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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.
 
Redactiecommissie:
Maarte van Logten, Nico Engels en William Vossen. 
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.
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Van de voorzitter
Beste leden,
Vanaf nu neem ik het stokje over van Johan. Ik zag al enige
tijd in het clubblad dat er werd gezocht naar een nieuwe
voorzitter omdat Johan graag wilde stoppen.
Ik heb daarom de stoute schoenen aangetrokken en mezelf
aangemeld bij het bestuur.
Nadat we met elkaar kennis hebben gemaakt heeft het
bestuur besloten mij aan te stellen als interim-voorzitter. Bij
de volgende algemene leden vergadering zal het bestuur
mij voorstellen als de kandidaat-voorzitter van het bestuur.
Tot zover dit formele; nu wie ik ben:
 
Ik ben Geert Ottens, 61 jaar. Ik woon in Gouda tegen de
Reeuwijkse plassen aan. Hier woon ik samen met mijn vrouw
Willie, onze zoon en dochter, onze kat Baas en onze Grote
Münsterlander Saar van de Stommeerpolder.
Saar is onze tweede Grote Münsterlander. Onze eerste hond
hebben we helaas begin dit jaar moet laten inslapen in
verband met een heftige en agressieve vorm van artrose.
 
Verder werk ik in de psychiatrie als Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige en behandel mensen met psychiatrische
problemen. Dit doe ik of bij hen thuis of op ‘kantoor’.
Hiernaast doe ik veel in de medezeggenschap van GGZ
Rivierduinen (mijn werkgever). Ik ben vice voorzitter van de
ondernemingsraad. De afdeling waar ik werk heeft ook een
eigen medezeggenschapsorgaan en daar ben ik voorzitter
van.
 
Verder is een hobby van mij om op pad gaan met onze
oude Mercedes camper uit ’85.  Dit is altijd weer een uitda
ging; redt ze het of redt ze het niet.
 
Mijn streven is de komende tijd om mijn gezicht zo veel
mogelijk te laten zien, al lukt dit niet altijd.  Zo was er zaterdag
6 november de aanlegproef voor jonge honden en had ik
crisisdienst. Helaas gaat dit niet samen.
Maar zondag 7 november lukte het wel en heb ik het mid
daggedeelte van de workshop ‘zweetwerk’ meegemaakt.
Alles zag er prima uit, er was een mooie wandeltocht uitge
zet met vragen over aanschotplaatsen, wondbedden en
de verschillende soorten breuken.
Gelukkig kwamen we er met een beetje googelen goed uit.
 
Op het laatste moment kwam er een annulering binnen
voor de gereserveerde locatie en daarom wil ik Twan en Ilse
bedanken dat er gebruik kon worden gemaakt van hun
locatie.
 
Ik merkte ook gelijk de voordelen van het voorzitterschap
want ik kon aanschuiven bij het eten en genieten van de
heerlijke reeburgers en ree-stoof die Marcel had gemaakt.
Iedereen was enthousiast over deze workshop en dit bleek
een schot in de roos te zijn.
 
Groet,  Geert

Interim-voorzitter Geert Ottens

Agenda N.G.M.V. 2021/2022
I.v.m. de Coronacrisis zijn er activiteiten doorgeschoven
of afgelast. Voor de actuele situatie en informatie raad
pleeg de website van de NGMV.
28 januari 2022
Fokkersoverleg 
12 maart 2022  Jonge Honden Aanlegproef
Landgoed Sandenburg, Sandenburgerlaan 6
3947CS Langbroek
    
 

Leuke of interessante verhalen én de
deadline
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 vóór 27 maart 2022 naar redactie
grotemunsterlander@gmail.com.
 
Het redactieteam
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Van de redactie
De Redactie bestaat momenteel uit 3 personen. Na de
zomer hebben Monique van Berkel en Marcia van der Kraan
de redactie verlaten. Monique was veel betrokken met onze
facebookpagina en het verzamelen van foto’s en maakte
helemaal de kalender. Marcia bemoeide zich veel met het
uiterlijk van het blad en was een kei in het blad zo mooi
mogelijk op te maken en naar de drukker te sturen. Gitte
was al een tijdje weg maar keek wel soms mee over onze
schouders en kwam intussen met nodige en nuttige infor
matie.
 
