wim
ten Hoopen als bestuurslid. Wim is lid vanaf 2008 en zijn
eerste hond kwam bij Gerrit Klokman vandaan. Frieda van
het Exelseveld. Met deze teef fokte hij een nestje in 2013 en
heeft daar een teefje uit gehouden namelijk Beau van
Beekvliet want dat is de kennelnaam van Wim. In 2013 werd
hij penningmeester van onze club en heeft dat altijd met
veel verve gedaan. Over de financiën hoefden we ons nooit
zorgen te maken. Hij kon het altijd prima verantwoorden en
gaf ons adviezen om geld te reserveren voor bijvoorbeeld
het Jubileum weekend.
 
Als ik aan Wim denk, denk ik altijd aan RKC. Niet van de
gelijknamige voetbal club uit Waalwijk maar aan Rustig,
Kalm en Correct. Zo was hij altijd. Tijdens de vergaderingen
kwam er nooit een onvertogen woord uit maar op een di
plomatieke manier wist hij zich uitstekend te uiten en ons
daarbij aan het denken te zetten. Wij willen hem nogmaals
bedanken voor wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
 
Ook nemen we afscheid van onze secretaris Ina te Boome.
In het jaar 2000 kwam ze in aanraking met onze vereniging
omdat haar echtgenoot Tonnie een Grote Münsterlander
had. Seppo van het Exelseveld. Een mooie dekreu die het
ook goed deed op de wedstrijden. Er volgde een tweede
hond Athos van de Schaarsheide maar die verongelukte
helaas op 3-jarige leeftijd. Toen kwam Clay van te Woudse
Veldt, een zoon van Athos. Na zo’n vijf jaar ingeburgerd te
zijn trad ze toe tot het bestuur als secretaris en werd ze ook
lid.
 
Ina was en is een vrouw die een duidelijke mening heeft en
daar ook voor uitkomt. Haar mening ventileerde ze altijd
duidelijk in de vergadering met grote stelligheid. Ze heeft
haar functie altijd met veel toewijding uitgeoefend. Natuur
lijk, al het secretariaatswerk maar ook de Kampioen Club
Match regelde ze van voor tot achter. Ik had altijd heel
graag met haar te doen vooral ook omdat zij een geweldi
ge souffleur was. Dankzij haar wist ik hoe het ging met be

kers, informatie over jubilarissen en aandachtspunten over
wie ik nog eens even moest bellen.
 
Met mijn hond ben ik nog eens een keer bij hen wezen
trainen voor de VJP. Ik werd daar uiterst gastvrij ontvangen
en wat was ik blij met de tips die Tonnie me gaf en wat is
het  jammer dat hij er niet meer is.  We zijn samen naar
Duitsland gereden. Ze  heeft bij ons een nachtje geslapen
en de volgende dag zouden wij met mijn auto naar De
Vormwalde HZP rijden. Problemen met de radiateur zorgde
ervoor dat we met haar auto moesten. Ik mocht achter het
stuur en we hebben een leuke reis gehad met Ina  als een
prettige reisgezel. Samen met Ria waren we bij de oprichting
van de GMI en waar we de volgende dag genoten hebben
van het hondenwerk.
 
Vanwege haar geweldige staat van dienst heeft het bestuur
aan de vergadering voorgesteld om haar Lid van Verdien
ste te maken van de vereniging. Dat werd geaccordeerd!
Het is jammer dat we dit niet konden vieren tijdens het jubi
leumweekend maar misschien komt het er nog van.
 
Namens het bestuur wens ik u gezondheid toe. Hou het
veilig en we hopen elkaar weer te treffen onder betere
omstandigheden.
 

Ina op het secretariaat samen met Tiny

Voorzitter Johan Wilmink
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Van de redactie
Ondanks we uit de wurggreep van Covid-19 zijn ontwor
steld, is het hard nodig om alert te blijven in de twee aanval.
Door de (nieuw) genomen maatregelen zijn we ook op een
moment aangekomen en dat we vanuit hier terug kunnen
blikken en weer verder kunnen kijken. Waar onze alertheid
verslapt vlamt het virusvuur weer op, is gebleken. Opnieuw
bepalen we onze grenzen en schatten we de ontstane si
tuatie in om weer de volgende stappen kunnen nemen.
 
Die alertheid hebt je ook nodig als je met je hond aan
jachtproeven deelneemt. Het is me wel eens overkomen
dat, na lang wachten op m’n beurt bij een proef, mijn
alertheid totaal weg was en ik daarna de frustratie van die
ene proef meenam naar de volgende. In plaats even tot
bezinning te komen ging ik onbezonnen verder. Daarmee
maak je jezelf niet blij en je hond evenmin, kan ik je vertellen.
Wat achteraf leermomenten blijken te zijn, blijkt ook dat
enige hardleersheid mij niet vreemd is. Dus gebeurt het me
nogmaals en nogmaals totdat het kwartje gevallen is. Ik
ben er wel achter gekomen dat het slechtste wat je dan
kan doen is, jezelf op de kop te geven. Herkennen van de
situatie is één. Twee is de erkenning toe te laten, waarna
een glimlach kan ontstaan (hoop ik op). Ik realiseer me dat
een beetje humor me weer op beide benen zet. Het leven
is gelukkig niet alleen lijden.
 
Even vertaalt naar de vereniging. Onze voorzitter Johan was
zo alert mij te wijzen op het bestaan van een archief op
onze website. Hij zei dat hij het aardig zou vinden als de
redactie daaruit een artikel kan maken. Dus ben ik gaan
snuffelen naar de verslagen die vóór 2000 zijn geschreven.
Uit het archief valt toch wat te leren is mij gebleken. In de
beginperiode van de vereniging was er natuurlijk veel uit
zoekwerk te doen. Alles was nog open. Maar er was een
droom, een idee en ook visie, heb ik ondekt. En natuurlijk
nog veel onbeantwoorde vragen. Wat gaan we organise

ren, hoe gaan we dat doen en waar en met wie? Dan zie
je al heel snel een structuur ontstaan die nu nog steeds is
te herkennen. De aanlegproeven, de jachtproeven, de
Kampioensclubmatch enz. Daar is allemaal aan gewerkt.
Ja, er was veel denk- en doewerk nodig om dit te bewerk
stelligen. Nu, 45 jaar later plukken we daar nog steeds de
vruchten van.
 
Prima voorzitter! Alert aangegeven! Ook de redactie heeft
er baat bij te worden geprikkeld. Op deze wijze blijven we
scherp en bij de les.
 
En nu komt weer die alertheid…  We willen namelijk dóór en
wel op een bestendige manier, zodat het gedachtegoed
levend blijft waardoor ons mooie hondenras floreert. Een
club die leeft heeft ambitie nodig en tevens sterke schou
ders om die ambitie vorm te geven. Als we ons daarin
kunnen vinden en inzetten, komt de rest als vanzelf.
 
Toen ik zo’n 13 jaar geleden lid werd, kwam ik in een ge
spreid bedje. Er was een levende vereniging met leuke
leden, activiteiten, bestuur en commissies en mooie hon
den. Hoefde ik niets voor te doen, behalve me aan te
melden. Totdat ik me jaren later realiseerde dat onze vere
niging niet zomaar uit de lucht is komen vallen maar dat
het resultaat is van ideeën, verbinden, krachten bundelen
en ook noest werken. En dat er smeerolie nodig is, in de
vorm van enthousiasme en aandacht voor elkaar, om het
soepel te laten draaien. Als dat naar buiten wordt uitge
straald, kan het niet anders zijn dan dat we een mooie
toekomst tegemoet kunnen zien.
 
Namens de reactie, 
 
Nico Engels

Uit het oog…..
Na bijna 15 jaar lang secretaris geweest te zijn van de NGMV
kwam er dan toch nog onverwachts een einde aan.
 
Begin maart werd ik opgenomen in het ziekenhuis met een
verontrustende diagnose. Heb daardoor voor mezelf al
gauw besloten mijn taak als secretaris neer te leggen om
me zodoende helemaal te kunnen focussen op mijn herstel,
voor zover mogelijk.
 
Na goed overleg met Ria Lukens over de taakinhoud van
deze functie, heeft ze besloten het stokje van mij over te
nemen. Daar ben ik erg blij mee want ze is al ruim 20 jaar
ervaren met de Grote Münsterlanders als eigenaar, en
daarnaast ook als fokker en voorjager actief.
Dus wat wil je nog meer…!
 
Mijn uitgangspunt was om het beste te doen voor het ras
en de vereniging, met inachtneming van de regels die we

met elkaar hebben opgesteld. Dat dit soms de belangen
van individuele fokkers of leden in de weg staat zal een ieder
kunnen begrijpen. Het is de kunst om toch tot een geza
menlijk standpunt te komen. Meestal lukte dit goed, soms

Vlnr: Tiny, Ina en Hennie op het secretariaat tijdens een
clubmatch NGMV (samenwerking in optima forma!)
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ook niet…
 
Als secretaris ben je ongeveer de spil van de vereniging
waar alles binnen komt en verder doorgestuurd  wordt naar
de betreffende bestuursleden die een commissie vertegen
woordigen. Komt meteen het volgende aspect om de hoek
kijken: samenwerking!
Alles draait om samenwerken binnen de vereniging. Je kan
niets in je ééntje bereiken maar je hebt elkaar nodig om tot
resultaat of succes te komen of om gewoon een plezierige
dag te beleven met andere GM bezitters.
1+1 is geen 2 maar wordt dan zeker meer dan 3!
 
Na  15 jaar lang de bestuursvergaderingen en Algemene
Leden vergaderingen voorbereid te hebben, clubmatches,
johodagen, gecombineerde johodag/aanlegproeven,
rasexamens  georganiseerd en/of mede georganiseerd te
hebben, naast de catering ook meermalen een stand be
mand ter promotie van de NGMV, komt er een einde aan.
 
Het valt niet mee om het los te laten als je zolang, zo nauw
betrokken bent bij het wel en wee van de vereniging, de
honden en hun eigenaren.
 
Graag wil ik dankbaar van deze gelegenheid gebruik
maken om de bestuursleden en commissieleden uit de
afgelopen jaren te bedanken voor hun samenwerking.
Zonder hun steun en vertrouwen was het niet mogelijk ge
weest om mijn taken uit te kunnen voeren zoals ik heb ge
daan.

Tiny en Ina op een locatie-secretariaat 
Helaas konden we het 45-jarig jubileum niet vieren maar
hopelijk maken we met zijn allen het
50-jarig jubileum tot een onvergetelijk feest!!
 
De NGMV zal wellicht iets op de achtergrond komen,
……maar niet uit het hart !!
 
Ina te Boome

Hond en warm weer
Tijdens warm weer verdienen onze honden extra aandacht.
 
Voorzorgsmaatregelen
Laat uw hond niet in de directe zon liggen, maar zorg voor
voldoende schaduwrijke plekken in huis, in de tuin en tijdens
uitjes. Plan de grote wandelingen in de koelte van de
ochtend en laat op de avond. Zorg altijd voor voldoende
koel vers water.
 
Vermijd het lopen op asfalt. Zoek in plaats daarvan plekken
uit waar uw hond op gras kan lopen. Ook zand kan zeer
warm worden als daar lang de zon op staat.
Rem uw hond op tijd af. Veel honden willen altijd en overal
spelen en rennen, zeker als u of andere honden ze daarbij
aanmoedigen. 
 
