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Colofon
‘De Grote Münsterlander’ is het officieel orgaan van de
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging (NGMV) Dit
blad verschijnt drie keer per jaar 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: NL41 ABNA 0469 2605 05
 
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.

Foto: Cover (Tara en Ziva)
 
 
FOTOGRAAF Jolanda Koster Diender
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Van de voorzitter
Er klinkt een liedje op de radio van André Hazes: ,, Het is tijd,
de hoogste tijd……….’’ Eerder had ik al aangekondigd dat
ik zou stoppen als voorzitter. En dat gaat er nu echt aanko
men. En wees gerust bij mij: geen Heintje-Davids-effect. Het
is een mooie tijd geweest maar nu is het toch echt tijd voor
een andere aanvoerder.
 
Ik moest er toch echt even mijn externe schijf bijhalen om
te weten hoe lang het geleden is dat ik de voorzittershamer
overnam van Wim Wellens. Ik kan terug vinden in mijn be
stand dat ik op 3 april 2006 een bijdrage leverde door mij 
voor te stellen in het clubblad. Toen nog een kleine uitvoe
ring in A5-formaat en de enige kleur die er was, zat op de
kaft jagersgroen maar de rest was, hoe kan het ook anders
bij onze club,  zwart-wit. Het is dus in de Algemene Leden
vergadering ergens in maart 2006 dat ik toetrad tot het
bestuur.
 
Herman van Dam had mij min of meer voorgedragen als
nieuwe voorzitter. Hij zat in het bestuur en zei: ,,Dat is nu echt
wat voor jou! Kunnen we lekker samen rijden naar de ver
gaderingen.’’ Ik werd gekozen. Ina Te Boome was toen al
secretaris, Linda Spaargaren was penningmeester. Herman
deed de fokbegeleiding en Gerrit Klokman was de man van
de Gebruikshonden Commissie.
Prachtige honden kwamen er voorbij in die 15 jaar en ook
prachtige mensen. Ik heb genoten van de veelzijdige in
breng van de leden. Er was heel veel passie. Soms teveel
en dan moet je als bestuur beslissingen nemen en dat
hebben we ook gedaan.
 
We hebben geweldige leuke dagen gehad. Of het nu de
jonge honden dagen waren of de Clubmatches; het was
altijd gezellig. Naar Zeeuws Vlaanderen om de veldwedstrij
den bij te wonen bij de familie Thomaes. Grandioze kroeg
ook waar we samenkwamen en ’s avonds een perfecte
biefstuk naar binnen konden werken.
 
Eén van de geweldige hoogtepunten was ook het jubile
umweekend. Iedereen had daar een taak om een gedeel
te van het programma te verzorgen. Zeer leerzame lezing
van wijlen Wout Arxhoek. Super Bonte Avond. Volgende
dag lekker ontbijtje door de redactie. Clubmatch met inter
nationale inbreng van de Belgen. Bezoek van vertegen
woordigers van Das Deutsche Verband. En machtig mooie
proeven uitgezet door de GHC. Het was voortreffelijk.
 
Samen met Ina zijn we naar Zuid Duitsland gereden om dat
daar de GMI, de Grosse Münsterländer International, werd
opgericht. En omdat ik mijn mond weer niet kon houden
werd ik ondervoorzitter. Het ging gepaard met de Vormwal
de HZP. De Nederlanders die daar waren presteerde uitste
kend en dan is het mooi dat je daar bent en je bent ook
enorm trots op de Nederlanders. Ik zal de präsident overi
gens melden dat ik niet langer in functie ben.
 
Niet meer in functie en dat zal betekenen dat er iemand

anders moet opstaan. Dat is nog niet gebeurt maar dat
verlet mij niet om toch af te treden. Alhoewel het huidig
zittende bestuur van hoge kwaliteit is, is het niet te hopen
dat zij voorzitterloos verder moeten. Het bestuur staat open
voor alle goede suggesties. 
 
Ook van alle simpele dingen heb ik genoten. Het ging
overigens allemaal niet zonder slag of stoot. Maar dat is
nergens zo. En zonder wrijving geen glans. Ik wil iedereen
bedanken voor alle steun die we kregen, voor alle bijdragen
die geleverd zijn, voor alle passie die gedeeld is en voor alle
onvergetelijke uren.
 
,,Het is tijd, de hoogste tijd!’’ En ik kan het dan zo aanvullen
met mijn eigen gedachte. ,,Jullie zijn bedankt voor een
geweldige tijd. Dag mevrouw en dag meneer. Wij zien u
toch weer?’’
 
Johan Wilmink

Iets voor jou? Als voorzitter leiding geven
aan onze NGMV?
Johan geeft aan dit jaar te willen stoppen met het voorzit
terschap.
Voor hem is nog geen opvolger gevonden. We zijn daarom
binnen de vereniging op zoek naar een opvolger voor zijn
functie.

Wat zijn de eisen waaraan een nieuwe voorzitter moet
voldoen?
Enige ervaring met het leiden van bestuur en Algemene
leden vergaderingen.
Kennis van het ras en het ras vertegenwoordigen daar waar
nodig is.
Samen met het bestuur leiding geven.
Proberen om daar waar zich problemen voordoen deze op
te lossen.
Bij belangstelling het ras vertegenwoordigen bij de Raad
van Beheer.
Zie je iets in deze functie, lijkt het je leuk en heb je belang
stelling, meld dit dan via een mail bij secretaris@grotemun
sterlander.nl.
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Van de redactie
Zelfs diep in coronatijd zijn we in staat een blad te produ
ceren. Dankzij Facebook (tel je zegeningen) weten we el
kaar te bereiken en wordt aan onze oproepen gehoor ge
geven. Dan blijkt dat er mooie dingen worden gedaan met
de honden en komt er ook nog een mooi verhaal boven
water wat ons  nog niet had bereikt maar wel de moeite
waard is om te lezen. Bedankt voor de copy!
 
We krijgen van verschillende kanten te horen dat de
jachttraining grotendeels stil ligt maar we weten ook dat er
wel wordt getraind 1 trainer met 1 of 2 deelnemers. De
training duurt dan vaak een uur en daarna zijn de volgen
de deelnemers aan de beurt. Waar een wil is zijn er creatie
ve oplossingen.
 
In ons vorige blad deden we een oproep tot het vormen
van een poule fotograven (vanuit de vereniging). Het doel
is om bij elk belangrijk evenement van de vereniging
(aanlegproef, clubmatch e.d.) een fotograaf te kunnen
inzetten die voor de organisatie, facebook, website en
clubblad geschikte foto’s kan aanleveren. Inmiddels heeft
zich een fotograaf gemeld en daar zijn we al heel blij mee.
Nog mooier zou zijn als meer fotografen zich aanmelden
zodat niet al het werk bij een persoon komt. Wij weten dat
er fotograven in onze vereniging zijn die heel kundig zijn met
een fototoestel en genoeg weten wat zich een bepaald
evenement afspeelt. Je aanmelden als één van de fotogra
ven zou de vereniging ontzettend helpen.
 
Daarnaast hebben we nog een vacature bij de redactie. Ik
doe het redactiewerk nu al een aantal jaren en kan uit er
varing zeggen dat de redactie steeds meer bewust is hoe
het redactiewerk eruit ziet. Zo weten we intussen veel beter
waar we de copy kunnen halen, wie we kunnen vragen

voor foto’s, wanneer we leden vragen iets aan te leveren
en wanneer we zelf de reportersrol moeten oppakken. Het
is beslist geen job waar je elke dag mee bezig bent. Som
mige leden denken wel eens dat je goed moet kunnen
schrijven of dat je heel veel van dit werk moet afweten. Dan
kan ik je gerust stellen, het gaat meer om betrokkenheid
met wat in onze vereniging leeft en het leuk lijkt met een
groepje enthousiaste leden het verenigingsblad uit te
brengen.
We werken vanuit een planning en die begint een aantal
maanden voordat een blad uitkomt. Het redactiewerk
wordt intensiever naarmate de deadline nadert. Het geeft
heel veel voldoening als het blad je eenmaal via de post
bereikt. Dan krijg je eindelijk het blad fysiek in handen en
kan je het zelfs ruiken. Dus als je deze werkervaring als een
uitdaging ziet dan ben je zeer welkom in de redactiecom
missie. 
 
De agenda van de NGMV is door de huidige beperkingen
erg kaal. Er zijn wel ideeën bij de organisaties hoe eventueel
evenementen gehouden kunnen worden. Dus gaat de
komende tijd ons leren in hoeverre we het ‘oude normaal’
kunnen oppakken. Daarom zou het mooi zijn dat, door het
voorlopig ontbreken van evenementen, in de komende tijd
jullie avonturen naar ons toe blijven komen. Wij willen graag
weten wat je met je GM meemaakt. Hoe en wat train je en
wat zijn de vorderingen? Eigenlijk alle verhalen die je over
je GM met ons wilt delen. Liefst met foto’s (de onderschriften
van de foto’s mag je ook zelf bepalen) van redelijke kwali
teit. Via onze facebookgroep zullen we t.z.t. weer een her
innering plaatsen. Veel plezier met je GM toegewenst in de
komende tijd!
 
Namens de Redactiecommissie,
Nico Engels
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Verslag deelname aan de Aanlegproef
van de Grote Münsterlander Vereniging
België
 
Een tijdje geleden stelde iemand me op de hondenschool
de vraag of ik het niet zag zitten om met Charlie (Everitt v.’t
Gina Florashof) deel te nemen aan de aanlegproef van de
GMVB. Ik heb dan wel een Grote Münsterlander, maar ben
niet actief in de jacht en weet er ook heel weinig van. Ik
aarzel dus een beetje, maar verschillende mensen met
kennis van zaken stellen me gerust dat het je hier geen
voorkennis voor nodig hebt, dat het puur om aanleg gaat
en dat de hond - en zijn neus uiteraard - eigenlijk zelf al het
werk doet. Klinkt leuk denk ik! Ik overtuig mijn vader om zich
ook in te schrijven met zijn hondje Harry (Chacki vom Pols
hof) en samen trekken we op 6 maart richting Zwalm.
 