Gelukkig kregen we, na een oproep van Johan Wilmink, in
het vorige blad, twee aanmeldingen t.w. Maarte van Logten
en William Vossen. Maarte is voortvarend gestart om het
wel en wee van het redactiewerk te verkennen en eigen te
maken en dat gaat als de gesmeerde bliksem. William heeft
aangegeven dat hij, door omstandigheden, zich later
meldt. Hij heeft er in ieder geval veel zin in.
 
Dus dan weten jullie dat het samenstellen van dit blad niet
even een gewoon klusje was. Gelukkig wonen Maarte en
ik op een kwartiertje afstand van elkaar en kunnen dan ook
even gemakkelijk face tot face de zaken doornemen.
 
En dan de hondjes. Dat is toch wat ons verbind. Zo was ik,
ook dit jaar, helper op de MAP in Haaften van de Samen
werkende Continentalen. Ik hielp op de B2 en B5 en had
het geluk de proeven goed te kunnen overzien. Wat op het
eerste gezicht eenvoudige proeven leken, bleek al heel snel
dat sommige honden het zelfstandig zoeken nog niet hele
maal beheerste. Er was er ook mooi zoekwerk te zien en
wisten honden het apport, op de B2, prima te markeren
door te kijken of op het schot. Dan zit je even een paar uur
in het Walhalla van de staande hond. Het zijn allemaal in
dividuen die elk op hun eigen manier de apporten binnen
halen. Heel vaak zit je ook een stuk eigenwijsheid in sommi
ge honden, wat het juist zo mooi maakt om naar te kijken.
Leeftijd en ervaring speelt mee. Maar ja, ook de kraai moet
binnen. Doet de hond anders altijd zegt de voorjager later.
Op de training geen vuiltje aan de lucht en op een proef
laat hij vaak een ander gedrag zien. Ook de voorjager staat
er anders bij dan op een proef, denk ik dan.
 
Ook heb ik kunnen zien wat het weer voor invloed heeft op
het resultaat van de proeven. Op de B5 (eerst een schot en
dan tweemaal een verloren zoek uit het zicht van de voor
jager) begonnen de honden met bewolkt weer en weinig
wind. De resultaten waren matig. Halverwege kwam de zon
er bij. De windrichting draaide wat en trok iets aan. De ene
hond na de andere haalde de twee apporten binnen.
Geluk is ook een onderdeel van de wedstrijd.
 
Na de proeven merk je in de gesprekken met de keurmees
ters, helpers en voorjagers dat je onder echte staande
hondenmensen zit. Dat zijn toch mensen die helemaal in
vervoering zijn van de creatieve uitvoering die de staande
hond laat zien. Natuurlijk deden er ook Grote Münsterlan

ders mee. Drie in totaal waarvan de beste op de 8e plaats
eindigde. Een heel mooi resultaat! Sommige voorjagers
vroegen zich af of de vrouwelijke voorjagers van Grote
Münsterlanders altijd Linda heten met hun voornaam. Nu
weet ik dat Linda in het Spaans vele betekenissen heeft
waarvan één met de betekenis: Mooi. En dat past weer bij
ons ras.  
 
Zo’n dag tussen de staande honden en hun prestaties op
de proeven samen met hun voorjager bleek voor mij zeer
leerzaam. Veel voorjagers bleken hun hond goed te kennen
en wisten wanneer rust óf interventie geboden was. Daar
naast voelde veel voorjagers de druk van klok en gingen
gaande de proef slordig met hun commando’s en stemge
bruik om. De rust verdween dan en de commando’s werden
pinniger. Het werd  voor de hond helemaal onbegrijpelijk
wanneer twee commando’s in één keer werd gegeven.
Maar ja, de beste stuurlui…. Je zal er maar staan met goede
verwachtingen van je hond.
 
Eenmaal na de wedstrijd is het gezellig onder elkaar en dan
komen de verhalen los. Dan is er opluchting, blijheid en als
de tegenslagen zijn doorgesproken onder het genot van
een drankje en hapje, terwijl de hond hondsmoe onder de
stoel van de voorjager slaapt, weet iedereen dat het weer
een geweldige dag is geweest. 
 
In het voorjaar 2022 willen we dichter inzoomen naar de
afgelopen Kampioensclubmatch. Daar willen we alles van
weten, dus hoe heeft de winnaar het ervaren, wie werden
in de bloemetjes gezet, etc.. We kijken uit naar de verhalen
en foto's! En verder hopen we weer mooie verhalen met
foto's binnen te krijgen.
 