Hond in de auto
Honden achterlaten in auto’s met dit warme weer is levens
bedreigend. De temperatuur in de auto kan in een paar
minuten razendsnel oplopen. Het gaat niet om voldoende
zuurstof maar om de temperatuur. 
 
Oude honden en pups
Oude honden en pups hebben net als oude mensen en
kinderen extra zorg en aandacht nodig tijdens warme
dagen.
 

Mandy legt Frits vast
Door de Corona-crisis zit ik (Mandy Mahn, 25 jaar), net zoals
vele anderen, veel thuis. Doordat ik nu veel tijd over heb
ben ik vooral bezig met het maken van illustraties. Dit doe
ik vanuit  mijn eigen bedrijfje. Vandaar dat ik ook onze Grote
Münsterlander Frits heb getekend.
 
Frits (Frits Smits v’t Reuseldal) vindt het totaal niet erg dat
we hele dagen vanuit huis werken. Hij wordt overladen met
aandacht. Zo ga ik iedere dag een groot stuk met hem
wandelen en liggen we ‘s avonds hele avonden te kroelen
op de bank. Kortom: Frits is echt mijn maatje. Als er een dag
is dat Frits iets minder aandacht krijgt is dit de manier hoe
hij naar mij kijkt ... En dat wilde ik graag vastleggen in een
illustratie.
 
Groetjes van Mandy 

Is de tekening is gelukt? Kijk op pagina 19!
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met zwarte platen. Hij kreeg de naam Casper van de IJssel
meerpolders. We hebben Casper gekocht begin decem
ber1972, voor de prijs van honderdvijftig Nederlandse
guldens!

Jubileum 45 Jaar Nederlandse Grote
Münsterländer Vereniging 1975-2020
Kennismaking met de jacht-gebruikshond De Grote
Münsterländer
 
De redactie van ons verenigingsorgaan 'De Grote Münster
länder', heeft mij benaderd om een artikel te schrijven voor
de lezers van ons blad. Het lijkt op het eerste gezicht erg
eenvoudig met zoveel jaren ervaring binnen de vereniging.
Maar ik zal toch diep in mijn geheugen moeten graven en
e.e.a. uit mijn archief moeten raadplegen om tot een rede
lijk artikel te komen. Het zal u niet verbazen dat ik ook een
klein aantal activiteiten beschrijf uit de beginjaren van de
NGMV die nu nog worden georganiseerd. Maar... u kunt
ook terecht op de site van de NGMV daar staan 125 artike
len die ik daar geplaatst heb over de activiteiten van de
NGMV vanaf 1975.
 
De Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging kan nog
niet bogen op een lange geschiedenis. De Duitse Grote
Münsterländer Vereniging vierde in 2019 het honderd jarig
bestaan.
 
Excuus voor eventuele leemtes en/of verschrijvingen.
George van Straaten
 
Vanaf april 1975 ben ik lid van de NGMV en Mia mijn vrouw
gezinslid. Vanaf 1979 ben ik ook lid van de Duitse zuster-ver
eniging VGM e.V. Westfalen West. Dat is dus in april 2020
45 jaar lidmaatschap van de NGMV en in 2019 40 jaar
Mitglid van de VGM e.V. Westfalen West.
 
Van de VGM e.V. Westfalen West heb ik in januari j.l. een
'Ehrenurkunde” en een 'Anstecknadel' ontvangen voor mijn
actieve verdiensten voor de Grote Münsterländer. Ik ben
daar zeer vereerd mee!
 
Nu ik aan het schrijven ben voor ons prachtig orgaan, gaan
mijn gedachten allereerst uit naar onze eerste Grote Mün
sterländer. Het eerste contact kwam tot stand bij het bezoe
ken van de Winner-tentoonstelling in de RAI te Amsterdam.
De Winner-tentoonstelling eind november 1972 leek ons de
juiste plek om naar een jachthond op zoek te gaan. Op de
tentoonstelling zelf kwamen we niet tot een besluit. Maar...
vlak bij de tentoonstellingsuitgang stond een man in
jachtkleding met een prachtige jachthond naast zich. Onze
vraag aan de man: wat is dit voor een jachthond die u aan
de lijn heeft? Een Grote Münsterländer was het antwoord.
Het was een mooie zwart/wit/schimmel reu, Titus genaamd.
De jager stelde zich voor als Guus Verschoor woonachtig
in Purmerend en kennelhouder van de IJsselmeerpolders.
Tevens vertelde hij dat er bij hem thuis een nestje Grote
Münsterländers geboren was. En de vader van dat nestje
is de reu die ik hier nu aan de lijn heb. Een afspraak werd
gemaakt om naar het nestje te komen kijken. De puppy's
waren al dertien weken oud. Wij hadden de keuze uit drie
reuen, de teven waren al verkocht. De keuze welke reu het
zou worden was snel beslist, het was een stevige pup, wit

Egon Vornholt is een Duitse keurmeester en schrijver van
een paar boeken over de Grote Münsterländer. Hij is tevens
Lid van Verdienste van de NGMV

Bij de fokker van de kennel v.d. IJsselmeerpolders in 1972.
Op de foto o.a. de moeder van Casper v.d.
IJsselmeerpolder (1e GM van George van Straaten)

 
Eerste ontmoeting met Joop van Werven en Nel van
Werven-Harthoorn
 
Eind maart 1973 was er met Pasen een tentoonstelling in
Leeuwarden. We hadden ingeschreven voor deze tentoon
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stelling met Casper in de jeugdklasse, hij was pas zeven
maanden oud. De keurmeester, de heer Alofs, vond Casper
nog een beetje te slungelachtig en hij moest meer ‘uitzwa
ren’. Het voorbrengen was voor mij de eerste keer, dus ik
zal ook wat fouten hebben gemaakt. Toch kreeg Casper
een 2 Zeer Goed (2ZG) van de heer Alofs. Een nestbroertje
kreeg 1 Zeer Goed (1ZG).
 
Toen we weer terug bij de bench waren, stonden er twee
mensen op ons te wachten. Ze stelden zich voor als Nel en
Joop van Werven. Zij waren hier met een Epagneul Breton.
Zij vertelden dat zij ook in het bezit waren van een Grote
Münsterländer, de reu Bento v.'t. Koningsbosch, die zij ge
kocht hadden in Malden bij de fokker de heer Peters. Nel
en Joop hadden het plan opgevat om samen met de heer
Peters een Grote Münsterländer-vereniging op te richten.
Maar het was heel moeilijk om 50 leden bij elkaar te krijgen
om een vereniging te beginnen. Daarom benaderden zij
ons of wij ook interesse hadden om eventueel lid te worden
t.z.t.. We wilden graag aan dit initiatief onze medewerking
verlenen!
 
Casper van de IJsselmeerpolders is helaas niet ouder ge
worden dan twee jaar. Hij was geboren op 1 september
1972 en overleden op 1 september 1974. Hij is overleden
aan de gevolgen van een aanrijding door een auto.

Joop van Werven, een initiatiefnemer van de NGMV

 
Aankoop in Duitsland van twee Grote Münsterländers
 
Na het verlies van onze eerste Grote Münsterländer, wilden
we toch weer een Grote Münsterländerpup aanschaffen.
De fokker van onze eerste Grote Münsterländer had helaas
geen puppy's gefokt. We hebben in oktober 1974 een af
spraak gemaakt met de heer Peters uit Malden, Kennel v.'t
Koningsbosch. We werden bij de familie Peters vriendelijk
ontvangen. Helaas had de heer Peters ook geen nest met
puppy's gefokt. We vertelden dat we Joop van Werven en
Nel van Werven-Harthoorn hadden gesproken in maart
1973 op de Paastentoonstelling in Leeuwarden over het
oprichten van een GM-vereniging. We hebben ook met de
heer Peters uitgebreid over het oprichten van een GM-ver
eniging gesproken.
De heer Peters verwees ons naar het plaatsje Borken in
Duitsland voor een nieuwe pup. Daar woonde de Haupt
zuchtwart van de VGM e.V. Westfalen West, de heer Vorn
holt. De heer Vornholt heeft een aantal boeken geschreven
over de Grote Münsterländer.
Na een afspraak gemaakt te hebben met de heer Vornholt,
was hij genegen om met ons mee te gaan naar een paar
nesten in de omgeving van Borken. Uit twee verschillende
kennels hebben we twee puppy's gekocht, een reu Don von
der Burgmansstadt en een teef Edel vom Wirtner Engeland.
In december 1974 hebben we de twee puppy’s opgehaald.
Jammer genoeg is de teef niet ouder geworden dan vier
jaar. Zij is overleden aan een ernstige leverkwaal. Het reutje
was bedoeld voor een familielid.

Nel van Werven Harthoorn,  een initiatiefnemer van de
NGMV, showt haar hond
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We hebben na de eerste ontmoeting met de heer Vornholt
nog heel veel jaren met elkaar contact gehad.
 
Op 16 januari 1975 verscheen er in De Hondenwereld een
oproep om een Grote Münsterländer vereniging op te
richten. De oproep was opgesteld door mevrouw P.C. Van
Werven-Harthoorn uit Bodegraven en de heer M. Peters uit
Malden
 
Hierbij een korte samenvatting van de oproep:
Van verschillende zijden is ons gevraagd om toch door te
gaan om te proberen een vereniging van de Grote Mün
sterländer van de grond te krijgen. Het is lang geleden dat
wij dat al eens eerder geprobeerd hebben, maar het heeft
geen resultaten opgeleverd, want wij moeten 50 leden
hebben om te beginnen en die kregen wij niet bij elkaar.
 
Toch zijn er genoeg pups gefokt, want er moeten minstens
30 pups per jaar bij de Raad van Beheer worden ingeschre
ven en dat aantal hebben we ruim bereikt.
 
Maar waar blijven nu de dames en heren om lid te worden
om een vereniging van de Grote Münsterländer op te
richten? Wanneer men toch liefde voor de Grote Münster
länder heeft en deze toch zo waardeert dan is het toch heus
geen bezwaar om lid te worden van een speciale vereni
ging van de Grote Münsterländer.
Nu komen wij aan de kern van de zaak: dan kunnen wij
samen de Grote Münsterländer gaan opbouwen; ik bedoel
het ras zelf verbeteren en op die hoogte brengen waar het
recht op heeft in de grote hondenwereld. Want er is nog
veel te verbeteren aan de Grote Münsterländer.
 
De oprichtingsvergadering en het eerste bestuur
 
Met enige “'fysieke steun'' van de Kynologenclub Nijmegen
e.o. ''Noviomagum”' lukte het de initiatiefnemers Martien
Peters en Nel van Werven-Harthoorn tenslotte in 1975 om
voldoende (d.w.z. 50 leden) GM-liefhebbers bijeen te krij
gen om de Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging
daadwerkelijk op te kunnen richten.
 
De oprichtingsvergadering van de vereniging was op vrij
dag 25 april 1975 in café/restaurant De Blokhut in Malden.
De koninklijke goedkeuring kwam reeds op 12 februari 1976.
 
De initiatiefnemers, mevrouw P.C. van Werven-Harthoorn en
de heer M.L. Peters, werden opgenomen in het eerst geko
zen bestuur, aangevuld met de heren P.J. Smits, H. Heida
en J. de Goey.
 