De dag begint al vroeg, koud én toch zonnig. We vertrekken
met dikke jassen maar het ziet ernaar uit dat we die niet
lang zullen nodig hebben. Het is een goed uurtje rijden tot
in Zwalm en we komen goed op tijd aan voor de start. Nog
net genoeg tijd voor een ontbijtje in de auto. Stipt om 9 uur
vertrekken we vanop onze privé-parkeerplek, want ja, door
Corona is deze aanlegproef geen groepsaangelegenheid
maar een wandeling langs de verschillende proeven. Alle
deelnemers starten op hetzelfde moment vanop hun toe
gewezen startplaats, ieder richting een andere proef

waardoor we elkaar niet hoeven tegen te komen en alles
coronaproof kan verlopen.
 
Voor Charlie en mij is de eerste proef de verwaaiing van

levend wild in het veld. De proef bevindt zich niet ver van
onze startplaats dus we zijn er al snel. Van de keurmeesters
krijgen we duidelijke instructies, ze leggen me goed uit wat
ik wel en niet mag doen: laat de hond maar los, volg hem
op het veld, niet te snel maar ook niet te langzaam, links of
rechts als zij het zeggen en vooral de hond zo snel mogelijk
aanlijnen en meenemen als hij het wild gevonden heeft.
Dat laatste bleek later nog het moeilijkste gedeelte.

 
Charlie laat het zich geen twee keer zeggen als ik hem
losmaak en het commando ‘zoek’ geef en loopt vrolijk het
veld in. Het duurt niet zo lang voor hij de fazant gevonden
heeft, en eens hij bij de kooi is doet hij z’n uiterste best om
hem uit dat kooitje te krijgen. Het kost me enige moeite om
hem ervan weg te krijgen. We wandelen een ander deel
van het veld in waar we op zoek gaan naar de kwartel.
Charlie lijkt zich echter vooral af te vragen wat die twee
keurmeesters daar lopen te doen. ‘Waarom achtervolgen
die ons zo langzaam?’ zie ik hem bijna denken. Hij loopt
eens een rondje om hen heen en blaft er eens naar om dan
te besluiten dat er vast wel iets interessanters in dat veld ligt
en gaat weer op zoek. Na een poos ruikt en vindt hij de
kwartel en is zijn volledige aandacht en focus op het diertje
gericht.
 
Tevreden gaan we op wandel naar de volgende proef: het
schot. Dit is een stukje wandelen en door enkele vermiste
bordjes doen we er nog enkele honderden meters bij voor
we de proef vinden. Ik laat Charlie los en hij loopt kwispelend
het veld op. Een eerste schot wordt gelost en hij kijkt op, kijkt
me wat vragend aan en komt op een drafje tot bij mij om
te kijken wat er gebeurt. Bang lijkt hij alleszins niet. De
keurmeester schiet een tweede maal en Charlie reageert

Charlie heeft het gevonden!

Ook het wachten is een belangrijk onderdeel voor Charlie
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ook deze keer kalm. Besluit van de keurmeester: schotvast.
 
De voor ons derde proef is de sleep van de eend. Charlie
snuffelt gretig en heeft het spoor even beet, maar dan in
eens ziet hij achter de weide Harry wandelen die net voor
ons deze proef heeft gedaan. Even afgeleid dus, wat wil je
als je beste vriend daar zonder jou wandelt. Hij heeft het
spoor echter snel weer gevonden en loopt dan rechtstreeks
verder naar de eend.
 
Even verderop gaan we het bos in voor het zweetspoor. Ook
hier krijg ik weer een duidelijke uitleg en goede aanwijzin
gen van de keurmeesters. Charlie twijfelt even bij het aan
gebrachte ‘verwijsmateriaal’ maar vindt uiteindelijk steeds
het juiste spoor terug. Voor ik het weet vindt hij de huid. Hij
bekijkt het ding wat raar alsof hij niet goed weet of hij het
nu mag opnemen, maar als ik hem beloon neemt hij het
toch snel in z’n mond. Hij geeft de huid met tegenzin terug
aan de keurmeester en als we achter hem aan terugwan
delen probeert hij ze zelfs stiekem uit diens hand te trekken.
Oeps, goed geprobeerd vriend maar we mogen ze niet
houden.

 
Als laatste proef wacht nog de verwaaiing van dood wild
in het bos op ons. We stappen tussen de bomen en struiken
op zoek naar een konijn of een eend. Charlie heeft er plezier
in maar lijkt nog niet echt te weten wat er van hem verwacht
wordt. Tenminste, tot hij het konijn eenmaal gevonden
heeft. Nu heeft hij het duidelijk begrepen want hij zoekt en
vindt nu ook de eend in no time. En ja, ook bij deze proef
kijkt hij wat zielig omdat hij geen van zijn vondsten mag
houden.
 
Het is net na de middag als we terug bij onze startplaats
aankomen. Onze eerste aanlegproef was een fijne, nieuwe
belevenis voor ons allebei. Charlie genoot volop van alle
geurtjes die hij mocht zoeken. We vertrokken zonder ver
wachtingen en kwamen thuis met een hoop nieuwe erva
ringen en met deze conclusie: zijn neus werkt!
 
 
Shanna Cammaerts
 
 
Noot redactie: Charlie scoorde 115,75 punten
 
 

Eropuit met Zoë uut 't Vossebeltseveld
Wat een contrast met vorige week. Eerst de vrieskou ('s
ochtends -8°c) en nu heerlijk lenteweer (+ 16°c). Wat een
kadootje dat we kunnen kiezen tussen bos en strand. Zoë
vindt allebei geweldig.
De winterfoto's gemaakt in ons geliefde Schoorl. Zoë krijgt
er geen genoeg van om uitgebreid door de sneeuw te
rollen (sneeuwengelen maken). De verse konijnensporen
in de sneeuw. Muisjes die onder de sneeuw zitten, Zoë ruikt
ze allemaal.

De foto's van het lenteweer gemaakt op het strand in Petten.
Zoë kan zich helemaal uitleven op het strand en in het water.
Eindeloos rennen en springen door de hoge golven. Onder
tussen kijken de grijze zeehonden bedenkelijk naar Zoë, ze
vinden het vast een hele rare zeehond. Weer een heerlijke
dag gehad. Moe en voldaan ploft ze op de bank.

Sweet dreams.....

Groetjes,
Jolanda en Renata Bak
 

Zal ik weer sneeuwengelen maken??

Die golven blijven niet stilstaan....!!

Hier kan je lekker rennen...!!
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De eigenaardigheden van Raki. (Sprint
van ’t Exelseveld, uit Raisa van ’t Exelse
veld x Aiko vom Tiebensee)
Grote Münsterlanders zijn een bijzondere soort hond. Raki
doet daar nog een schepje bovenop. Onderstaand (op
willekeurige volgorde) de bijzonderheden van Raki.
Raki:
Is geen ochtendhond. Baasjes ook niet, maar Raki slaapt
toch vaak wel het langste uit.

Is klein voor een GM, geeft nogal wat verwarring bij baasjes
van Kleine Münsterlanders (Heidewachtel) die soms groter
zijn dan Raki. “Ja, je ziet ze niet zo vaak in het zwart-wit he”
-> nou mevrouw, de Grote Münsterlanders zíjn er alleen
maar met zwart en wit.
Is dol op aandacht. Is dol op sloffen en sokken; vindt die
dingen ook heel handig om aandacht mee te krijgen. Is
niet dol op de avondronde, een schapenvetblokje ter sti
mulatie van het meegaan heeft hierin enigszins gehol
pen. Is dol op rollen in stinkende blubberplassen.
Vindt daarentegen regen en de bijbehorende plassen op
straat dan weer ronduit vreselijk, daar krijg je natte pootjes
van. Is dol op geknuffeld worden. Is erg kieskeurig met eten;
vers vlees is ronduit smerig, maar och jee, broccoli is echt
heerlijk!
Is echt heel dol op aandacht. Hij staart regelmatig naar
mensen die voorbij lopen/fietsen, in de hoop dat het opvalt
en een kriebeltje oplevert (toch best vaak succesvol).
Is zo dol op aandacht dat hij na de inenting op zijn rug op

de dierenartstafel lag te knuffelen met de assistente.
Is soms een beetje in de war met wat hij moet doen; tijdens
het veldwerk regelmatig met de neus aan de grond. Oke,
laten we dan maar zweetwerk doen; loopt meneer regel
matig met de neus in de lucht.
Heeft een multifunctionele neus; aandacht=met neus
tegen baasje duwen. Maar je kunt er ook lades en deuren
mee dichtduwen!
Is ook wel geschikt als hulphond; baasje chagrijnig -> jat
een sok/slof en baasje moet weer lachen. Baasje is verdrie
tig -> Raki duwt die neus wel in je gezicht.
Is wel een beetje verwend; meneer laat nogal eens zijn
kluifje van de bank vallen en blaft dan. Baasje raapt braaf
die kluif weer op. Raki duwt vervolgens ook wel eens expres
het kluifje van de bank af.
Is wel zo verwend dat baasje soms wel 10x op een avond
de balkondeur open schuift zodat meneer uit zijn ‘schelp
bad’ kan drinken. Deze was eigenlijk bedoelt als speelbad
je in de zomer, maar dat water is veel lekkerder dan in de
waterbak en waterfontein (het water komt warempel alle
maal uit dezelfde kraan).
Gedraagt zich op meer vlakken verwend: ligt op zijn rug,
op de bank, lekker gekriebeld te worden. Stopt het baasje
met kriebelen, dan kan baasje gerust een schop met de
achterpoot verwachten ‘of je even door wil gaan’.
Is erg vocaal (stille jachthond zeggen ze dan). Jankt lekker
mee met de sirenes van ambulance/politie/brandweer.
Heeft daarnaast 1, soms 2, multifunctionele blafjes: ik ben
klaar met eten=blaf, ik wil water drinken op het balkon=blaf,

ik heb honger=blaf, ik moet naar buiten=blaf, ik wil spelen=
blaf, ik heb al het voorgaande gehad maar weet niet wat
ik wil=WOEF.
Kan ook zuchten als hij zijn zin niet krijgt, of als er net iets op
de bank ligt waar Raki vindt dat hij moet liggen.
Is soms net een verstrooide professor. Op een drukke zon
dag naar de heide=gegarandeerd baasje kwijt omdat hij

Heerlijke ochtendposes; Raki kan er geen genoeg van
krijgen.