Namens de Redactiecommissie,     
 
Nico Engels

Britt (Ayla) van 't Reuseldal door de maisstoppelveld
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steden aan vrijwilligerswerk. Na een schippers annex
Boschlogie cursus te hebben gevolgd ben ik een aantal
jaren schipper/gids geweest op de Binnendieze van 's-
Hertogenbosch. Superleuk om te doen. Daarnaast heb ik
daar mijn IT vaardigheden in kunnen zetten op het gebied
van planning en infrastructuur. Ook als liefhebber van het
spel Bridge heb ik eerst gezellig meegespeeld en ben ik later
bestuurlijk actief geweest. Momenteel ben ik webmaster
van een aantal websites o.a. van de MB Ttitanic, de NVCK
en een van mijn bridgeclubs, BC Azijnfabriek.
En dan nu in de Redactiecommissie van de NGMV. Een
mooie uitdaging om daar aan mee te mogen werken.
Mochten jullie me tegenkomen op de evenementen van
onze club of tijdens proeven elders in het land schroom dan

Even voorstellen
Ik ben Maarte van Logten en ben toegetreden tot de Re
dactiecommisie van onze vereniging. Na bijna 19 jaar
consumerend lid te zijn geweest van de NGMV werd het tijd
om een bijdrage te leveren. Natuurlijk is dit ook een gevolg
van het aanschaffen van onze derde Münsterlander, Puck.
 Ik heb al 20 jaar geen reguliere baan meer. Ik had niet te
veel aan mijn hoofd maar in mjn hoofd. Da's opgelost en
de chirurg is er van op wintersport gegaan. En ik schoof de
WAO in. 
Na een paar jaar de 1e Münsterlander in Duitsland gekocht,
Matz. Dat had nogal wat voeten in aarde om daar destijds
via de duitse GM vereniging een hond weg te halen,
vooral als je geen jager was. Mee op jachtcursus gegaan
en zelfs laten keuren bij de NGMV. Jammer genoeg was er
een automobilist die niet in de gaten had dat Matz de
verkeersregels niet allemaal paraat had. Daarna kwam
Beau (Berkelse Akker). Een maatje voor het leven. Na an
derhalf jaar geen hond in huis te hebben gehad opnieuw
de keuze voor een GM, Puck (Elies van Dorka's Plek)
Als je de tijd aan jezelf hebt dan kun je die heel nuttig be

niet om me aan te spreken over ons clubblad. Ik heb be
grepen dat juist een bijdrage van de individuele leden erg
op prijs gesteld wordt.
Tijdens de onlangs gehouden clubkampioenschappen
werd onze hond Puck 'vierkant' genoemd. Dat vond ik een
onelegante manier om zo'n mooi juffrouw te omschrijven.
Gelukkig wist mij iemand te duiden dat het bij vrouwen om
de rondingen gaat en bij honden om de hoekingen. En dat
'vierkant' bij een GM juist een compliment is.
Als je een mooi, nuttig of leuk verhaal of foto hebt, stuur het
dan naar de Redactiecommissie, dan gaan wij ermee aan
de slag.
 

Inmiddels weet Puck precies wanneer zij moet 'Voorstaan'

Af en toe mag ik de schaduw van Puck zijn...

Maarte van Logten
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Op Kinderworkingtest met Jark Roze
Hoi! Ik ben Jark Roze en 12 jaar en ik heb mee gedaan aan
de kinderworkingtest 2021 met onze hond Lora vom Flör
bach.
 
Het was op 2 oktober j.l. en het was mooi weer, maar we
wisten niet zeker of het ging regenen en gelukkig ging het
ook niet regenen. Toen we er waren moesten we eerst even
wachten en gingen ze de regels uitleggen, dat we er een
leuke dag van moesten maken en dat de ouders niet
mochten helpen.

 
Samen met Lora vom Flörbach mijn hond moest ik starten
bij proef 4.
Bij deze proef moest je samen met de hond bij een paaltje
staan. Na een schot moest je de hond over een klein
slootje sturen waar heel weinig water inzat. Als de hond
terug kwam werd er op een andere plek met een piepje
gepiept; de hond moest eerst de dummy brengen en
daarna mocht zij de andere dummy ophalen die gegooid
werd bij het piepje.
 