De heer P.J. Smits werd gekozen tot voorzitter, de heer M.L.
Peters als secretaris en mevrouw P.C. van Werven-Harthoorn
werd penningmeester. Verder werd het bestuur gecomple
teerd door de heer H. Heida en de heer J. de Goey.

 
De eerste activiteit van de Grote Münsterländer
Vereniging
 
Het eerst gekozen bestuur ging al snel aan het werk met het
organiseren van een eerste activiteit.
 
Op 30 augustus 1975 was er een Clubdag georganiseerd
in Alphen a/d Rijn op het terrein van de Alphense Honden
club. Het zou een inventarisatiedag worden om te kijken
wat er aan fokmateriaal binnen de pas jonge vereniging
aanwezig was. Deze Clubdag was opengesteld voor leden
en niet-leden.

Op de voorgrond Henk Heida; hij was de eerste drie jaar
bestuurslid (1975-1977)

1e club dag 1975, op de achtergrond staat de 1e voorzitter
van de NGMV de heer P.J. Smits
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Drie ervaren keurmeesters waren hiervoor uitgenodigd,
twee uit Duitsland, de heren E. Vornholt en W. Wardemann,
en één uit Nederland, de heer G.L. Goesten.
 
Ook was uit Duitland overgekomen de Formwertrichter en
voorzitter van de Duitse GM Verband, de heer Franz Ösing
uit Köln. Er waren op deze dag 34 Grote Münsterländers
aanwezig, 13 reuen en 21 teven, waarvan 3 Grote Münster
länders zonder stamboom.
 
Van het terrein van de Alphense Hondenclub hebben we
gebruik kunnen maken vanaf 1975 t/m 1979. De eerste
Kampioenschapsclubmatch werd al op 28 augustus 1976
georganiseerd.

Eerste activiteit NGMV (clubdag) op 30 augustus 1975 te
Alphen a/d Rijn. Keurmeester de heer Goesten die een
keuze gaat maken

Clubdag NGMV, op 30 augustus 1975 te Alphen a/d Rijn.
Keurmeester de heer Goesten beoordeelt de honden

 
1e Clubblad ‘De Grote Münsterländer’ Januari 1976
 
In januari 1976 verscheen de eerste uitgave van het vere
nigingsorgaan van de Nederlandse Grote Münsterländer
Vereniging, ‘De Grote Munsterlander’. Het waren 4 velletjes
op A-4 formaat.
 
In deze eerste uitgave van het verenigingsorgaan werd een
tweede doel aangekondigd (eerste doel was de clubdag

in 1975) namelijk om voor ons ras een officiële standaard
te maken. In eerste instantie werd er gekeken naar onze
Duitse zustervereniging. Deze standaard is echter niet er
kend door de Federation Cynologiqve Internationale (FCI).
In overleg met de Raad van Beheer (RvB) is er nu materiaal
waar dan wel de door de FCI erkende standaard van ons
ras op staat.
 
De heer Drs. P.P.J. Smits, de eerste voorzitter van de NGMV,
schreef het voorwoord voor de eerste uitgave van het
clubblad.
 
Jaargang no.1, 1e Clubblad ‘De Grote Münsterländer’,
januari 1976
 
Aan de leden van de Nederlandse Grote Münsterländer
Vereniging
 
Als voorzitter (1e) van de NGMV vind ik het een grote eer
het voorwoord voor het eerste clubblad te mogen schrijven.
Dit clubblad kan immers een bijdrage leveren tot de eigen
identiteit van onze vereniging.
 
Hoewel we het vorige jaar pas van start zijn gegaan mogen
we toch al met voldoening op enige activiteiten van onze
vereniging terug zien. Daarbij denk ik vooral aan de ge
slaagde clubdag gehouden op 30 augustus 1975 te Alphen
a/d Rijn en waarvan u in deze eerste aflevering van ons
clubblad een verslag vindt.
 
Het bestuur van de NGMV is in 1975 verscheidene malen
bijeen geweest. Naast allerlei organisatorische taken heeft
het bestuur zich ingezet voor de goedkeuring van de statu
ten bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Ne
derland.
 
Momenteel zijn wij in afwachting van de Koninklijke Goed
keuring en wij hopen deze in 1976 te mogen ontvangen.
 
Ook voor dit jaar heeft het bestuur plannen om weer een
clubdag te organiseren. Wij hopen daarbij op hetzelfde
enthousiasme en op de zelfde belangstelling als in Alphen
a/d Rijn.
 
Moge de eenheid onder de vrienden van de Grote Mün
sterländer die die dag tot uiting kwam nog versterkt worden
door de contacten via dit clubblad. Uw bijdragen voor ons
blad zullen wij zeer op prijs stellen.
 
Namens alle bestuursleden wens ik u van harte een voor
spoedig nieuwjaar toe.
 
Drs. P.P.J. Smits
 
Flevo-apporteerwedstrijd op 8 januari 1977 in de
Flevopolder
 
Op 8 januari is in de Flevopolder de jaarlijkse Flevo-appor
teerwedstrijd gehouden, waaraan elke V.W.O.V. een
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tweetal honden mag inzenden plus een reservehond. Het
bestuur van de Nederlandse Grote Münsterländer Vereni
ging had ook drie honden uitgekozen en naar onze mening
de 3 beste binnen onze vereniging, n.l.: Nette von Nieder
busch met eigenaar/voorjager de heer G.H.A. Berden uit
St. Odiliënberg en Freya vom Schweizerschlag met eige
naar/voorjager de heer J. Harms uit Uden. Reserve en te
vens aanwezig bij de nazoekploeg: Nederlands Kampioen
Exterieur Erra von Ahrenholz met eigenaar/voorjager de
heer J. Hesen uit Someren-Eind.
 
1ste KNJV Jachthondenproeven NGMV op 10 september
1977 te St. Michielsgestel
 
Op zaterdag 10 september 1977 zijn de jachthondenproe
ven - volgens het reglement van de Orweja - gehouden te
St. Michielsgestel. Door de welwillende medewerking van
de heren Voermans en van Kasteren, was de NGMV in staat
voor de eerste keer dit te organiseren, in het jachtveld van
beide heren.
 
1ste Najaarsveldwedstrijd NGMV op 13 oktober 1977 te
Loon-Balloo
 
Op 13 oktober is in Loon-Balloo bij Assen een najaarsveld
wedstrijd gehouden georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging Duitse Langhaar en de Nederlandse Grote
Münsterlander Vereniging.
 
1ste Najaarsveldwedstrijd NGMV volgens het Continen
taal II systeem is georganiseerd op 21 oktober 1978 te
Emmeloord
 
Het is gelukt! Onze NGMV heeft zijn eerste najaarsveldwed
strijd Continentaal II georganiseerd.
 
In samenwerking met de Heidewachtel Vereniging en de
Vereniging De Drentsche Patrijshond werden op 21 oktober
1978 te Emmeloord, op het jachtterrein van de jachtcom
binatie Kloosterboer en Kuiken, 9 honden beoordeeld op
hun veldwerk.
 
(de allereerste najaarsveldwedstrijd was namelijk al op 13
oktober 1977 te Loon-Balloo bij Assen georganiseerd samen
met de Nederlandse Vereniging Duitse Langhaar).
 
Lidmaatschap VGM Westfalen West
 
Eind 1978 hebben mijn vrouw en ondergetekende een
aantal kennels bezocht in Duitsland o.a. in Westfalen West.
Tevens hebben we een bezoek gebracht aan de heer Jo
hannes Verst in Gronau/Epe, penningmeester van de VGM
Westfalen West. Met als doel om mij op te geven als lid van
de VGM Westfalen West. We werden allervriendelijkst ont
vangen met schnaps en kuchen! Ik ben op dit moment in
2020 al meer dan 40 jaar lid van Westfalen West! In januari
jl. heb ik als actief lid daarvoor een “Eherenurkunde” en
“Anstecknadel” mogen ontvangen.
 

Onenigheid in het bestuur
 
In 1979 was er grote onenigheid in het bestuur van de NGMV
en zijn een drietal bestuursleden en een commissaris afge
treden. Een vierde bestuurslid, de heer M.L. Peters, stelde
zich herkiesbaar.
 
De afgetreden bestuursleden waren: de heren J. van Wer
ven, P.P.J. Smits, H.J.W. Bueters en Commissaris mevrouw A.
Hannen-Jansen.
 
Kort hierna is een nieuw bestuur gevormd met één vacante
bestuursfunctie.
 
Eerste Wandeling NGMV op 31 mei 1980 te Kootwijk
 
In maart 1980 werden we benaderd door Teun van de
Hoorn, bestuurslid van de NGMV, of we een wandeling
wilden organiseren in Kootwijk voor de leden van de NGMV
met hun honden.
 
We waren goed bekend in de omgeving van Kootwijk op
de Veluwe, we wandelden daar met onze kinderen en
honden met grote regelmaat. We hebben daarom de or
ganisatie op ons genomen met een vergunning van Staats
Bosbeheer. Om de leden warm te maken om te gaan trai
nen voor de jachtproeven, gaven een paar leden met er
varing op dat gebied, o.a. Jan Neggers en Henk Heida, een
demonstratie apporteren met hun honden.
 
We hebben de wandelingen in Kootwijk een groot aantal
jaren aldaar mogen organiseren!

Een aantal Grote Münsterländers met op de achtergrond
een aantal leden op de wandeling op de Veluwe 31 mei
1980

 
Jaarvergadering en een Clubmatch NGMV op zaterdag
30 augustus 1980 te Voorthuizen
 
Op zaterdag 30 augustus hield de Nederlandse Grote
Münsterländer Vereniging haar Jaarvergadering vooraf
gaande aan een Clubmatch in de manege van het ruiter
sportcentrum "Edda Huzid" in Voorthuizen. Voorzitter Westra
opende de vergadering o.a. met de mededeling dat er
gestemd zou worden voor een vacante bestuursfunctie. De
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Mia van Straaten op de voorgrond en rechts George van
Straaten

kandidaten waren de heren G.A. van Straaten en M.L. Peters
die zich herkiesbaar had gesteld. De heer van Straaten werd
gekozen in het bestuur met 21 stemmen, de heer Peters
kreeg 20 stemmen.
Grote klasse! Ja...dat was het van twee leden van onze
vereniging!
 
Op 29 augustus 1981 heeft de NGMV een Kampioen
schapsclubmatch gehouden te Someren
 
Het café restaurant “Het Weekend” en het aangrenzend
sportveld was beschikbaar gesteld door twee leden van
onze vereniging. Die twee leden waren de heren J. Velings,
eigenaar van het café/restaurant en sportveld en J. Hesen,
de uitbater van het café/restaurant.
 
De keuring van de Grote Münsterländers was in handen
van de zeer bekwame en deskundige keurmeester me
vrouw A.H. Otto-van de Hamme, geassisteerd door mejuf
frouw J. Vredenberg van der Horst.
 