Wanneer gaan we naar buiten Baas?
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niet oplet en vervolgens steevast de verkeerde kant op rent
op zoek naar het fluitende baasje.
Gebeurd trouwens gerust ook op rustige dagen in het bos.
Blijft soms wel in de buurt tijdens de wandeling en gaat dan
heel ongeduldig achterom kijken waarom je niet sneller
loopt. Ja sorry, we kunnen niet allemaal losgeslagen door
de bosjes crossen.
Raki ‘vergeet’ ook regelmatig hoeveel knuffels en kusjes hij
al heeft gehad, er kan natuurlijk altijd meer bij.
Had ik al gezegd dat hij dol is op aandacht?
Is vaak snel uitgekeken op andere honden omdat die niet
snel genoeg kunnen rennen of amper conditie hebben voor
een rondje crossen.
Vindt honden die sneller zijn trouwens ook niet leuk, hij wil
wel voorop kunnen rennen.
Is sowieso heel dol op rennen; hij kan dit ook sneller dan
het baasje kan fietsen.
Moet altijd eerst terug het huis inrennen om het andere
baasje gedag te zeggen voordat hij weg kan.
Andersom moeten de baasjes eerst ‘Doei Raki’ zeggen bij
het weggaan, anders gaat hij staan blaffen.
Weet altijd precies welke kleding betekent dat hij naar de
jachttraining gaat (durf bijna geen nieuwe jas te kopen).
Vond apporteren in zijn eerste 1,5 jaar echt heel erg stom.
Vind het nu, met zijn 2 jaar oud, echt heel erg stom dat soms
andere honden eerst mogen bij apporteren. Hij vertrekt dan
ook regelmatig al grommend van frustratie naar het apport.
Vind jachttraining inmiddels zó leuk dat hij al trillend klaarzit
zodra we op locatie zijn.
Is de perfect thuiswerkkantoorhond; ligt de hele dag te
snurken maar weet precies wanneer het 12:00 uur is (mid
dagronde) en weet ook precies wanneer het 17:30 (vaak
meldt hij dit om 17:00 al).
Houdt zijn kop scheef als hij het niet snapt.
Gebruikt daarbij vaak nog 1 of 2 opgetilde lipjes. 

Grote Münsterlanders mee naar het werk

Sinds december 2019 werk ik in een kleinschalige woonvorm
voor mensen met dementie in de plaats Margraten. Begin
januari 2019 had ik daar gesolliciteerd op een baan. Het
pand was toen nog in aanbouw en zou het einde van 2019
klaar zijn. In februari kreeg ik antwoord op mijn brief dat ik
ergens eind maart op gesprek mocht komen. Toen ik over
mijn hobby’s vertelde kwam de Grote Münsterlander uiter
aard ter sprake.  Ik kreeg de vraag of ik het leuk zou vinden
de hond mee te nemen naar het werk. 
 
Toen Sittard net geopend was, is mijn werkgever daar een
paar maanden gaan wonen met haar man en hun toen
malige hond. Ze zag wat de hond deed voor de mensen.
De gastvrouw daar heeft een Canadeese witte herder, deze
loopt daar ook rond.
 
Zeker zou ik het leuk vinden, maar dan hebben we nog de
vraag; hoe gaat de hond om met mensen die ander gedrag
hebben dan gangbaar? Mensen met dementie hebben

niet alleen geheugenverlies, ze gedragen zich soms anders.
Mensen met dementie verliezen steeds meer de regie over
hun eigen leven, dus ook over hun normale gedrag. Kan
de hond dit lezen en hoe gaat de hond ermee om?Mensen
kunnen erg onrustig zijn. Ze beleven het heden soms anders,
wanen zich in een andere tijd en kunnen daardoor onbe
grepen en zelfs agressief reageren. Ze kunnen plotseling
erg verdrietig zijn of boos zijn. Snapt een hond dat? Ik vond
het wel spannend. Hoe zal Frouke hiermee om gaan?
 
Het gebouw werd in november geopend, maar ik begon
pas in december. De eerste week dat we er begonnen, lag
er een meneer op sterven. Zijn dementie-proces ging snel
en meneer bleef in bed. Een collega vroeg me mee naar
zijn kamer te gaan met Frouke. Wat Frouke toen deed heb
ik nu nog kippenvel van. Ze sprong op bed, ging op deze
meneer liggen en lukte hem in het gezicht. Meneer scha
terde het uit van het lachen. Hij knuffelde Frouke en ze ge
noten allebei van elkaar.

Zo, even fijn een frisse kop!
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Meneer had vroeger labradors en teckels gefokt en was dol
op honden. Honden hadden een grote rol in zijn leven
gespeeld.  Blijkbaar voelde Frouke dit aan. Toen we het
voorval aan zijn vrouw vertelde, begon ze te huilen. Hij had
al tijden niet meer gelachen.

 
Ik ga vaker met een andere bewoner wandelen, samen met
mijn hond.Deze meneer wist dat ik meestal met de fiets naar
het werk ga. Frouke loopt dan naast de fiets mee. Heen
gaan we over het fietspad. Terug krijgt ze de beloning:
lekker los rennen over de veldweg.
Samen met hem en Frouke liep ik dan over deze weg en
vertelde hem dat dit de weg naar huis is. Toen later zijn
dochter op bezoek kwam; maakte hij daar zijn eigen ver
haal van. We waren samen op de fiets, hij zat bij mij ach
terop de fiets We deden dat iedere dag, want de hond moet
natuurlijk uitgelaten worden.
Toen ik na drie weken vakantie weer op het werk verscheen,
vroeg een bewoonster; hoe was de vakantie? Oh fijn! ant
woorde ik: heeft u mij een beetje gemist? waarop ze glim
lachend antwoordde: Jou niet maar de hond wel. 
 
Toen we tijdens Corona de deuren moesten sluiten en fa
milie niet meer naar binnen mocht drie maanden lang, was
de hond een welkome afleiding voor bewoners. Ondanks
hun dementie wisten ze dat er iets gaande was in de bui
tenwereld. Jutta was ondertussen geboren en ik liet regel
matig foto’s zien van de pups. Prachtig om te zien hoe ze
daarop reageerden. 

Jutta relaxed op de bank in de Els-residentie

 
Na twee en een half jaar daar gewerkt te hebben ben ik
van mening dat een hond een grote bijdrage levert aan
kwaliteit van wonen in een huis voor mensen met dementie.
Mijn werkgever is zelf een grote hondenliefhebber is een
groot voorstander van een huisdier in de woonvorm. 
Veel mensen hebben vroeger een hond gehad, en dat een
hond rondloopt in hun woonomgeving geeft een gevoel
van rust en thuis. 
Frouke mag doen en laten wat ze wil. Ze mag op de bank
liggen als ze dat wil, en gaat soms naast een bewoner lig
gen. Ze voelt haarfijn aan welke mensen het fijn vinden en
welke niet. Met de kop op schoot bij een bewoner samen
in slaap vallen op de bank. Frouke is er wel voor te vinden.
Boterhammen scoren tijdens het ontbijt. Ook hier had
Frouke snel door bij wie wel en bij wie niet ze wat krijgt. Ze
mag eigenlijk niet bedelen, maarja....als ze geroepen word
door de mensen word het wel moeilijk.
 
Ik nam Amber van Bianca ook wel eens mee. Amber was
helemaal een tuttelhond.Zo trof ik Amber aan in de tuin,
naast een bewoonster die zat te genieten van het zonnetje.
Ondertussen zat ze Amber op haar borst te kroelen. Toen
ze mij zag zei ze:  “Wat is dit toch heerlijk. Ze is zo zacht.”

 
Toen Jutta erbij kwam had ik niet de intentie om Jutta ook
mee te nemen. Maar toen mijn man een aantal dagen weg
moest voor zijn werk, en ik Jutta eigenlijk niet zolang alleen
wilde laten, opperde een collega: “Neem ze allebei mee.”
Ik dacht: “Ik probeer het gewoon. Ik neem de reisbench
mee, mocht het niet gaan, dan kan Jutta fijn daarin.”  Tot
mijn verbazing deed Jutta het heel goed. Als pup van 5

Frouke en Amber maken de Els-residentie onveilig!
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maanden gedroeg ze zich rustig. Alsof ze al tijden daar
rondliep. Ook zij vind het heerlijk om getut te worden door
de bewoners.
Nu neem ik haar regelmatig mee. Als we uit de auto stappen
rent ze naar de deur om naar binnen te gaan.