Voor de 1e keer werd er ook op deze clubmatch een ken
nelbespreking gehouden door de keurmeester mevrouw A.
H. Otto-van de Hamme. De deelnemende kennels waren:
kennel van het Münsterbosch, eigenaar/fokker T. v.d.
Hoorn, kennel van Diepenbosch, eigenaar/fokker J. Hesen,

Voorzitter NGMV Jan de Jongh reikt aan George van
Straaten de 1e prijs uit

kennel van de Abeelzoom, eigenaar/fokker M. van Abeelen
en kennel van de Heygrave, eigenaar/fokker E. Thijssen.
 
De heer Velings beschikte ook over een grote opslagloods
voor frisdranken enz., waar de vereniging later ook gebruik
van heeft gemaakt om er een keurmeestersexamen te
houden.
 
Gesprek met Siemon de Ruiter op 6 maart 1983 op de
tentoonstelling in Zuidlaren
 
Op deze tentoonstelling was ik aanwezig met onze Grote
Münsterländer Ceasar Artimis v.d. IJsselmerpolders. Aldaar
ontmoette ik Siemon de Ruiter uit Winschoten. Hij vertelde
mij dat hij over mooie jachtvelden beschikte om er veld
wedstrijden te organiseren! Op de eerste de beste bestuurs

Mevrouw A.H. Otto-van de Hamme, is met grote regelmaat
keurmeester geweest op de clubmatches van de NGMV.
Tevens heeft zij examens afgenomen bij eventuele nieuwe
keurmeesters voor ons ras. Zij is Erelid van de NGMV

Kennel v.h. Munsterbosch van eigenaar/fokker T. v.d. Hoorn

Kennel van Diepenbosch van eigenaar/fokker J. Hezen

11



vergadering heb ik het voorgelegd bij het bestuur. Jan
Neggers, jachtzaken NGMV, zou contact opnemen met
Siemon de Ruiter. Er is een afspraak gemaakt om in 1984
een veldwedstrijd te organiseren.
 
De eerste Kampioenschap voorjaarsveldwedstrijd werd
gehouden op zaterdag 14 april 1984 in Winschoten. De
NGMV heeft vele jaren nadien veldwedstrijden mogen or
ganiseren op de prachtige velden in Winschoten, die goed
bezet waren met veel fazanten, patrijzen en hazen!
 
In 1995 heeft de NGMV ook veldwedstrijden georganiseerd
in Hoofdplaat. We waren uitgenodigd door de Jachtcom

Kennel v.d. Abeelzoom van eigenaar/fokker M. v. Abeelen

Kennel v.d. Heygrave van eigenaar/fokker E. Thijssen

binatie ''Thomaes''. Ook in Hoofdplaat schitterende velden
goed bezet met fazanten en patrijzen en hazen. De NGMV
heeft ook in Hoofdplaat jaren achtereen veldwedstrijden
mogen organiseren.
 
1ste Aanlegproeven N.G.M.V. op 26 maart 1983 te Hulten
 
Op zaterdag 26 maart was voor de leden de eerste aanleg
proef georganiseerd. De opkomst was overweldigend: 24
deelnemers met gelukkig ook veel jonge honden, voor wie
de proef eigenlijk bedoeld was. Maar deze 1e keer mochten
oudere honden ook meedoen, hoewel bij deze de kans al
groot was dat door gewenning (invloed baas, omgeving)
of training hun natuurlijke aanleg niet goed te voorschijn
zou komen. De zwager van Jan Neggers, de heer K. Ver
daasdonk, had z'n jachtveld ter beschikking gesteld,
waarvoor we hem hebben bedankt, want anders zou dit
soort werk helemaal niet mogelijk zijn geweest.
 
Regels voor het fokbeleid
 
In 1982/1983 zijn er regels vastgelegd voor het fokbeleid
van de NGMV.
De fokdieren, zowel reu als teef, moesten voldoen aan de
nu volgende eisen:
zowel reu als teef moeten HD negatief of HDtc (overgangs
fase), PRA/Cataract vrij of voorlopig vrij zijn. Tevens op ex
terieur moet de hond voldoen aan de rasstandaard NGMV.
Waarbij we uitgaan van de vertaling die goed gekeurd is
door de Duitse Grote Münsterlander Vereniging.
Op de clubmatch, kampioenschapsclubmatch of interna
tionale tentoonstelling in Nederland of Duitsland moet mi
nimaal 2 keer Zeer Goed (ZG) respectievelijk Sehr Gut (SG)
behaald zijn, waarvan in ieder geval één keer in de open
klasse.
Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling NGMV
moeten de fokkers schriftelijke bewijsstukken hiervan kun
nen overleggen aan het bestuur.
 
Trainen en/of oefenen voor een jachthondenproef
 
In de begin jaren tachtig zijn een aantal leden bij mij komen
trainen ter voorbereiding op de aanlegproeven, jachthon
denproeven en veldwedstrijden. Ik had zelf al veel ervaring
opgedaan in de begin jaren zeventig bij de heer Guus
Verschoor uit Purmerend. De heer Verschoor was zelf jager
en fokker van Grote Münsterländers met de kennelnaam
'van de IJsselmeerpolders'.
 
De trainingen die ik gaf werden gehouden in Ruigoord
onder de rook van Amsterdam en in het bos en duingebied
nabij Haarlem.
 
Vooral de ruige velden in Ruigoord waren goed bezet met
fazanten, patrijzen en hazen. Op een dag stond één van
mijn eigen honden zelfs vóór op een Korhoen met kuikens.
In het westen van Nederland komt de Korhoen nauwelijks
voor.
 

Een aantal deelnemers met hun GM’s, voor de aanvang
van een veldwedstrijd in Winschoten
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De leden kwamen uit alle delen van het land. Heel veel
leden die ik begeleid heb, hebben diploma's en/of kwalifi
caties behaald op de verschillende proeven.

Mia van Straaten met drie van onze GM.’s voor een training
in de prachtige velden rondom Spaarndam/Spaarnwoude.
v.l.n.r.: Danaë-Jordana, Brauronia (Brony) en Braxsia
Apfellinde

 
Martien Peters overleden in maart 1984
 
Volledig onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van de heer Peters. Wij herdenken hem als iemand die,
vanuit een grote genegenheid voor het Münsterlanderras,
zich met hart en ziel heeft ingezet om aan dit ras gestalte
te geven. Zijn naam zal onverbrekelijk verbonden blijven
aan de 'Koningsboschen'.
 
Ook op bestuurlijk vlak heeft de heer Peters veel voor de
NGMV betekend. Het is mede door zijn initiatief dat in 1975
de vereniging werd opgericht. Vele jaren heeft hij daarna
als secretaris gebouwd aan ‘zijn club’.
 
Het bestuur heeft gemeend zijn nagedachtenis het beste
te kunnen eren door zijn naam blijvend te verbinden aan
de op de algemene ledenvergadering ingestelde bokaal
voor de beste all-round hond van het jaar. De naam
NGMV-bokaal wordt dus veranderd in de Martien Peters-
bokaal.
 
Martien Peters heeft in de periode 1970-1984 35 nesten
Grote Münsterländers gefokt.
 
1ste Jongehondendag N.G.M.V. op 1 september 1984 te
Kootwijk (officieus)
 
Begin 1984 hebben we, mijn vrouw Mia en ik, een plan
gemaakt om een officieus Jongehondendag te organise
ren voor het eerste door ons gefokte A-nest. We wilden onze
jonge Grote Münsterländers laten keuren door een neutraal
iemand, met kennis van het ras. De keurmeester Joyce
Vredenberg van der Horst was genegen om dit voor ons te
doen! Zij vond het een prima idee! We bedankten haar
hartelijk hiervoor.
 

V.l.n.r. Joop van Werven, Martien Peters en Erelid mevr. A.
Peters-Klabbers 

We hopen met dit voorbeeld dat het navolging zal hebben
bij de fokkers binnen onze vereniging!!

Het A-nest van Kennel van de Apfellinde: v.l.n.r. Aphrodite
teef met eigenaar J. de Kwant, Aurora teef met eigenaar J.
Ramaekers, Achilles reu met eigenaar H. Bax, Amphiaraus 
reu met eigenaar P. Oude Geerdink, Amphion reu met
eigenaar W. Grothuis en Apollo reu met eigenaar J. Boor,
tijdens de 1e Jongehondendag NGMV (officieus)
september 1984

Links: George van Straaten met Ceasar Artemis van de
IJsselmeerpolders, Rechts: Mia van Straaten met Jordana
van het Munsterbos, dit zijn de ouder dieren van het A-nest
van de Apfellinde tijdens de 1e Jongehondendag NGMV
(officieus) september 1984

13



 
Verslag van Joyce Vredenberg van der Horst, de keur
meester op deze dag
 
Op zaterdag 1 september 1984 heeft de familie van Straat
en uit Haarlem hun zelf gefokte nest bijeengebracht voor
een reünie en een exterieurkeuring door ondergetekende.
Alle jonge honden (4 reuen en 2 teven), geboren op 12
december 1983, waren met de ouders aanwezig. Op 11
dagen na waren deze jonge honden 9 maanden oud.
 
De organisatie was uitstekend: een vergunning was aange
vraagd voor eens wandeling door bos en hei rond Kootwijk
(Veluwe); de stemming was optimaal en het weer prima.
Behalve dit Grote Münsterländer-gezin waren nog enkele
‘belangstellende’ honden aanwezig met hun eigenaren en
een paar bestuursleden van de NGMV.
 
Na een wandeling van ongeveer 3 kwartier werd gepau
zeerd voor de exterieurbeoordeling van dit nest. Na afloop
van de wandeling werd onder een drankje nagepraat en
informatie uitgewisseld en rond 17.45 uur ging iedereen op
huis aan.
 
Een dergelijk initiatief van fokkers is bijzonder toe te juichen
en verdient navolging. Wanneer men serieus met de op
bouw van een ras bezig is, moet men positieve en negatie
ve kritiek aankunnen, eerlijk zijn tegenover jezelf over de
plus- en de minpunten van de fokproducten en daarnaar
handelen. Het heeft geen zin mindere fokproducten weg te
stoppen en alleen de toppers te tonen; het gaat om be
langrijke genetische informatie die door zowel goede als
minder kwaliteitsvolle exemplaren doorgegeven worden.
Zeker bij een ras dat klein in aantal is, is het van groot belang
dat gegevens t.a.v. vererving, gedrag en karakter bekend
heid krijgen, zodat het ras op ‘juiste’ (dus álle) informatie
verder kan bouwen.
 
Het feit dat George en Mia van Straaten op een gedegen
wijze hun fokproducten begeleiden en laten beoordelen
door derden is mijns inziens een belangrijke stap naar de
verbetering en opbouw van de Grote Münsterländer in
Nederland.
 
Ik heb met veel plezier deze middag bijgewoond en hoop
dat dit idee navolging zal vinden bij andere fokkers.
 
Mia en George van Straaten wil ik vanaf deze plaats nog
maals hartelijk bedanken voor deze uitstekend verzorgde
middag en wens hen veel succes in de toekomst met hun,
na aan het hart liggende, hondenras!
 
Joyce Vredenberg van der Horst
 
Eerste boekwerk over de Grote Münsterländer in
Nederland
 
Van de voorzitter van de NGMV, de heer Metz Westra, kreeg
ik de opdracht om contact op te nemen met de schrijver

Vier leden van het bestuur uit de periode 1980-1986. Links
(staand) voorzitter Jan de Jongh en rechts (staand) PR en
redactie George van Straaten. zittend (links) penningmeester
Egbert Thijssen en (zittend) rechts secretaris Anja Laurijsen

van een aantal hondenboeken, de heer C.B. Bouwman
(oud straaljagerpiloot) uit Fluitenberg. De secretaris van de
NGMV, de heer M.Slont, had namelijk een bericht ontvan
gen van de heer Bouwman dat hij van plan was om een
boek te gaan schrijven over de Grote en Kleine Münsterlän
der en Kwartelhond.
 
Met veel informatie uit het archief van Nel en Joop van
Werven en een aantal zeldzame foto's van Grote Münster
länders uit mijn archief en van de heer G.Verschoor zijn we
afgereisd naar het dorpje Fluitenberg nabij Hoogeveen. Het
boekwerk Grote en Kleine Münsterländer en Kwartelhond is
uitgegeven door de Zuidgroep BV midden jaren tachtig.
 
Wereldtentoonstelling (Wereld Winner cq Winster) op 15
en 16 juni 1985 te Amsterdam in de RAI
 
Voor deze Wereld Winner tentoonstelling waren vijftien
Grote Münsterländers ingeschreven.
 
In de Kampioensklasse reuen kreeg Cay van 't Konings
bosch (bijlage G-2) 1U CAC -BOB Winner 1985. Cay is geen
Wereld Winner geworden omdat hij in de bijlagen voorkomt.
Eigenaar J. te Dorsthorst, fokker M.L. Peters.

George van Straaten behaalde met zijn reu Ceasar-Artemis
v.d. IJsselmeerpolders een 1U CAC BOB  
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Wereldkampioen en Winster 1985: Jordana van het
Munsterbos teef met Mia van Straaten

 
In de Kampioensklasse teven kreeg Jordana van 't Munster
bos 1 U CAC-CACIB Winster+Wereld Winster 1985. Eigenaar
G.en M. van Straaten, fokker T. v.d. Hoorn.
 
In de Jeugdklasse teven kreeg Debora 1U CAC Jeugd
Wereld Winster 1985. Eigenaar M. van Abeelen, fokker M.
Lemmen.
 
Een prachtig werkstuk gemaakt door Joyce Wevers en
Egbert Thijssen
 
Oud voorzitter Joyce Wevers heeft een schitterende stam
boom vervaardigd samen met Egbert Thijjssen.
 
Het zijn reuen en teven lijnen en beginnen ongeveer bij het
jaar 1900.
 
De reuen lijnen beginnen bij de stamvaders Hektor Dinsla
ken, Hektor Holthausen en Tref. De teven lijnen beginnen bij
de stammoeders Cora Heiden, Hertha en Diana 1. In het
jaar 1983 eindigt de stamboom.
 
Drijfjacht op het landgoed 'Soeterbeek' op vrijdag 29
december 1986
 
Uniek was de uitnodiging die ik van Brigitte Verbeek kreeg,
om vier Grote Münsterlanders de gelegenheid te geven om
deel te nemen aan een bosjacht te Eindhoven/Nuenen,
op vrijdag 29 december.
 
Uniek in die zin dat bij een vorige gelegenheid al een kans

Joyce Wevers, voorzitter NGMV (van 1987 t/m 1988) met
Jasmijn van Diepenbosch

werd geboden aan één Grote Münsterländer, dat was de
jagers zo goed bevallen dat we in december 1986 wederom
mochten deelnemen en wel met vier Grote Münsterländers.
 
Het verbaasde mij enigszins dat het toch nog veel moeite
kostte om een paar leden uit de vereniging zover te krijgen
om aan deze drijfjacht mee te doen. Behalve Egbert Thijssen
met zijn hond Ada v.d. Heygrave, Egbert Bekkering met Jack
v.'t Múnsterbos, Sonja Crielaard met Falke v.d. Heygrave en
Joyce Wevers met Jasmijn v. Diepenbosch, zij lieten zich
deze kans niet aan hun neus voorbij gaan, zo vaak doet
zo'n gelegenheid zich niet voor.

Sonja Crielaard was een van de genodigden met haar GM
Falke van de Heygrave

 
Aan deze drijfjacht werd ook deelgenomen door een
Duitse Staande Draadhaar, een Duitse Staande Korthaar,
twee Cocker Spaniels en de enige in Nederland jagende
Clumber Spaniel. Op post bij de geweren stonden een La
brador en drie Golden Retrievers. De Goldens zijn van Bri
gitte Verbeek, haar Grote Münsterlander Brisëis v.d Apfellin
de was nog te jong voor dit zware werk.
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Een zeer zware bosjacht was het, dat wel, het vergde een
enorme inspanning van de voorjagers en van de honden.
Aan conditie mocht het niet ontbreken want het was niet
anders dan klauteren en klimmen over de omgevallen
bomen die her en der verspreid lagen tussen een enorme
wildgroei op drassige bodem. Menig voorjager en voor
jaagster heeft de dag ook niet voltooid met droge voeten.
Het was daarom ook moeilijk voor de drijvers om op één
linie te blijven, om het wild op te stoten. Veel wild bleef
daardoor achter in de ondoordringbare wildgroei, het kon
zich heel gemakkelijk gedrukt houden.
 
Als er wild opging werd er "Partoe of Tiro" geroepen naar
gelang het haar- of veerwild betrof. Met name Ada v.d.
Heygrave zag ik een schitterend apport uitvoeren (taling,
een eendensoort) uit de sterk stromende rivier de Dommel.
Deze rivier was een paar dagen later buiten haar oevers
getreden op sommige plaatsen.
 
Door de Grote Münsterlanders werden veertien apporten
binnen gebracht, o.a. fazanten, wilde eenden, taling en
konijnen, geen slecht resultaat dacht ik zo. Volgens de ja
gers was het toch magertjes deze dag, er lagen maar
achttien stuks wild op het tableau uitgestald. Tevens vonden
zij dat er een paar Grote Münsterlanders te weinig conditie
hadden voor dit zware werk.
 
Ik dacht dat het nogal meeviel, wél waren er twee Grote
Münsterlanders die later in de middag een blessure hadden
opgelopen doordat zij in een scherpe doorn hadden ge
trapt.
 
Tot slot wil ik namens de deelnemende voorjagers en
voorjaagsters Jonkheer Smits van Ooyen dank zeggen voor
de genoten gastvrijheid voor deze drijfjacht op het schitte
rende landgoed "Soeterbeek". Tevens de jachtopzichter de
heer Uytjens die de algemene leiding had en ons op een
voortreffelijke lunch trakteerde. En natuurlijk Brigitte Verbeek
niet te vergeten, die de Grote Münsterlanders weer de ge
legenheid heeft geboden (op haar voorspraak) zich te
bewijzen op deze drijfjacht.

Brigitte Verbeek hier met haar GM Brisëis van de Apfellinde
heeft de NGMV uitgenodigd om met 4 GM’s deel te nemen
aan deze bosjacht

 
Workingtesten NGMV in 1988, 1989 en 1990 te Horn in
Limburg
 
Drie jaar achtereen zijn er Workingtesten georganiseerd
door de NGMV o.a. in 1988, 1989 en 1990. De proeven
werden gehouden op de terreinen van de Centrale Oplei
ding Mobiele Eenheden te Horn en de Waterleidingmaat
schappij Limburg te Beegden. De personen die verantwoor
delijk waren voor deze schitterende proeven waren leden
van de NGMV: Kees en Dorie Merkes, Siemon de Ruiter,
Egbert Thijssen en een groot aantal helpers.
 
Voor alle deelnemers waren het onvergetelijke dagen. Op
deze dagen hebben we prachtig hondenwerk te zien ge
kregen. De organisatie was prima en de proeven waren
zeer creatief bedacht. Aan deze Workingtest konden ook
andere rassen deelnemen, o.a. Duitse Staande Draadha
ren, Duitse Staande Kortharen, Heidewachtels en Eupag
neul Français.

V.l.n.r: Wim Grothuis met Amphion van de Apfellinde,
Siemon de Ruiter met Anouk, Egbert Bekkering met Jack
van het Munsterbos, Wolter van de Kamp met Gorak van
de Heygrave en W. Wiermans met Harex van de Heygrave
op de 1e workingtest

Kees Merkes, organisator van de Workingtest 1988, 1989 en
1990 te Horn

 
Kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd Continentaal II -
Bokaal 1989 te Drimmelen
 
Op woensdag 25 oktober is onder Drimmelen (n.br.) een
Kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd gehouden. De or
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ganisatie was deze keer in handen van de "Vereniging De
Drentsche Patrijshond", e.e.a. in samenwerking met de
Nederlandse Club de Epagneul Français, Nederlandse
Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, Nederlandse
Grote Münsterländer Vereniging en Vereniging De Weimar
se Staande Hond.
 
Het bijzondere van deze wedstrijd was dat de verschillende
Continentaal II Verenigingen hun beste honden hieraan
mee moesten laten doen. Van de Nederlandse Grote
Münsterländer Vereniging waren er drie honden aanwezig,
o.a.: Brauronia van de Apfellinde met eigenaars George
van Straaten en Frans van Oerle uit Haarlem. De voorjager
op deze dag van Brauronia was Frans van Oerle; Anouk met
eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter uit Winschoten en
Blaschka von Entenschnabel met eigenaar Egbert Thijssen
uit Den Bosch. De voorjager op deze dag van Blaschka was
Siemon de Ruiter.
 
Keurmeesters: De heren P.W. Noordanus en F.C.P. Textor.
Anouk van eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter werd 4e
geplaatst met de kwalificatie Goed.
De overige twee Grote Münsterländers behaalden helaas
géén kwalificatie.

V.l.n.r. George van Straaten, Frans van Oerle, Siemon de
Ruiter en Egbert Thijssen met resp. hun honden: Brauronia
van de Apfellinde (Brony), Anouk, en Blaschka von
Entenschnabel

 
Leden van de NGMV die deel hebben genomen aan de
Duitse jacht proeven
Er hebben vanaf 1977 t/m 1990 35 leden van de NGMV
deelgenomen aan verschillende Duitse jachtproeven:
Verbandsjugendprüfung (VJP), Herbstzuchtprüfung (HZP)
en Verbandsgebrauchsprüfung (VGP).
 
Jubileumvergadering N.G.M.V. op zaterdag 29 septem
ber 1990 te Woudenberg
 
Op 29 september hielden wij onze feestelijke Jubileumver
gadering in wegrestaurant Bloemheuvel te Woudenberg.
Deze vergadering werd gehouden ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan van onze N.G.M.V..
Tevens op deze jubileumvergadering werden vijf leden

gehuldigd voor hun verdiensten voor de vereniging.
Ten eerste werd mevrouw A. Peters-Klabbers gehuldigd en
benoemd tot Erelid van de vereniging.
Bij de heren Henk Heida, George van Straaten, Egbert
Thijssen en mevrouw Mia van Straaten-Stokman werd de
Zilveren Erespeld opgespeld.
George van Straaten en Egbert Thijssen ontvingen ook een
Erespeld van onze Duitse zuster vereniging Verband Große
Münsterländer e.V.
Alle vier deze leden hebben zich verdienstelijk gemaakt als
bestuursleden, in kommissies en als gangmaker en voor
beeld voor andere leden.
Tevens op deze jubileumvergadering werd een Jubileum
boekje 1975-1990 ten doop gehouden. De redacteuren van
het Jubileumboekje zijn Theo Zuidema, George van Straat
en en Egbert Thijssen.