 
Een aantal weken terug kwam een nieuwe bewoner bij ons
wonen. Toen ik dhr voor het eerst ontmoette, stelde ik me
uiteraard voor.  Frouke kwam aangelopen en hij riep met
een enthousiast: Hond, Hond!  waarop ik zei: dat is Frouke,

mijn hond. Hij begon te stralen en herhaalde haar naam
meteen. De dag erna had ik Jutta bij me. Hij zag niet dat
het een andere hond was: maar riep meteen:  Frouke! daar
is Frouke! Mijn collega en ik keken verbaasd. Bizar dat hij
zich de naam kon herinneren. Hem verteld dat ik twee
honden heb, en dat deze hond Jutta heet. Dat was een
beetje teveel informatie….ach, als Jutta Frouke genoemd
word, is niet zo erg, gebeurd zelfs mij nog wel eens.
 
Onlangs is een bewoner gestorven. Al het personeel kreeg
een mooie attentie van de familie. Toen ze deze kwamen
afgeven, zei de zoon: we zijn de honden vergeten. Ach, dat
geeft niet, zei ik. Jawel, ik maak het goed, ik kom ze nog wat
brengen als ik weer in de buurt ben. Hij woont zelf in Noor
d-Limburg, dus niet naast de deur. Jawel, jou honden
hebben mijn vader plezier bezorgt, dus ik vergeet het niet.
Een paar weken later bracht hij een doos met koekjes en
een lieve brief.
 
Frouke en Jutta zijn geen hulphonden. Ze zijn twee honden
die gewoon in het huis rondlopen en daar hun ding doen.
Ze mogen veel en moeten niks. Ze zijn rustig in huis, omdat

ze verder de nodige afleiding krijgen met wandelen en
jachttrainingen.
Frouke gaat na een blessure, en een tijd niet langs de fiets
te hebben gelopen, weer mee aan de fiets naar het werk.
Mensen met dementie kunnen heel intens en soms ook
vermoeiend zijn. De weg naar huis door het veld is dan een
beloning voor ons alle twee. Even de benen strekken en de
kop leegmaken.
 
Gitte, Frouke en Jutta 

Frouke met cadeautje van een familie-lid overleden
bewoner 

Mondkapjes-plicht geldt niet voor Jutta!
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Quintus
Quintus is graag buiten en loopt daarom vaak los om het
huis. Hij is erg trouw en blijft netjes op het erf. Als hij naar
binnen wil, blaft hij een keer voor de deur zodat wij deze
voor hem openen. Bij het vallen van de eerste sneeuwvlok
ken was hij al bijna niet meer naar binnen te krijgen. Einde
lijk weer eens die lekkere koude sneeuw op de snuit! Inmid
dels ligt er meer sneeuw en kan hij iedere ochtend niet
wachten om naar buiten te rennen om weer te gaan rollen
in de sneeuw. Vol trots en onder de sneeuw staat hij daar
na voor de deur om vervolgens binnen lekker op te warmen.
Het is een kostelijk gezicht. Wat Quintus betreft mag het
vaker sneeuwen!
                            Rosanne van Mersbergen

 Ik bewaak hier ons erf!

Nu wachten op mijn vriendjes..

Wanneer gaan ze weer vallen?

Igor en Raiko
Een pup in huis halen is altijd spannend! Maar tijdens een
corona lockdown moet je creatief zijn.
De voorgaande weken waren zeer koud en met veel
sneeuw, niet ideaal voor een kleine pup alles te leren. Maar
nu is daar eindelijk het eerste lentezonnetje dus lekker naar
buiten. Eindelijk ook meer mensen op de been zodat we
nieuwe indrukken kunnen opdoen. Dus vanaf vandaag
gaan we de socialisatie een versnelling hoger schakelen
maar eerst nog wat soezen en genieten van de eerste
warme temperaturen.
 
Cindy Gorrens
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Verhalen uit de oude doos
Belevenissen met Lisa van ’t Exelseveld.
Helaas mochten wij van haar maar 2 jaar genieten, ze is
op Moederdag 2014 onder een auto gekomen. Een hele
fijne hond met veel potentie, de beste heb je altijd maar
kort….
 
21 april 2013 VJP met Lisa.
Gisteren (20 april) hebben Lisa en ik deelgenomen aan de
VJP in Rhede Duitsland. Om vijf uur ben ik in de auto gestapt
en richting René Bakker in Zutphen gereden. Vanaf daar
samen met hem en Lena, het zusje van Lisa, verder richting
Duitsland gereisd. Iets na zevenen waren wij in Rhede, mooi
op tijd want half acht moesten wij aanwezig zijn. Konden
wij mooi de dames nog even uitlaten voor het feest begon.

 
Na het inschrijven en een openingsceremonie met jacht
horens werden de in totaal 36 honden ingedeeld in 8
groepen van 4 honden. Voor iedere groep was er een
jachtveld ter beschikking gesteld, wel fantastisch dat een
jachthouder hieraan meewerkt. De keurmeesters in onze
groep bestond onder andere uit de gebroeders Buss, Otger
Buss is de eigenaar van kennel ‘Von Busshof’ en één van
de meest vooraanstaande GM-er mannen in Duitsland.
Wij moesten met de twee GM-er, een poedelpointer en nog
een GM-er achter de jachthouder en 3 keurmeesters aan,
ongeveer 20 kilometer rijden naar het veld waar de testen
werden afgenomen.
 
In het veld aangekomen, de oude baas (70 jaar) vertelde
dat het een veld was van 600 Ha waar drie jachthouders
opzaten, werd eerst gekeken of de honden schotvast
waren. In een weiland mocht de hond los lopen en op
aangeven van de keurmeester moest er twee keer worden
geschoten, waarbij de keurmeesters de reactie van de
honden beoordeelden. Alle honden waren schotvast.
Na een kleine wandeling kwamen wij bij een groot perceel
raaigras, hier gingen wij allemaal op linie door om wat
hazen los te krijgen. De hond die de haas niet had zien
lopen mocht op het spoor worden gezet. Als eerste was de
poedelpointer aan de beurt, helaas niet zo spoorvast; na
een 300 meter ging ze terug richting baas. Bij de volgende

haas was Lena aan de beurt. We hadden dit onderdeel al
eens geoefend bij mij in het veld, en de kleine dame liet
toen ook al zien dat dit haar ding is. Ze liep het spoor onge
veer 800 meter af, stootte de haas weer op en het werd een
achtervolging van ruim een kwartier waarbij ze het perceel
en de percelen aan de andere kant van de weg afjakkerde
en een stuk of 4 hazen op de lopers bracht.
 
Nadat Lena weer aan de lijn was ging de linie verder. De
volgende haas die op kwam was een eind voor ons, vlak
er na sprong ook een haas vlak voor de linie. De keurmees
ters bepaalden dat Lisa aan de beurt was. Ze zoog zich
eerst helemaal vast in de hazepot, na wat aandringen
startte ze op het spoor. Ze liep het zo’n 500 meter en
dwaalde toen af. Ze pakte het spoor van de andere haas
die er voor was opgegaan en deed deze ook nog zo’n 300
meter. Helaas kwam er geen haas op en Lisa vond het wel
genoeg, ze begon wat verloren te zoeken. De keurmeester
naast mij gaf aan dat ik haar terug mocht roepen. Gelukkig
had ze de oren goed open want ze kwam vlot terug.
 
Bij het verder lopen bleek het perceel raaigras geen hazen
meer op te leveren. Aan de andere kant van de weg lagen
kleinere percelen, grasland en stoppel met resten groenbe
mester. Hier mocht ook de derde GM-er op een haas. Helaas
had deze hond waarschijnlijk zijn dag niet, de hond had
helemaal geen interesse in het spoor en klooide wat rond.
De dichtbij zijnde hond werd nog even begroet en hierna
kon ze weer terug aan de riem.
Bij het laatste stuk met mooie dekking van groenbemester
mochten de honden één voor één los een stuk afzoeken

op fazanten en hazen.
De poedelpointer en Lena weten een paar hazen los te
krijgen en een fazant-haan.
 
Als derde was ik aan de beurt. Zou mij verbazen of er nog
wat in zat want de twee honden voor mij hadden ook het
stuk wat ik moest uitlopen al aardig belopen.
Dit is wel Lisa haar ding, de dekking afzoeken en kijken wat

Het in linie lopen door het veld, opzoek naar hazen voor het
hazenspoor; zodra er een haas op gaat moet de hond het
zicht worden ontnomen. De hond die het haas niet gezien
heeft mag op het spoor.

Het 'aanblazen' van de proef, net als bij een jacht, met veel
ceremonieel wordt o.a. de begrüßung geblazen op
jachthoorns. 
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er zit. Voorstaan had ik een hard hoofd in want fazanten
kent ze niet. Die zijn hier in mijn omgeving niet meer te vin
den. Aan mijn linkerkant zie ik haar plotseling wat aantrek
ken, ze heeft lucht in de neus en komt zelfs bijna tot helemaal
voorstaan. Ze drukt een hen uit de dekking, die ze nog even
achtervolgt terwijl deze weg vliegt. Ook nu is ze vlot weer
terug als ik fluit. Ik heb haar nog maar net weer ingang gezet
of ze doet het zelfde kunstje nog eens, weer een hen eruit.
Ook deze wordt even nagerend. Dan zijn we aan het eind
van ons stukje en geven de keurmeesters aan dat ze weer

aan de lijn mag.
Als laatste is de andere GM-er aan de beurt, maar wederom
toont deze hond helaas totaal geen interesse voor het wild.
Uit het laatste blok groenbemester spuiten 5 hazen als de
hond er door gaat, maar geen spoor wordt opgepakt en
ook de achtervolging wordt niet ingezet.
 
Terug bij de auto’s houden de keurmeesters even beraad,
kan ik mooi even met de jachthouder praten. Hij is moeilijk
te verstaan in zijn plat Duits maar hoor wel aantallen wild
per seizoen waarvan mijn de oren gaan klapperen. Ook wil
hij weten hoe het in Nederland staat met de jacht, ook in
Duitsland weten ze van ons ganzenprobleem. Als ik hem
uitleg hoe en wat wij geacht worden te doen (500.000
ganzen in twee zomers ruimen en in de winter niets schieten)
schut hij met zijn hoofd. Ook in Duitsland wordt het links en
rechts wat minder doordat de groenen een vinger in de
pap hebben, maar zo erg als in Nederland is het nog niet.
 