Voorzitter Theo Zuidema overhandigd een oorkonde en een
speld aan mevrouw A. Peters-Klabbers. Zij is hierbij
benoemd als Erelid NGMV

Het uitreiken van de speld Lid van Verdienste van de NGMV.
V.l.n.r. George van Straaten, Egbert Thijssen, Mia van
Straaten en Henk Heida

 
Slotwoord
 
Tenslotte dit, ik dank het bestuur met name de redactie van
dit schitterende blad, dat zij mij de gelegenheid hebben
gegeven om een jubileum artikel te schrijven. Het was de
bedoeling van mij om een aantal leden een podium te
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geven. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Wie weet komt
er nog een vervolg in een van de volgende uitgaven. Al vast
veel lees plezier toegewenst.
George A. van Straaten

Uit de ‘oude doos’: Nimrod vóór 2000 en
andere verwante zaken
Op de website van onze vereniging staat onder het kopje
van ‘Vereniging’ een rubriek ‘Archief NGMV’. Leuk om
daarin eens te zoeken en op te merken hoe het indertijd
toeging en welke activiteiten er werden gedaan. Ook kom
je dan namen tegen van voorjagers die je later op jacht
proeven terug ziet, bijvoorbeeld als keurmeester. Zo ook de
naam van Jan Neggers. Jan is al heel lang verbonden met
het jachtgebeuren en velen van ons kennen Jan als keur
meester op jachtproeven. Wat niet iedereen weet is dat hij
bij het beging van onze vereniging nauw betrokken is ge
weest met het opzetten van jachtproeven en dat hij veel
van zijn kennis op jachtgebied heeft gedeeld. Zo stond hij
ook aan het roer bij de opzetten van de aanlegproef.
Daarnaast was Jan in 1981 tot 1987 bestuurslid Jachtzaken
GHC.
 
Op onze wisselbokaal 'Het Zwijn' prijkt als eerste zijn naam
en daarop kom je niet zomaar. Ook op de Dagwisselprijs
veldwerkwedstrijden NGMV 'de Staande hond' staat zijn
naam. Immers is 1991 behaalde Jan met zijn hond Korry
von der Vechte op een Voorjaarsveldwedstrijd Jeugd een
1e Z.G. In 1991 werd Korry ook beste GM jeugdhond.
Het andere wat ik over Jan Neggers te weten kwam is dat
hij op 19 november 1981, als 1ste deelnemer met een Grote
Münsterlander, op de 8e editie van de Nimrod te Valkens
waard een AA-diploma behaalde. Hij deed dat met zijn
Grote Münsterlander Pascha van 't. Koningsbosch. In dat
zelfde jaar werd Pascha de beste GM op de KNJV-proef te
Haaften.
 
Nog een bijzonderheid: in dat jaar stonden twee Grote
Münsterlanders op de Nimrod. De andere was Henk Heida
met zijn hond Ester van Diepenbosch die helaas niet zo
fortuinlijk was om de felbegeerde AA-diploma te bemach
tigen.
 
In 1992 op 16 november op de 19e Nimrod-proef, locatie
Slot Loevestein, lukte het André Nieuwenhuis met Panja vom
Eichenhof als 2de Grote Münsterlander het AA-diploma te
behalen.
 
Daarna, in 1998 lukte het op de 25ste (jubileum) Nimrod  d.
d. 9 en 10 november nabij ’s-Hertogenbosch, Jan Overdijk
met Pablo vom Bußhof  en Theo van Delft met Kamp. Bowy
van de Heidepolder om het de zo fel begeerde AA-diploma
te behalen.
 
Op de 26e Nimrod-proef op 8 november 1999 te Veendam
behaalde Linda Louwman met haar Grote Münsterlander
Candy van de Meastershoeve het Nimrod-AA-diploma.
 
In 2002 op de 29e Nimrod-proef behaalde Rini van Kuijk met

zijn Birka v.d. Heidepolder de AA-status.
 
2016
In 2016 werd ik door Jan Neggers uitgenodigd om met mijn
GM Cesar (Floris) van Dorka’s Plek en met Nimrod-deelne
mer Gerard van Bragt met zijn DSL Tirza van de Duyl, een
training mee te doen op Fort Asperen ter voorbereiding op
de komende Nimrod. Die locatie was met opzet gekozen
omdat de 43e Nimrod-proef werd gehouden op Ford
Vechten. Jan had de proeven voor die training uitvoerig
uitgewerkt en op tekening vastgelegd. Zo werd Gerard met
zijn hond Tirza voorbereid aan de typische Fort-omgeving.
Er werden proeven gedaan rond de gemetselde vestings
gedeelten, bolwerken en in de buitengracht en verder op
het land buiten het Fort. Die middag waren 4 mannen en 2
honden in de weer om situaties na te bootsen terwijl ze niet
wisten welke proeven het zouden gaan worden op Fort
Vechten, waar het dus echt ging gebeuren. Jan bewees
die middag zijn ervarings- en deskundigheid en op het
gebied van jachthondenproeven. Diepe buiging!
 
Nico Engels
 

4 November 2016 op Fort Asperen: vlnr (DSL) Tirza van de
Duyl, Gerard van Bragt, Bart Nijhoff, Nico Engels en Cesar
(Floris) van Dorka's Plek

Jan Neggers met Pascha van 't. Koningsbosch op de
Nimrod 1981
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Terugblik van Madelon Bolderman
In januari 2013 wisten we.. er komt een Grote Münsterlander
in ons huis. Vrij snel erna werd ik lid van de vereniging, dat
is nu ca 7,5 jaar geleden. Nog niet zo lang dus. Via de
fokker van Flo werden we gestimuleerd om in ieder geval
mee te doen aan de clubmatch in Zottegem bij onze Bel
gische vrienden en de aanlegproef van de NGMV. Met dat
advies is het echt allemaal begonnen.
 
Onze eerste activiteit was denk ik de clubmatch in Zottegem
waar ik Jet en Linda ontmoette met de mooie oma van mijn
toen nog pupje. Vervolgens de aanlegproef bij de familie
Klokman, met Flo. Ik was daar zo erg gespannen dat ik er
toen amper van kon genieten. Daar heb ik die dag weer
veel mensen ontmoet van de vereniging en hoewel je altijd
even moet wennen als je tussen een groep komt die elkaar
al lang kent, voelde ik me wel echt welkom.
 
Op facebook stond toen een oproep voor een training van
4 dagen met Grote Münsterlanders in Zeeland bij Matty en
Jarina. Daar deden Ad, Willie, Willem en nog een aantal
mensen aan mee. Zo leer je snel weer nieuwe mensen
kennen natuurlijk! Met de meeste mensen heb ik wel con
tact gehouden.
Voor je het weet ga je dan een keertje helpen. Op een
aanlegproef, bij de MAP in Rha, Haaften en zo leer je de
vereniging en de mensen daarin steeds beter kennen. Uit
eindelijk ben ik via Ina in de redactie en het bestuur terecht
gekomen en heb dat met Nico, Nicoliene en later Gitte met

Illustrator Mandy Mahn En? Lijk ik er een beetje op? Zelf ben ik erg tevreden hoe het
is gelukt!

veel plezier gedaan. Door ziekte ging het helaas in die pe
riode echt niet en moest ik stoppen. Hoewel ik nu meer vrije
tijd heb, mis ik het soms best.
 
Inmiddels heb ik mijn tweede Grote Münsterlander, Juul en
met haar ben lekker aan het trainen bij Linda. Dan merk ik
je ook hoe leuk het is om met je jonge hond aan al die
activiteiten mee te kunnen doen. Aanlegproef, clubmatch,
jonge hondendag en in Duitsland de VJP. Genieten! Geluk
kig nu toch met wat minder zenuwen. Voor shows heeft
Anita haar steeds mooi gemaakt in haar trimsalon. Zelfs met
mijn jachtakte werd ik door een NGMV-lid geholpen om de
aanvraag te kunnen doen. Samen sterk dus!
 
Wat ik nieuwe leden dan ook vooral wil mee geven is dat
je echt welkom bent, ook al zit er een groep die elkaar al
lange tijd kent. Zo heb ik het in ieder geval wel ervaren.
Daarnaast zou ik echt aanbevelen om actief te zijn bij di
verse activiteiten. Je leert ervan, ontmoet veel nieuwe
mensen met een mooie zwart-witte en het levert je ook echt
plezier op. Een vereniging kan alleen bestaan als de men
sen betrokken zijn. Overal is wel eens wat. Mensen maken
fouten, reageren anders dan je had gehoopt of kijken an
ders tegen zaken aan dan jij. Uiteindelijk gaat het erom dat
je met elkaar een vereniging bent en dat juist de verschillen
maken dat je elkaar aanvult tot een sterk team. Op naar
de volgende 45 jaar!
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Jikke vertelt
Zomaar één van de verhaaltjes van onze Jikke v ’t Jaanshof
uit 2000, die ook vaak wat opblafte voor in het clubblad.
 
Jikke is geboren in 1990 en werd bijna 16,5 jaar. De meesten
kennen Mette wel van de verhaaltjes maar 'Ons Jikke' kon
er ook wat van.
 
Mijn eerste Münster was Anke van het Patriez’land. Ons Jikke
was de tweede die op mijn pad kwam. Daarna Caja…Lieke
…. en de wijsneus Mette (Ghyll Brook uut’t Vossebeltseveld)
die hier nu rond loopt en de klep ook niet dicht kan houden.
Maar de belevenissen van Mette staan nu meestal op mijn
FB-account .
Groetjes Elly en een poot van Mette.
 
Jikke: "Weer werd ik samen met Caja naar de clubmatch
gesleurd. Balen!!!!!
 
In Waalwijk gingen wij eerst een eindje wandelen samen
met Gerda en Cytherea. Terug bij de auto werden de
stoeltjes in de schaduw gezet…..de koffiepot werd open
gebroken, wij plat en onze vrouwtjes aan de kwek. En toen
gebeurde er toch iets leuks. Jullie kennen Arex en Marcel
toch wel??? Jullie weten toch wel dat Marcel een rare ge
woonte heeft!!!! Hij gaat n.l. nogal eens op de knieen voor
Rex en dat doet hij vooral bij shows. En wie kwamen daar
aanlopen….. juist…. Marcel en Rex. En wat doet die slimme
Rex…. juist… hij houdt Marcel een pootje voor. En daar ging
Marcel, plat op de B…voor zijn hond en voor ons. Wij alle
maal in een deuk natuurlijk.
 
Om ongeveer 10 uur begonnen de keuringen en mochten
we mooi staan en lopen voor dhr. Hoefsloot. Caja kreeg
een ZG in de openklasse. Wij waren met 6 honden in de
seniorenklasse. Na het nodige gepruts aan je lijf en mooi
lopen moest ik wachten tot de andere honden geweest
waren. Toen moesten we met z’n allen weer lopen en mooi
staan…pfff. Gelukkig had het vrouwtje een krentenbol in
haar jaszak…. daar doe ik n.l. heel veel voor.
 
In de eindkeuring bij teven werd ik voor de 3e keer op rij 1e
bij de teven. Vrouwtje helemaal dol en ik een halve bol.
Daarna moest ik tegen Fred lopen en werd ik voor de 2e
keer clubwinnaar. Nou …ik kreeg een dikke knuffel en de
rest van de bol. Het leuke was dat ik ook nog Ned. Kampioen
werd op die dag. En dat op mijn leeftijd van 10jaar. 
 
Showen was niet zo mijn dingetje…we moesten nog voor 1
punt, maar doordat ik altijd als een zak aardappels in de
ring stond, zijn wij er toen mee gestopt. Maar dit was bui
ten….. en dan wil ik wel lopen. Het was een super gezellige
dag en na afloop gingen we moe maar voldaan naar huis.
 
Groetjes van ons,    Caja en Jikke."

Uitreiking bokalen 2019
Tijdens de ALV op 7 augustus is door voorzitter Johan Wilmink
de 2019 bokalen uitgereikt aan:
Jeugdbokaal: Kees en Ria Lukens met Donya van ’t Gina
Florashof
Veldwerkjaartrofee: Jarina Kisjes met Eino van het
Zonnebeekbos
De Martien Petersbokaal 2019 is niet uitgereikt.

Foto's rechts: Ria Lukens en Jarina Kisjes ontvangen de
bokalen van voorzitter Johan Wilmink
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www.grotemunsterlander.nl 

 

 

Uitnodiging J onge Honden Aanlegproef  

Zaterdag 3 oktober 2020 

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 J onge honden aanlegproef. Ook dit 

jaar voegen we de jonge honden dag (nest evaluatie) en de aanlegproef samen in één complete dag. 

 

 

De J onge Honden 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.  

 

T ijdens de aanlegproef beoordelen we de honden die geboren zijn tussen 08-06-2019 en 07-12-2019 op 

natuurlijke aanleg aan de hand van drie verschillende jachtproeven. Tevens worden per nest de vader, de moeder 

en alle nakomelingen uitgenodigd om het geheel te kunnen beoordelen op het exterieur. De beoordeling wordt 

gedaan door een erkend exterieur keurmeester, deze geeft per hond een beoordeling én een totaalbeoordeling van 

de kwaliteit van het nest.  

 

 

De locatie 

De aanlegproef wordt gehouden op landgoed S andenburg in Langbroek.  

 

 

Corona 

Let op, in verband met de uitbraak van het corona virus graag aandacht voor het volgende;  

- Op het landgoed dient u zich de gehele dag te houden aan de R IVM corona richtlijnen, 

- E r zal geen catering aanwezig zijn, u bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van eten en drinken 

voor u en uw hond,  

- U komt bij voorkeur alleen, wanneer dit niet mogelijk is kunt u maximaal twee personen per deelnemende 

hond aanmelden, 

- Handschoenen en desinfectiemateriaal is op locatie aanwezig, 

- De opening en afsluiting van de dag zal buiten plaatsvinden. 

 

 

Inschrijving 

Inschrijving via de website www.grotemunsterlander.nl, de inschrijving is open vanaf 24 augustus 2020. U ontvangt 

na inschrijving een ontvangstbevestiging met vermelding van exacte tijden en locatie.  

 

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. 

 

Wij ontvangen u graag in Langbroek,  

 

 

Namens de Gebruikshondencommiss ie van de N.G.M.V. 

 

 

Sonja de R uiter 

Grintweg 119 

9675 HK Winschoten 

Tel nr. 06 236 13 990   

Email: sonjaderuiter87@ hotmail.com 
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Zin en onzin van een badjas voor honden
Een badjas voor mijn hond wat moet ik daar nu weer mee?!
Iets om te overdenken?
 
Tja een (bad)jas voor een hond ik zie u denken en misschien
zelfs wel lachen. Raar toch? Gek idee! Een jachthond met
een (bad)jas. Jachthonden zijn toch geharde honden die
door weer en wind gaan dus waarom een (bad)jas? Nu ik
kan mij die reactie wel enigszins voorstellen. Van vroeger
uit werden de honden in kennels gehouden en sommige
mochten in huis maar de meesten.....
 
Door de jaren heen zijn wij onze trouwe viervoeters steeds
meer in huis gaan nemen. Ook die geharde jachthond die
zomer en winter in de kennel zat. Ook deze honden zijn
steeds meer en meer in gezinnen en warme huizen terecht
gekomen. Maar wat niet gelijk wil zeggen dat hun werk of
training er anders op is geworden. Maar hun leefomstan
digheden voor een groot deel van de honden wel. Maar
anticiperen wij op deze nieuwe ontwikkelingen?
Naar mijn idee niet of in ieder geval veel te weinig. De hond
wordt uit de auto gehaald en hop moet gelijk up tempo
aan het werk. Een hond wordt niet warm gelopen en kent
ook geen cooling down na gedane inspanning. Nee, hop
weer terug in de auto na gedane arbeid en naar huis of in
sommige gevallen moet de hond een tijdje wachten op de
baas omdat die staat te kletsen of nog even ergens iets wil
drinken.
Tenminste in sommige gevallen gaat dat zo. En wanneer
het weer goed is, is dat ook niet een heel groot probleem.
Maar in de winterperiode of op een gure voorjaarsdag?
Denkt u zich eens in dat u vanuit een warm huis ineens gaat
hardlopen en vanuit het hardlopen bam op een stoel gaat
zitten. Wat zal dat met uw gestel gaan doen?
 
Waar ik dan over nadenk is het volgende; bij paarden is het
heel gebruikelijk dat je die voor de arbeid/training eerst
goed instapt en daarna pas inspannende oefeningen
gedaan worden, de spieren moeten opgewarmd zijn en na
de arbeid/training wordt het paard uitgestapt en vaak komt
er dan al een zweetdeken aan te pas om het ergste nat en
afkoeling op te vangen of het paard wordt drooggewreven.
Na het uitstappen gaan de paarden met een deken op stal
of in sommige gevallen gaan paarden onder de warmte
lampen.
Alles ten gunste van het gestel van het paard, blessures zo
goed mogelijk voorkomen en ter voorkoming van een dikke
vacht maar dat laatste is een ander verhaal. Waarom bij
deze dieren wel en waarom gaan wij zo anders om met
onze honden? Kostenplaatje? Gewoonte?
Natuurlijk een paard kan zweten en dat kan een hond niet
op de manier zoals een paard, misschien zelfs nog wel
vervelender voor een hond, omdat de inspanning van de
hond voor een mens minder zichtbaar is.
Naar mijn idee moeten we net zo zuinig zijn op onze trouwe
viervoeters waar wij behoorlijke inspanningen van verwach
ten tijdens de praktijkjacht of na een training. De tijden
veranderen en ook de omgang met onze trouwe viervoe

ters.
 
Natuurlijk zijn er nog honden die in kennels gehouden
worden en maar deels in huis zijn of soms helemaal niet.
Maar een heel groot deel van onze honden liggen inmid
dels bij de heerlijke warme kachel. Ik denk dat we met deze
ontwikkeling mee moeten gaan en hier op moeten antici
peren in het belang van onze trouwe viervoeter waar wij
zoveel van verlangen. Er zijn gelukkig al mensen die hun
hond na het waterwerk goed afdrogen en ja er zijn al
mensen die de hond een (bad)jas aantrekken.
Of na een intensieve training zonder waterwerk gewoon een
warmhoudjas aantrekken. En ach laten we wel wezen één
avond lachen de mensen misschien maar wanneer je de

Ouinty, Aira en Aiko gaan met veel vertrouwen de winter
tegemoet

Aira kan de komende winters er op vertrouwen dat haar
baasje haar niet onnodig blootsteld aan zeer guur weer. 
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bovenstaande uitleg erbij geeft denk ik toch echt dat ook
deze mensen gaan nadenken en wellicht over een aantal
weken ook wel met zo'n (bad)jas komen aanzetten met de
opmerking dat het misschien toch wel een goed idee is om
zuinig te zijn op onze trouwe, loyale viervoeters. En als
praktisch bijkomend voordeel, je hebt geen natte spetters
meer op je meubels in de woonkamer wanneer ze zich een
keertje uitschudden. 
 
Wat ik als laatste nog wel wil meegeven, let wel altijd op je
hond of hij/zij zich prettig voelt in zo'n (bad)jas. Die van mij
vinden het heerlijk om te dragen en zijn ook gek op een
handdoek maar ik kan mij voorstellen dat niet alle honden
dit prettig vinden. Gelukkig hebben we dan altijd nog een
handdoek om de hond goed droog te wrijven.
 
Groetjes Nicoliene en de (bad)jasdragende GM's Quinty,
Aiko en Aira 
 
Hierbij een link naar een site waar uitgelegd wordt met
behulp van warmtefoto's hoeveel warmte er verloren gaat
per individuele hond en hoe verschillend dit kan zijn zelfs
binnen een ras https://digidog.nl/hondenjas-onzin-toch-
nuttig/
 

Afscheid van secretaris Ina te Boome en
penningmeester Wim ten Hoopen
Op de ALV op 7 augustus is afscheid genomen van twee
belangrijke bestuursleden t.w. Ina te Boome en Wim ten
Hoopen. Voorzitter Johan Wilmink roemde hun inzet en
kunde. Ina te Boome is benoemd tot Lid van Verdienste
NGMV vanwege haar inzet voor lange tijd en dat op ver
schillende plekken binnen de vereniging. Ina wordt opge
vold door Ria Lukens. Janine van der Hoeve volgt Wim ten
Hoopen op als penningmeester.

Ina te Boome neemt afscheid als secretaris van de NGMV
en ontvangt van Johan Wilmink een oorkonde

Wim te Hoopen ontvangt van Johan Wilmink een oorkonde 

Gezocht: foto's!
Als redactie zijn wij altijd op zoek naar leuke foto's, voor
de cover van ons clubblad, voor foto van de dag, voor
het fotomoment van de website of voor de eerstvolgende
kalender. Het laatste duurt nog wel even maar we zijn nu
al op zoek naar mooie (seizoens) foto's. Voor de kalen
der, cover of fotomoment website moet de kwaliteit van
de foto goed zijn. En wat belangrijk is: de foto in ‘liggen
de’ positie (landscape) De foto hoort scherp te zijn en
een hoge resolutie (mb's, liefst boven de 4 mb) anders
kan de foto bijv. niet goed geprint worden (krijg je veel
pixels te zien of is niet scherp). Schroom niet om uw foto
in te sturen, wij als redactie zitten met smart te wachten
op foto's van veel verschillende GM's. Heeft u een mooie
of leuke foto stuur deze dan in naar: redactiegrotemun
sterlander@gmail.com.
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Terugblik van Gerrit Klokman (kennel: v.
’t Exelseveld)
Bijna 80 jaar een leven met Grote Münsterlanders.
 
De kennelnaam hebben we gekozen omdat het gebied
waar we wonen vroeger een ruig onontgonnen gebied was
tussen twee landgoederen; men sprak altijd van het Exel
seveld. In mijn schooltijd gingen we steeds met vrienden de
natuur in, het was een wedstrijd wie de meeste verschillen
de vogeleitjes vond en er een plaatje bij had van welke
vogel het eitje was.
 