De keurmeesters geven na hun beraad een tussenstand,
de poedelpointer hebben ze wel gezien en een goed beeld
van. Lena en Lisa hebben ze ook al aardig door maar de
dames moeten nog wat meer laten zien en de derde GM-
er krijgt in het volgende veld nogmaals alle kansen wat te
laten zien, tot nu toe was het bij haar slecht.
De jachthouder wordt gevraagd naar een stuk veld met
dekking en fazanten. De oude baas denkt even en gaat
ons voor in de auto. Na een kort ritje komen wij in een
fantastisch stuk veld, wat een verschil met hier. Kan haast
wel zeggen de droom voor iedere kleinwild jager. Grote
percelen raaigras, groenbemester, brede singels met flinke
onderbegroeiing, een paar kleine bosperceeltjes, een klein
watertje er door en hier en daar wat poelen met riet.

 
Als we met de auto’s aankomen schiet er direct al een haas
weg, ik moet als de brandweer de hond uit de auto halen
en haar op het spoor zetten. Lisa pakt het spoor vlot op en
werkt dit weer zo’n 600 meter uit. Hierna is haar interesse
weg en komt ze terug, onderweg wat verloren zoeken. Ik
kan het zelf door een singel niet zien.
Hierna is de andere GM-er aan de beurt, deze mag het hele
perceel raaigras afzoeken. Weer toont de hond niet echt
interesse en ook de verhouding baas hond lijkt niet opti
maal. Denk niet dat dit ooit een echt team wordt.
 
We lopen weer een stuk verder via een zandweg waarbij
Lisa haar neus niet uit de singel kan houden, overal duide
lijk sporen van haar favoriete wild (konijnen). Via een bos
perceel komen we bij weer een grote lap raaigras en een
grote wildstrook er naast, ongeveer 10 meter breed en 500
meter lang. Lena is als eerste aan de beurt en mag los.
Samen met René gaat het door de strook. Lena is weer als
een raket en drukt aan het eind van de wildstrook er een
fazant-hen uit, terwijl de mannen nog niet op een kwart zijn.
Als ze weer terug is gaat het opnieuw verder in de singel.
Op driekwart springt er een reegeit uit, even later steekt ook
Lena de kop uit de dekking en besluit het reespoor uit te
gaan werken. René mag van de keurmeesters zijn hond
een stukje achterna en ik ben vervolgens aan de beurt.
 
Lisa gaat de dekking in en ik blijf vlak bij het pad, het stuk
wat ik mag doen is niet echt fijn om zelf mee midden door
te gaan. Bovendien laat Lisa zich hier echt van haar goede
kant zien. Ze trekt aan op een paar eenden in het watertje

naast de wildstrook en jaagt deze er uit. Ze blijft mooi zoeken
en zoekt af en toe contact met mij door uit de strook te
komen en mij aan te kijken, op een handgebaar neemt ze
de dekking weer aan en zoekt vrolijk verder. De oudste van
de heren Buss vraagt mij of ze ook konijnen kent, dit moet
ik beamen, is te zien aan haar grondige zoekwijze zegt hij.
Aan het eind van de strook lopen op een weitje drie reeën
op zo’n 300 meter. Lisa heeft ze ook in het snotje maar ge
lukkig kan ik haar direct terug roepen en aanlijnen.
Ik krijg van Herr Otger Buss de complimenten over de

 Lisa werkt de wildstrook/akkerrand uit, op zoek naar wild.
De drie keurmeesters lopen mee.

In deze singel komt Lisa aan het eind tot voorstaan op een
fazanthen en drukt deze er na kort voorstaan uit.
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Führigkeit, mooi van zo’n ervaren rot zo’n compliment.
 
We wandelen weer een stuk en gaan een andere kleinere
singel af, even discussie onder de keurmeesters maar dan
mag Lisa weer aan de bak. De mannen zijn bang dat Lena
als ze los gaat weer achter de reeën aan gaat. Deze staan
wat verder weg maar zijn nog wel in zicht. Lisa begint de
kleine singel weer mooi uit te poetsen. Ze trekt een paar
keer aan maar vindt nog niets, aan het eind van de singel
staat ze even vast en drukt ze er een fazant-hen uit.
 

We gaan terug naar de hoek van het veld en hier mag Lena
beginnen aan het raaigrasperceel, een giga-lap. Ze racet
links en rechts en gaat al snel weer ver van de baas af. Op
ongeveer de helft van het veld mag ze weer aan de lijn en
ben ik aan de beurt.
Lisa mag haar “Suche” laten zien, de oude Buss die achter
mij loopt geeft mij een paar aanwijzingen welke echt wer
ken. Gewoon links en rechts afslaan en de hond niet aan
kijken. Lisa reageert hier inderdaad perfect op en zigzagt
mooi mee. Ze blijft redelijk bij mij in de buurt, en steekt niet
zo diep in als haar zusje. Bij de vijfde of zesde wending van
mij zegt de oude Buss achter mij dat ik even moet wachten,
ik draai me om en zie Lisa wat aan trekken en lucht krijgen.
Ze doet een haas op, en zet direct de achtervolging in.
Helaas het eerste stuk stil, maar als de haas de wildstrook
induikt komt ze hem waarschijnlijk dichter op de hielen en
begint ze driftig te blaffen. Ze moest er even over denken
hoor ik Otger Buss zeggen, maar ze is toch sichtlaut komt
er met een grijns uit. Het blaffen gaat intussen door en ze
jaagt de haas door de hele wildstrook het bosperceel in.
Ze gaat mooi richting auto, na een vijf minuten zie ik haar
weer en staat ze bij de andere honden die staan te wach
ten aan het begin van de wildstrook. Op mijn fluiten komt
ze weer vlot mijn kant op, gelukkig zijn de oren vandaag in
optima forma.
 
Lena is hierna weer aan de beurt, ze moet haar voorstaan
nog laten zien. Helaas in de eerste dekking geen fazant, en
de eenden in de sloot heeft ze helaas net te laat in het
snotje. We lopen terug richting auto’s en René moet met de
drie keurmeesters weer richting een andere singel om een
fazant te zoeken. Terwijl wij met drie voorjagers en de

jachthouder staan te wachten zien we een mooie grote
reebok uit de dekking schieten, op zijn hielen gezeten door
Lena. De jachthouder zegt, kijk die bok heeft mijn naam al
op zijn schouder staan, een mooie grote zesender. Na een
10 minuten komt er een bok weer terug lopen, ach kijk zegt
de jachthouder daar is de bok al weer, zal het hondje zo
ook wel komen. Als de bok dichterbij komt is het te zien dat
het een andere minder hoog opgezette bok is, en Lena
verschijnt ook weer achter aan het veld. Zegt de oude
jachthouder: “Nu heeft ze de Falsche Bok meegenomen.”
 
Geweldige kerel, kan mij geen jachthouder voorstellen die
zo rustig en laconiek is over zoiets. Laat staan je veld afstaan
om er vier jonge honden door te laten rauchen. Als ik hem
hierover aanspreek is hij hier heel duidelijk in, een paar keer
per jaar is dit geen bezwaar, dagelijks of wekelijks onrust is
vooral voor reewild een ander verhaal. Ik complimenteer
hem met zijn veld, ach zegt hij aan de andere kant van het
dorpje ligt nog een stuk van ruim 200 Ha en daar is het met
de hazen nog veel beter. Man, ik mocht willen dat mijn
veldje er half zo bij lag als wat we gezien hadden.
We worden opgeschrikt door een fazant-haan die luid

kokkend uit de singel komt, Lena had succes en heeft
kunnen voorstaan.
 
De keurmeesters gaan weer even in beraad en komen na
een kort overleg met de uitslagen. Alle cijfers worden van
iedereen opgenoemd en toegelicht. Bij mij komen de vol
gende cijfers uit de groene boekjes:
Spurarbeit 8, Nase 11, Suche 11, Vorstehen 10 en Führigkeit
11.
Otger Buss geeft aan dat ze Lisa wat vaster op het spoor en
langer op het spoor wilden zien, ze gaf het met een 500
meter volgens hun te vlug op vandaar de 8. Ik mocht nog
wel een herkansing als ik dat wilde maar aangezien Lisa al
wat vermoeid was en de omstandigheden (temperatuur
en vochtigheid) minder werden leek mij dit niet goed. De
andere cijfers werden kort uitgelegd en nogmaals de
complimenten voor de boven verwachting Führigkeit. Per

VJP bestanden, na een lange dag moe maar voldaan met
een mooie beoordeling op huis aan.

De groep waarmee wij tijdens de VJP in het veld waren; 3
Grote Münsterlanders met voorjagers, 1 Poedelpointer met
voorjager en 3 keurmeesters.
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soonlijk ben ik wel blij met een minder woeste vlieger die
redelijk in de hand te houden is. In Lena haar zusje zie ik
meer van mijn oude hond terug, die werd overigens wel
beloond met een 11 voor haar spoor, en de keurmeester
gaf René met een knipoog mee dat ze maar vooral in een
ruim groot veld moest jagen.
 