Mijn vader was in die tijd ook jager. In 1971 heb ik mijn eerst
jachtacte gekregen. Mijn eerste jachthond was een Duits
Staande Korthaar en deze is na twee jaar verongelukt. Ik
heb toen een jonge Pointer gekocht. Een pointer africhten
was voor een onervaren boer-Jager een stap te veel. Deze
is dan ook binnen een jaar voor een auto gekomen bij het
achtervolgen van een haas.

Kort voor het jachtseizoen stond in een dagblad een adver
tentie van een Grote Münsterlander teef van 1 jaar te koop.
Ik vond het een prachtige hond maar kende het ras totaal
niet. Deze hond ‘Aida v t Neuzenvreugd’ bleek een gewel
dige huis- en jachthond te zijn.
Om reglementair te kunnen fokken hebben we toen een
kennelnaam aangevraagd. De naam ‘v t Exelseveld’ is
toegekend op 10 september 1984. We waren als veefokker
altijd al gewend mee te doen aan alle geldende gezond
heidsregels. Dit hebben we bij de honden ook zo doorge
voerd. Bij Aida hebben we in 1982 oogonderzoek laten doen

en de uitslag was: alles vrij en HD tc. Dit was in die tijd een
goede uitslag.
Bij alle latere fokkerij hebben we steeds getracht gezond
heid en ook het karakter steeds voorop te stellen.
We hebben drie nesten bij Aida gehad. Telkens grote nesten
zonder problemen. Bij de keuze voor een reu kwam ik in
kontact met George van Straaten en Teun van Hoorn. Dit
was voor mij het eerste contact met de Grote M:unsterlan
der vereniging.

Met Aida heb ik ook de eerste kennis gemaakt met de
KNJV-proeven. Daar ik KNJV-werk niet kende kwam ik niet
verder dan KNJV B diploma. Op tentoonstellingen ging het
met Aida beter. Ze behaalde vele kampioensprijzen en werd
Nederlands kampioen.
Toen Aida ouder werd zocht ik een opvolger. Ik zocht toen
in Duitsland naar pups en kwam hierdoor in contact met
Otger Buss.  Deze had een teef Panja vom Eichenhof aan
Andre Nieuwenhuis in Nederland verkocht en nog op zijn
naam staan. Via Andre en Maria kregen wij een pupteef uit
het nest van Panja met Erlo aus dem scherfederland.
Uit dit nest komt Nanka vom Busshof van de familie Nieu
wenhuis. Deze kom je steeds tegen in de ‘Meekenesch-lijn’.
Wij kochten Nienke v.d. Busshof, dit was een exterieur hond
die vaak net wel of geen Uitmuntend behaalde. Maar wel
met haar de titel Nederlands kampioen behaald. Qua
gezondheid:  HD tc en de ogen alles vrij. Bij de Jachtproeven
bleef ze steken op B nivo. Uiteindelijk heb ik deze honden
verkocht.

We zitten met onze huidige fokteef Raisa (is een nakomeling
van Nienke vorm Bosshofnu) op de zesde generatie nako
melingen. De jacht- en exterieurkwaliteiten heeft ze gewel
dig vererft. Enkele Nederlands kampioentitels en meerdere
KNJV A dipoma’s en Map A diploma. 

Door mijn werk met de KNJV jachthonden opleiding leerde
je beter hoe je de opleiding moest aanpakken. Dit proces
was begonnen met het volgen van een cursus bij de
plaatselijke KNJV afdeling in Zwiep. Toen er iemand wegviel
heb ik dat opgepakt. Ik heb daarna bijna 20 jaar deze groep
geleid.
Er was toen binnen de NGMV een gebruikshondencommis
sie die de aanlegproeven organiseerde. Verschil van inzicht
was de reden dat ze stopten. Hierdoor viel de locatie, waar
deze werden gehouden, weg. Wij hebben toen aangebo
den de aanlegproeven in Exel te houden. Om niemand te
kort te doen wil ik Rini en Marian van Kuijk noemen als grote
hulpen om de aanlegproeven weer op  gang te krijgen.
Samen hebben we 15 jaar met veel plezier de aanlegproe
ven en KNJV-proeven georganiseerd.
Ik geniet er nu van dat  er weer een volgende generatie
bezig is dit voort te zetten. Dit is in het voordeel van het ras. 
 
Gerrit Klokman
 
 
 

Gerrit Klokman tijdens de aanlegproef voorjaar 2020
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Geboorte berichten
 
Geboren 24-3-2020  uit:Senta van het Meekenesch x Gino vom Vosbrink
pups 5 reutjes / 3 teefjes
Geboren 2-6-2020 uit: Floortje v't Woudse Veldt x Xero vom Alher Esch
pups 3 reutjes / 3 teefjes

 
Dekberichten
De dekking heeft 26 juni plaatsgevonden. Als de dekking is gelukt worden er eind augustus pups verwacht.
                        Raisa v’t Exelse Veld x Xero (Sjors) vom Ahler Esch  
                                                                            
De dekking heeft 24 juli plaats gevonden. Als de dekking is gelukt worden er eind september pups verwacht.
                        Evita v’t Woudse Veldt x Xero (Sjors) vom Ahler Esch

Fokdierenlijst 
NHSB   Fokteef   Geboren   Eigenaar 

2899640   Do van 't Woudse Veldt   6-10-2012   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   28-2-2013   A.G.E. v.d. Berg

2927212   Evita van 't Woudse Veldt   04-6-2013   P.J. Veldt en J. Veldt

2967786   Senta v.h. Meekenesch   25-5-2014   A.F.M. Nieuwenhuis

3014656   Floortje v. 't Woudse Veldt   06-8-2015   P.J. Veldt

3027041   Castra van het Zonnebeekbos   14-12-2015   L. Louwman - Van der Veen

3035836   Ned. Lux. Int. Kampioen Clubwinnaar '19
Miss Summer Uut 't Vossebeltseveld

  07-3-2016   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

NHSB   Dekreu       Eigenaar

9139780   Belg. Kamp. Athos v. 't Reuseldal   07-4-2011   T. de Ruymaeker

2852029   Dürak (Swieber) v.d. Berkelse Akkers   26-8-2011   L.P. Niemantsverdriet

2852350   Bjorn van 't Vriezebosch   27-8-2011   G.D. Velten

2870802   v.Walde Clay van 't Gina Florashof   13-2-2012   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

  13-4-2014   N. Oosterhof

2967785   v.Walde Sparko (Schico) van het Meekenesch   25-5-2014   H. Schoenmaker

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

  07-3-2016   H. van de Kraan / M.van der Kraan

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

3122745   Xero (Sjors) vom Ahler Esch   2-6-2017   S. Wijnnobel

3076617   Ned. Kamp. B.W. nl’18 Grey Sky v. ’t Woudse Veldt   23-3-2017   A. van Velzen
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Agenda N.G.M.V. 2020 
 
I.v.m. de Coronacrisis zijn er activiteiten doorgeschoven
of afgelast. Voor de actuele situatie raadpleeg de
wedside van de NGMV.
 
Algemene Leden Vergadering;  7 augustus
Locatie: Ermelo, Horloseweg 69, 3853 MJ
i.v.m. corona is opgave verplicht.
 
Jubileumweekend, 45 jaar NGMV; afgelast
 
15 Augustus 2020       SJP      afgelast
 
Jeugd- en open klasse veldwedstrijd
25 September  
Hulst, Nederland
 
Aanlegproef / Jonge Hondendag
3 Oktober 
Landgoed Sandenburg, Sandenburgerlaan 6, 3947CS
Langbroek
 
9 Oktober  2020          MAP   
Oktober 9

Emmerweg 12  Rha, 7221 LA Steenderen 
 

Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboorteda

tum
  Onderzoek/uitslag   Datum ond

erzoek
  Dierenarts

                   E.C.V.O.           
Oog onderzoek

       

2967786  Senta van het Meekenesch   25-5-2014   Oog/Voorlopig vrij   17-12-2019   Dr.C.Görig

3128170  Eino van het Zonnebeekbos   9-7-2018   Oog/Niet vrij   10-1-2020   Dr.A.M.Verbruggen

3014656  Floortje v't Woudse Veldt   6-8-2015   Oog/Voorlopig vrij   6-4-2020   Dr. C Görig

3122745  Xero vom Ahler Esch   2-6-2017   Oog/Voorlopig vrij   6-4-2020   Dr. C Górig

3145671  Vesta van het Meekenesch   12-4-2019   Oog/Voorlopig vrij   8-5-2020   Dr. C Górig

3065110  Raisa V'T Exelse Veld   27-11-2016   Oog/Voorlopig vrij   27-5-2020   Dr. C. Görig

2927212  Evita v't.Woudse Veldt   4-6-2013   Oog/voorlopig vrij   3-7-2020   Dr.C. Görig

            HD Onderzoek        

3154671  Vesta van het Meekenesch   12-4-2019   HD A  Norbergwaar
de 38
onvoldoende aansl
uiting

  16-4-2020   Dr. T de Bruin

            ED Onderzoek        

3128176  Elody van het Zonnebeekbos   9-7-2018     Vrij   10-2-2020   Dr.S,Coenraats

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 uw eigen Mün
sterlander kan plaatsen.
 
Verder is de redactie altijd op zoek naar foto's van goede
kwaliteit voor de kalender van 2021.
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
op zoek naar foto's voor het FOTOMOMENT! 
Ga naar de website en volg de instructies aldaar.

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.
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Commissies

Fokbegeleidingscommissie Gebruikshondencommissie Redactiecommissie

Ria Lukens Marcel Veldhuis Marcia van der Kraan

0597-646770 06-10828672 06-40561193

secretaris@grotemunsterlander.nl veldhuismhm@gmail.com marciavanderkraan@gmail.com

Ina te Boome Herwin Roze  Nico Engels

0544-481319 06-27232066 06-49137188 of 0418-515054

teboome@solcon.nl h.roze@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  

  Nandia van Delden-Naaijer   

  06-50549825  

  nandianaaijer@hotmail.com  

  

 

Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter Johan Wilmink 0165-514261 horsemanship@freeler.nl

Secretaris Ria Lukens 0597-646770 secretaris@grotemunsterlander.nl

Penningmeester Jarine van der Hoeve 06-21822762 info@appeladministraties.nl

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

 

Leuke of interessante verhalen
Om een gevarieerd verhalend blad te maken is de re
dactie altijd blij met....verhalen. Wij denken namelijk dat
onze leden veel meemaken met hun Grote Münsterlan
der(s). Wat zou het leuk en interessant zijn als deze mo
menten in ons blad te lezen zijn. Je hond hoeft voor ons
niet eerst de NIMROD te hebben gewonnen om een
vermelding in ons blad te krijgen. Wij zijn ook benieuwd
naar de eerste ervaringen als er een Grote Münsterlan
derpup in huis komt. Wij weten (uit ervaring) dat het leven
met een Grote Münsterlander nooit saai is. Dus alle leuke
en soms leerzame momenten krijgen in ons blad een
podium.
 
En straks komen ook weer de sportieve prestaties. We zien
er naar uit. Je stukje met foto('s) zijn zeer welkom. 
 
Dus stuur je verhaal naar redactiegrotemunsterlan
der@gmail.com.
 
Het redactieteam

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. H.R. Christianen Hoorn

Mw. J.T. Dekkers Den Helder

Mw. G. Klingers Hoorn
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Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