Hierna konden wij allemaal op eigen gelegenheid terug
naar het verzamelpunt, een lokale biergarten. Na een potje
bier en wat wachten hebben René en ik de honden nog
even uitgelaten en zijn we lekker in de zon gaan zitten
wachten op de uitslag.
De uiteindelijke winnaar was een Weinmaraner met 75
punten, vooral het spoor van de hond werd bejubeld. Deze

was tot over de horizon gegaan, iets waar ze gek op zijn in
Duitsland. Ik werd er bij Jara mijn oude GM-er alleen maar
gek van met al die wegen bij ons. Na een 74, een paar 72
en 71 waren de fokker en ik aan de beurt allebei 70 punten
voor onze honden. Een volle bak zeg maar, voor de niet VJP
kenners onder ons de eerste twee cijfers tellen dubbel en
op alles een 10 is dan 70 punten.
Moe maar tevreden gingen wij om half zes huiswaarts, was
een mooie dag met fijn hondenwerk. Genieten van prach
tige stukken veld en veel wild, ruim voldoende fazanten en
hazen. En ondanks dat de kenner liever een langere run
ziet, ben ik nog steeds blij met mijn keuze, met Lisa heb ik
al een aardige band en een woeste horizon flitser is ze niet
en die wil ik ook niet.
 
Herwin Roze
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De coverfoto
 
Hoi Jolanda.
Zou jij het leuk vinden om een cover foto te maken van
jullie twee honden
Een beetje in het lente thema.
De foto moet uiteraard verticaal zijn
Verzonden door Gitte: 20 april om 06:58
 
Met deze tekst begon een heel avontuur.
Natuurlijk neem ik de uitdaging aan. Maar laat ik nou net
twee honden hebben die het helemaal niets vinden als ik
er aan kom met de camera.
Ik ben nog een beginner in de fotografie en zij zijn af en toe
de klos. Als ze maar iets merken, trekken ze rare bekkies. Het
bekende lipje van Tara, de ogen dicht, het linker oor dat
verkeerd ligt en Ziva die héél zielig gaat kijken. Moet ik nog
even door gaan? Daar hebben de dames helemaal geen
zin in.
Zij willen rennen en gek doen en het liefst smerig worden
want dan mogen ze zwemmen.

Maar goed wie A zegt moet ook B zeggen. Dus hup op de
fiets een mooi plekje zoeken om daar "even" een foto te
maken. Zo gezegd zo gedaan. Ik had een plekje gevonden
met mooi gras en gele bloemen. Wat kan er nog mis gaan,
toch?
Nou..... dat gras was veel te hoog. Als de dames gingen
zitten, zag je alleen de kruin. Ja dat was niet de bedoeling.
Dan maar naar de andere kant van dat veld. Daar scheen
de zon in de ogen van Ziva waardoor ze die dicht kneep.

Om ze niet langer te plagen lekker naar huis gegaan om
daar te kijken hoe de foto's waren geworden. Niet veel soeps
dus.
De volgende dag poging twee. In de boomgaard van een
kennis.
Het plan leek thuis erg leuk, de honden tussen de rijen
fruitbomen die in bloei stonden. Mooier kon het niet . Nou....
ook dat liep anders. De appelbloesems waren nog niet zo
ver. Gelukkig vonden we een paar rijen fruitbomen die al
iets verder waren. Het idee om ze tussen de boompjes te
leggen ging al de mist in door de beregeningsinstallatie en
de stalen kabels die daar gespannen waren. Grrrrrr dus
plan aan passen. Nou dacht Tara, daar werk ik even niet
aan mee. Ja ze bleef aardig liggen maar had voor alles
oog, behalve voor de camera. Op een gegeven moment
ging ze langzaam tijgerend door de boomgaard. Toch een
paar foto's geschoten tot we zagen dat Ziva er geen zin
meer in had.
Maarrrrr misschien had ik nu de juiste foto geschoten. Thuis
maar eens kijken. Het waren leuke foto's maar niet scherp
door alle beweging.
Poging drie. Op naar het bos waar ik 's middags een mooi
plekje had gespot bij een vlierbes.
Besloten er wat later op de avond  na toe te gaan i.v.m. de
zon en het felle licht voor Ziva. Ze bleek veel met haar ogen
te knijpen op de foto's.

Terwijl we op de fiets naar het bos reden zagen we nog een
mooi plekje . Midden in het bos.
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Dus Nico legt de dames af tussen de bloempjes en ik begin
te schieten (foto's wel te verstaan).
Het zag er wel heel lief uit, maar ik had dat andere plekje
nog steeds in mijn hoofd. Wat dit zou worden zouden we
thuis wel bekijken. Op naar dat andere plekje.
De dames vermaakte zich prima, lekker rennen in het bos
is toch het aller-leukst. Tara had de snelheid er goed in,
rende snoei hard naar het water,om er in te springen. Nico
kon haar net op tijd stoppen. Beetje beduusd kwam ze
terug.
Camera weer ingesteld en gaan met die banaan. De
dames neer gezet, toch iets meer links, toch iets meer rechts,
de ene zitten, de andere liggen en ja hoor daar was het
lipje van Tara weer. De oogjes van Ziva werden ook weer
kleiner en we kregen gezelschap van héél veel muggen.
Die muggen moeten altijd mij hebben.
Ik begon de hoop op een mooie foto een beetje te verliezen.

Het moet natuurlijk wel leuk blijven voor de dames. Als de
meisjes het echt niet meer leuk vinden ga ik ze er niet mee
lastig vallen. Dan maar Gitte berichten dat het mij niet lukt.
Dus de cameratas weer achterop de fiets geknoopt een
lekker stukje gefietst, met de dummy's gewerkt en je ziet de
meiden weer stralen.
Thuis gekomen de foto's bekeken. De foto's bij de vliesbes
waren het helaas niet.
Tussen de "tussendoor" foto's die waren genomen bij de
bloempjes midden in het bos, zat één foto die er uitsprong
. Helemaal Happy.
Tijdens het schrijven van dit verslagje denk ik terug aan de
laatste foto avond.
Dat we zo aan het genieten waren van de stralende meisjes
en van de mooie soepele draf van Ziva (bijna 12 jaar oud).
Sommige dingen kun je nu eenmaal niet op een foto
vastleggen, alleen maar opslaan in je hart.
 
Groetjes Jolanda
   Ziva en Tara

Het (onbekende) gele lintje....
Weet je wat het wil zeggen als er een hond aan de lijn loopt
met een geel lintje eraan? Wat is daar de bedoeling van.
Wil het soms ons iets zeggen? De reden is dat het gele
lintje betekent dat je de hond NIET mag aaien en geen
aandacht mag geven. Dat is veelal vanwege een van de
onderstaande redenen:
De hond kan, om welke reden ook, niet met andere honden
omgaan, dus blijf uit zijn buurt.
De hond is bang voor vreemden personen, hij kan schrikken
en happen uit angst.
De hond is onzeker, verdedigend voor zijn baas tegenover
onbekende en zal naar ze uitvallen.
De hond is in training en mag op dit moment geen aan
dacht aan u besteden.
De hond komt uit een asiel, het buitenland of een gastgezin
en moet nog aan heel veel dingen wennen; dichterbij
komen, aandacht geven of aaien is op dit moment nog te
spannend.
De hond is net bij de dierenarts geweest en heeft nog veel
pijn.
 
Bij het zien van een geel lintje bij een aangelijnde hond
houd je dus altijd afstand en respecteer dit teken. Fijn als
je deze info doorgeeft, bv aan mensen die zo graag honden
aaien.
 

De meeste GM's houden wel van versieren én geaaid
worden! 
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Een echte van Poortvliet
In blad 4 van 2016 hadden we deze foto geplaatst. Gewoon omdat het zo mooi is. De afbeelding staat in het boek
van Rien Poortvliet boek, t.w.: 'Braaf' uit 1983. De twee Grote Münsterlanders werden gelijk herkend door ons Kroon-
erelid George van Straaten. Het zou gaan om Lady en Thialda van het Koningsbosch van de fokker Martien Peters en
eigenaars Piet en Anja Laurijsen. 
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Secretariaat NGMV: 

Ria Lukens 

J.R. Stuutstraat F 84 

9663 SJ  Nieuwe Pekela 

Telnr.: 0597646770 

Email: secretaris@grotemunsterlander.nl  

                                    

 

Betreft:   Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

 

Beste Leden, 

 

Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de  

Algemene Ledenvergadering, mits dit door de dan geldende Covid-19 regels haalbaar is. 

De vergadering wordt gehouden op:  

 

Vrijdag 27 augustus 2021        Locatie De Aker 

aanvang 20:00 uur               Fontanusplein 2,  3881 BZ  Putten 

 

 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.  

 

               

Bij agenda punt 8. De Bestuursverkiezing: 

Johan Wilmink (voorzitter) is aftredend en er heeft zich nog geen vervanger beschikbaar 

gesteld.  

          

Bij agendapunt 9. Uitreiking jaarprijzen: 

Wij willen u in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de diverse wisselprijzen van de 

vereniging, te weten de Veldwerk jaartrofee, De Jeugdbokaal en de Martien Peters bokaal.  

 

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 14 dagen voor de vergadering naar Ria Lukens.  

De reglementen voor deelname vindt u op de site of zijn per email aan te vragen. 

 

 

 

 

Het bestuur van de N.G.M.V. hoopt u te mogen begroeten op vrijdag 27 augustus 2021. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ria Lukens  

namens het bestuur van de N.G.M.V 
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George van Straaten wordt Kroon-Erelid
Het bestuur heeft besloten om aan de heer George van
Straaten, die vanaf de oprichting van de NGMV in 1975
reeds lid is, het Kroon-Erelidmaatschap te verlenen.
 
Alhoewel we het 45-jarig bestaan vorig jaar niet konden
vieren vanwege de Covid, konden we niet om het langdu
rige lidmaatschap van de heer van Straaten heen. We
hadden hem natuurlijk tijdens het jubileumweekend heel
graag in het zonnetje gezet maar daar werd een streep
door getrokken.
 
Niet alleen de lengte van het lidmaatschap maar ook de
invulling door George is in de overweging meegenomen.
Van begin af aan was hij uitermate geïnteresseerd in de
Grote Münsterlander maar ook in de fokkerij daarvan. Zijn
kennel de Apfellinde is daar de stille getuige van.
 
Ook later toen hij geen Münsterlanders meer had is hij altijd
nog betrokken geweest bij de vereniging. Onder ander door
het bezoeken van de clubmatches waarbij zijn scherpe blik
langs de rijen met honden ging voorzien van het bijpassen
de commentaar.
 
Ook zijn wij hem dank verschuldigd vanwege zijn inbreng
van het vullen van het archief op de website en zijn regel
matige bijdrages aan ons clubblad.
 
Zeker willen we in deze huldiging zijn vrouw Mia niet onver
meld laten. Zij is natuurlijk altijd de steun geweest voor
George en was ook heel erg betrokken bij de Münsterlan
der. Natuurlijk bij de fokkerij maar ook  als handler op de
shows.
 
Onze onmetelijke dank is nooit uit te drukken in een finan
ciële waarde. Maar er is een pakket onderweg met een
aantal cadeautjes waarop de honden van George en Mia
zijn vereeuwigd. Wij hopen dat zij daar blij mee zijn.
 
Johan Wilmink
Voorzitter
 
 

George van Straaten op een Kampioensclubmatch
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Even voorstellen…. Ilse Rietberg,
fotograaf
Ik ben Ilse Rietberg, 47 jaar en woon samen met Twan in het
buitengebied van Zelhem. We hebben enkele jaren gele
den een gedeelte van de woning van mijn schoonouders
gekocht, deze zijn we nu helemaal aan het verbouwen.
Daarnaast werk ik 24 uur in de week bij Mevo Precision
Technology. Mevo is gespecialiseerd in het produceren van
fijnmechanische onderdelen en samengestelde produc
ten voor de high-techindustrie. Hier is te denken aan de
medische branche, laboratoria, automobielindustrie,
meet- en regelinstrumenten en speciale machinebouw. Ik
werk op de afdeling nabewerking. Mijn werkzaamheden
bestaan voornamelijk uit het microscopisch afbramen van
diverse flowmeters- en regelaars voor gassen en vloeistof
fen.
Daarnaast hebben we 2 honden, een Grote Münsterlander,
Renso van het Meekenesch van 7 jaar en een Epagneul
Picard, Brentley vom Wietesch van bijna 5 jaar.
Met Brentley train ik voor de jachthondenproeven. Ik heb
met Brentley al mooie resultaten behaald waaronder de
VJP met sichlaut, HZP mit L. Ente, Brauchbarkeit nach HZP,
BTR, VGP, Vereins Schweißprufung, BVT, Zuchtschau V/V,
Benelux Junior Winner 2017, Ned. Jeugdkampioen 2017,
Ned. Kampioen 2018 en WDS 2019 1. Excellent Working Dog,
SJP C en afgelopen jaar 2 mooie SJP B diploma’s.
Beide honden worden ook ingezet in de praktijk (jacht).
Verder naast de honden is mijn grootste hobby fotografe
ren. Ik fotografeer het liefst honden buiten in actie. Verder
de natuur en alles wat bij ons in de buurt rondloopt en vliegt.
We hebben ongeveer 7 jaar geleden, toen Renso net bij

ons was gekomen een camera op marktplaats gekocht.
We wilden graag foto’s van de kleine munster monster. Het
werd een  canon met 2 kitlenzen. We kenden toen nog maar
1 stand op de camera. Alles in automatische stand fotogra
feren.
Ongeveer 5 jaar geleden hebben we Brentley opgehaald
bij Martin en Beate. We hadden en hebben veel contact
met hun. Ook omdat we de Duitse proeven gingen doen.
Beate had als grote hobby ook fotograferen. Toen ze haar
camera wilde inruilen voor een nieuwere heb ik de hare
kunnen overnemen. Een Nikon D5200. Zo is het fotograferen
eigenlijk echt begonnen. Een cursus gevolgd, nieuwe len
zen bijgekocht, en een paar jaar later haar camera weer
kunnen overnemen, de Nikon d7100.
We hebben nog veel contact met elkaar. Samen op vakan
tie naar Mellenau, een middag daar heen hondevoer op
halen, VBBFL oefendagen, maar altijd gaat de camera mee
en gaan we samen fotograferen.
In 2019 heb ik voor de Münsterlandervereniging de Doedag
en de Clubmatch gefotografeerd. Heel leuk en gezellig om
te doen.
Ik zag de oproep staan dat jullie fotografen zochten, heb
eerst niet gereageerd omdat ik niet zo heel veel tijd heb en
je denkt anderen geven zich wel op. Toen ik bij de 2e oproep
las dat er zich nog niemand had aangemeld, heb ik me
opgeven. Ik heb niet altijd tijd, dus hierbij ook een oproep
mochten er nog meer mensen zijn. Meld je aan.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om jullie, samen met
jullie Münsterlanders vast te leggen en zo een mooie herin
nering te hebben aan die dag.
Groetjes, Ilse

Ook ik kan erg hard lopen. Toch blijven mijn foto's scherp!
Ik sta heus niet in het verkeerde blad want mijn baasje heeft
ook een Grote Münsterlander Monster!!
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Fokgeschiktheidskeuring op zondag 7
maart in Beltrum
Nu er ten gevolge van de coronapandemie al een jaar lang
niet of nauwelijks shows en Kampioenschapsclubmatches
georganiseerd kunnen worden is het voor jonge honden
onmogelijk om te voldoen aan de exterieureisen zoals deze
vermeld zijn in ons Verenigingsfokreglement (VFR).
Omdat nieuwe aanwas van fokdieren natuurlijk heel be
langrijk is heeft de Raad van Beheer afgelopen voorjaar
voor rasverenigingen de mogelijkheid opengesteld om
vervangende fokgeschiktheidskeuringen te gaan organise
ren. Ook de NGMV biedt deze mogelijkheid. De eerste
fokgeschiktheidskeuring was tegelijk met de jonge honden
aanlegproef op 3 oktober. Daar konden vier teven met
succes gekeurd worden ter vervanging van hun laatste
kwalificatie.
Helaas kon de jonge honden aanlegproef van 13 maart
vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Terwijl
toch drie jonge reuen nog een laatste kwalificatie misten
voor goedkeuring voor de fokkerij. Om dit coronaproof te
kunnen organiseren kwam Ina ons gelukkig te hulp, we
mochten de keuringen houden op het prachtige ruime
buitenterrein naast haar boerderij. Met tussentijd van tel
kens een kwartier kwamen de drie reuen, en zij bleken ge
lukkig alle drie ruimschoots aan de rasstandaard te vol
doen. De grote meerwaarde voor de fokkerij van fokge
schiktheidskeuringen boven showkeuringen is dat een
fokgeschiktheidskeuring alle tijd en mogelijkheden biedt
om de honden in een ontspannen sfeer uitgebreid te bekij

ken, en de eigenaren veel extra uitleg over hun hond te
geven. Kennis van de sterke en zwakke punten van je eigen
fokteef of dekreu is natuurlijk heel belangrijk om de best
passende partners te kunnen zoeken.
Omdat er ook de komende tijd nog weinig perspectieven
zijn op evenementen waar exterieurkwalificaties behaald
kunnen worden zal de NGMV nu ook de mogelijkheid gaan
bieden om met een fokgeschiktheidskeuring twee kwalifi
caties tegelijk te vervangen. Er worden dan twee keurmees
ters uitgenodigd die beiden de hond zullen keuren. De FBC
zal dit gaan organiseren wanneer blijkt dat er honden zijn
die hiervoor in aanmerking komen. Op deze manier hopen
we het aantal fokteven en dekreuen in onze vereniging ook
in deze complexe tijd toch zo goed mogelijk op peil te
kunnen houden!
Lida Reeskamp-Blok

Seefest Cosmos
Boven: Kop.  Onder: Staand
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Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboorteda

tum
  Onderzoek/uitslag   Datum ond

erzoek
  Dierenarts

                   E.C.V.O.           
Oog onderzoek

       

3102906  Anne van de Stapperster Eugte   14-11-2017   Oog/ Voorlopig vrij   18-08-2020   APM Schaik -Verboven

3067387  Desta van het Zonnebeekbos   26-12-2016   Oog/Voorlopig vrij   04-09-2020   AM Verbruggen

3116532  Benthe Oet Voasje   03-04-2018   Oog/Voorlopig vrij   05-09-2020   APM Schaik-Verboven

2868924  Panja van het Meekenesch   25-01-2012   Oog/Voorlopig vrij   22-09-2020   C. Görig

3138872  Gerrit vom Barler Berg   08-03-2018   Oog/Voorlopig vrij   21-10-2020   C. Görig

3220772  Enno vom Waidberg   27-01-2019   Oog/Voorlopig vrij   28-02-2021   M. Grauwels

               HD Onderzoek        

3220772  Enno vom Waidberg   27-01-2019   HD A     01-02-2021   Dr.K.F. Gerlach

3138872  Gerrit vom Barler Berg   08-03-2018   HD A Norbergwaar
de 32.5 Onvoldoen
de aansluiting

  13-08-2019   A.A.Oranje

            ED onderzoek        

3220772  Enno vom Waidberg   27-01-2019   ED Vrij   06-02-2021   Dr. K.F.Gerlach

Enno in staande houding

Aanlegproef Zaterdag 3 Juli 2021
Deze proef is voor honden geboren tussen 8 december
2019 en 7 juni 2020.
Het inschrijfformulier staat op de NGMV website en de
inschrijving sluit op 10 juni.
We willen de deelnemers vragen om alleen te komen en
er is geen publiek toegestaan. 
Adres: Landgoed Sandenburg, Sandenburgerlaan 6,
Langbroek, 3947CS Nederland
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Fokdierenlijst 
NHSB   Fokteef   Geboren   Eigenaar 

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

3027041   Castra van het Zonnebeekbos   14-12-2015   L. Louwman - v. d. Veen

3029789   Mexx van de Stommeerpolder   04-01-2016   H.F. Kalshoven

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   08-05-2016   E.D. Slooijer-Ardesch

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

  01-10-2016   K.H. Lukens

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

3067387   Desta van het Zonnebeekbos   26-12-2016   M. de Putter

3076620   Gindy v. 't Woudse Veldt   23-03-2017   G. Rienks

3095050   Ned. Kamp. Gundog Nova Uut't Vossebeltseveld   02-09-2017   B. Nuijts-Consten

3102906   Anne van de Stapperste Eugte   14-11-2017   F.J. de Kroon

3116532   v.W. Benthe Oet Voasje   03-04-2018   I. Bovens

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

2891327   v.Walde Boreas Bartje of Coopers Border   20-07-2012   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 der Kraan / M. van der
Kraan

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

3076617   Ned. Kamp. B.W. nl'18 Grey Sky v. 't Woudse Veldt   23-03-2017   A. van Velzen

3122745   Xero (Sjors) vom Ahler Esch   02-06-2017   S. Wijnnobel

3220772   Enno vom Waidberg   27-01-2019   R. Robat

 

Geboorte bericht
Pups geboren op 5 december 2020 uit de combinatie: Desta van het Zonnebeekbos x Diewert van Dorka's Plek. Het
nest bestaat uit 4 reutjes en 5 teefjes. Er zijn geen pups meer beschikbaar.
 
Pups geboren op 21 Mei 2021 uit de combinatie: v.W. Benthe Oet Voasje x Theo vom Freihof
Het nest bestaat uit 5 reutjes en 5 teefjes. Er is nog 1 reu beschikbaar.

Pups geboren op 28 Mei 2021 uit de combinatie: Mexx van de Stommeerpolder x Sir Storm Uut’t Vossebeltseveld.
Het nest bestaat uit 6 reutjes en 3 teefjes. Er zijn nog 3 reuen beschikbaar.
 

Dekberichten / verwachte dekkingen 
Dekking 7 April
Anne van de Stapperster Eugte x Enno vom Waidberg
Dekking 7 mei
Gindy van het Woudse Veldt x Bjorn van het Vriezenbosch
Dekking 8 mei
Floortje v. ’t Woudse Veldt x Enno vom Waidberg
Verwachte dekking juni/juli
Nl.Camp. Gundog Nova Uut’t Vossebeltseveld x v.W. Tiro vom Ahler Esch
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In memoriam: Bente van de Ber
kelse Akkers,  29 april 2005 – 18
februari 2021
 
Na heel veel mooie jaren hebben
wij afscheid moeten nemen van
onze lieve Bente.
 
Bente was nakomeling van onze
Amke van de Achterste Steeg die al
langere tijd niet meer bij ons is.
Door de komst van het nestje waar
Bente bij hoorde is de kennelnaam
de Berkelse Akkers ontstaan.
 
Bente was een hond om trots op te
zijn.
Lief, aanhankelijk, vriendelijk voor
jong en oud, eigenzinnig met mo
menten en een enorme werklust
voor haar baasje en dat heeft ze
ook bewezen.
 
Tijdens de jacht was het fijn om met
haar in het veld te zijn maar ook tij
dens wedstrijden heeft ze laten zien
wat ze in haar mars had.
 
In Haaften heeft ze maar liefst 7
keer de trofee “t Zwijn” mee naar
Brabant genomen.
 
Bij NOJG 2 maal de Hubertusproef
gewonnen en op de Nimrod in
2009 te Uffelte heeft ze haar best
gedaan maar helaas deze niet be
haald. Trots voelen wij ons op wat
zij met haar inzet heeft laten zien.
 
We zijn dankbaar dat ze al die
jaren trouw aan ons is geweest en
zullen haar niet vergeten.
Lieve Bente, jouw rust is je gegund
na 16 fijne jaren.
 
Kees en Marianne Vromans

 
In memoriam Max (Django) van
de Stommeerpolder,  7 januari
2007 – 7 april 2012
 
Django is niet meer tussen ons en
dat is een groot gemis. Hij topde
vooral het laatste jaar met zijn ge
zondheid. De ziekte van Cushing is
hem uiteindelijk fataal geworden.
 
We herdenken Django als een hele
fijne evenwichtige hond die zeer lief
was voor mensen, gek was op klei
ne hondjes en tijdens zijn actieve
leven vaak dominant was naar
reuen van zijn eigen afmeting.
Naarmate hij ouder werd kwam zijn
zachte kant meer naar boven.
Zeker toen zijn zoon Floris bij ons
kwam wonen. Die twee konden
alles van elkaar hebben en nooit
was er jalouzie of onvrede.
 
Dat maakte dat we de honden
makkelijk mee konden nemen met
vakantie of andere bezoekjes. Van
Django heb ik veel geleerd. Hij was
vaak een spiegel voor me.
 
Daarnaast had hij een eigen karak
ter, kreeg in een roedel altijd de lei
dersrol toebedeeld. Ook kon hij
soms aardig eigenwijs zijn. Django
vond het heerlijk om geknuffeld te
worden en de kleinkinderen waren
ook gek met hem. In Zaltbommel
was hij een bekende hond vanwe
ge zijn voorkomen, energie en de
click die we samen hadden.
 
Django is thuis vredig ingeslapen in
zijn mand. Nu hij er niet meer is blij
ven de vele foto’s, mooie herinne
ringen en verhalen over.
 
Nico en Jitte Engels
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In memoriam Amber
Hoe moet je in een paar regels en
woorden onder worden brengen
hoe Amber voor mij was?
Een verrijking in mijn leven
Een kameraad tijdens vele jachten
Een compagnon tijdens mijn trai
ningen 
Een leermeester voor andere hon
den
Een maatje voor mijn gezin
Een schaduw aan mijn zijde
Een deugniet op en top (zoals een
GM hoort te zijn)
Een Nederlands kampioentje
Een hoofdrol in een goed jacht
boek
ÉÉN waren wij: één ziel, één ge
dachte.
En nu…….stilte…..gemis……voor al
tijd in mijn hart!
Wacht op mij aan de rand van de
eeuwige jachtvelden, totdat we
weer samen zijn.
AMBER VAN WALBORGH 2008-2021
 

Ereleden NGMV 2021
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.
 
Dhr. H.G. Klokman
Mevr. M. van Kuijk-van Noye
Dhr. R. van Kuijk
Mevr. Otto-van de Hamme †
Mevr. A Peters-Klabbers †
Dhr. G. van Straaten
 

ALV op vrijdag 18 juni 2021
Onder voorbehoud van de Covid-19 regels heeft het bestuur
van de N.G.M.V. de datum van haar Algemene Leden
Vergadering voor 2021 vastgesteld op:
 
Vrijdag 18 juni 2021 om 20.00 uur
Locatie De Aker
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten
 
Allen die aan algemene ledenvergadering deel willen
nemen dienen zich voor 1 juni op te geven door een mail
te sturen naar: secretaris@grotemunsterlander.nl
Denk om het insturen van de behaalde uitslagen van je
hond als je in aanmerking wilt komen voor 1 van de wissel
bokalen.
De uitslagen kun je vóór 1 juni opsturen naar: secretaris@
grotemunsterlander.nl
 
We hopen u te kunnen verwelkomen.
Het Bestuur

Agenda N.G.M.V. 2021 
I.v.m. de Coronacrisis zijn er activiteiten doorgeschoven
of afgelast. Voor de actuele situatie raadpleeg de web
site van de NGMV.
3 Juli 2021           Jonge Honden Aanlegproef
Landgoed Sandenburg, Sandenburgerlaan 6, 3947 CS
Langbroek
21 augustus 2021  SJP 
Crob 18, Haaften 
27 augustus 2021        Algemene Leden Vergadering
2021
Zalen en Congrescentrum de Aker, Fontanusplein 2, 
3881 BZ Putten
3 Oktober             Kampioensclubmatch 2021
Krimweg 125,  7351 TL  Hoenderloo,  
8 Oktober  2021   MAP   
Emmerweg 12  Rha, 7221 LA Steenderen 
 

Contributie 2021
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 2021 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.

Nieuws van het Bestuur
Het bestuur deelt mede dat, wegens het overtreden van de
VFR, met ingang van 22 maart j.l. de volgende leden zijn
geschorst voor een periode van 1 jaar:
 
Dhr. A.M.F. Nieuwenhuis
Mevr. A.H.D. Oosterink
Dhr. O.G.J. Scholman
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Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter Johan Wilmink 0165-514261 horsemanship@freeler.nl

Secretaris Ria Lukens 0597-646770 secretaris@grotemunsterlander.nl

Penningmeester Janine van der Hoeven 06-21822762 info@lamslag.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

 

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

lidareeskampblok@ziggo.nl 06-12306396 06-16856556

Simon Wijnnobel jarinakisjes@gmail.com moniquevanberkel@hotmail.com

06-33178890 Jan Heijmer Gitte Hoefman

simon.wijnnobel@gmail.com 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  

  

 

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. 

Raad van Beheer

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

Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Nieuwe leden

Dhr. E. Ebbers Doetinchem

Mw. C. de Geus  Geldrop

Dhr. H.H.G. van den Hoef Swolgen

Mw. A.T.P. van Ittersum Den Haag

Mw. C.E. Kooiker Amstelveen

Dhr. R. Leget Renkum

Mw. W. Nelissen St. Geertruid

Dhr. G.J. Nijen Es Zelhem

Dhr. R. Robat Bocholtz

Dhr. A.B. van Roon Lekkerkerk

?. C.E.M.A. van Steenwijk Gasselte

Dhr. B. Westerhout Arnhem

Mw. H. Wiebenga Nunspeet

Mw. N. van der Zanden Nijmegen
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: veldkampsweg 2, 7156 RE Beltrum