Daarna naar proef 5, dat was verlorenzoek apport.
Je stond met de hond een stukje van de bos af in een
weiland,  en moest de hond het bos in sturen voor een
verloren apport. Dit ging op zich goed alleen ging Lora met
de eerste dummy naar mijn vader in de wachtkamer. Toen
riep ik nog een keer Lora en liep een beetje naar haar toe
en toen kwam ze toch bij mij. De tweede dummy ging wel
goed; toen ging ze niet naar mijn vader.
 

Wij gingen toen naar proef 1.
Alleen daar zaten nog andere mensen te wachten van
groep 13 tot 16 jaar. Die proef duurde heel lang. Hier moest
je met de hond aan de voet lopen (Walk-up) en het liefst
zonder riem.  Onderweg werd er 2 keer geschoten en dan
gooiden ze een dummy bij het eerste schot en bij het
tweede schot de tweede dummy. De dummy’s lagen niet
aan de zelfde kant en bij mij ging die proef wel goed maar
de tweede dummy die kon Lora niet zo goed vinden. Deze
had ze niet goed gemarkeerd. Hierna gingen we pannen
koeken eten en wat drinken.

Wachten met Lora tussen de proeven

Samen met de keurmeester kijken wat Lora doet bij proef
4

Start van proef 1 'De Walk-up' 
Na het pannenkoeken eten ging de we naar proef 2.
Dat was een waterproef en dat vind Lora altijd wel leuk. Bij
die proef stonden er  allemaal lokganzen, en je moest bij
de proef de hond oversturen en dan zoek-apport. Als de
hond terug kwam werd er geschoten, en aan de andere
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kant een dummy in het water gegooid. De hond moest
 eerst weer de eerste dummy bij jou brengen en dan de
ander halen. Die proef ging ook wel erg goed en die man
gaf mij nog een tip, namelijk dat je nooit de naam van de
hond moet zegen als die aan het zoeken is.

Proef 1

Het apport komt binnen door de lokstal heen

Inzet bij proef 2; Keurmeester Piet van Iperen kijkt vol
verwachting toe 
Ten slotte kwam de laatste proef 3.
Dat was een waterproef; je moest de hond naast je neer
zetten bij een paaltje. Naast een dam werd er een dummy
gegooid in een klein plasje en daar moest de hond de
dummy uithalen. Lora wist niet goed hoe ze het water in
moest maar ze had de dummy uiteindelijk wel. Na het te
rugbrengen moest ze een tweede dummy ophalen die op
een heuveltje lag. Hiervoor moest ik Lora vooruit sturen en
op het dammetje stilzetten, en dan opzij richting rechts. Dat
ging wel goed want ik had een stopfluit en ik stuurde Lora
met mijn hand naar rechts. Ze haalde de dummy op heu
veltje op en bracht deze bij mij. Dit was de laatste proef.

Proef 2

De uitleg van de keurmeester

 
Voor de prijsuitreiking moesten wij een poosje wachten,  je
kreeg  een tas met een dummy en nog wat snoepjes voor
de hond en een pet en je kreeg ook nog een diploma en
toen gingen we weer naar huis en we hadden een leuke
dag gehad.
 
Groeten,             Jark.

En nu snel naar het baasje!
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Aldo's eerste proeven
Wat een seizoen!!!
Na een bewogen jaar van trainen in kleine groepjes en zo
min mogelijk contacten, zijn we er toch in geslaagd om
onze pup Aldo een gedegen opvoeding en training te
geven.
Socialisatie voor een pup was toch een probleem en dit
was heel goed te merken.
De eerste keer de VJP in Duitsland met een groepje van 3
honden was geen probleem. Hij werd  'de Snelle' genoemd;
dan zie je pas goed wat een hond uit zich zelf kan en in zich
heeft. Wordt tweede met 72 pnt.
Maar bij de aanlegproef waren de groepen wat groter, iets
wat hij nog niet had meegemaakt en dit liet Aldo ook goed
merken. Heel druk en constant blaffen zo uitgelaten maar
hij liet mooi werk zien. Voor Aldo was het beter geweest om
hele dag te blijven maar helaas wegens omstandigheden
konden we maar tot de middag blijven. Maar toch een
derde plaats met  143  pnt.
 
We hadden 4 SJP wedstrijden ingeschreven, een jaar om
te leren: 'alles mag niets moet!!'
SJP in Haaften beginnen bij markeren; dit is niet het makke
lijkste onderdeel maar je kan het maar gehad hebben en
we begonnen met een 10. Goed begin, de rest van de dag
verliep boven verwachting en de eerste B met 75 pnt met
een derde plaats was binnen.
Twee dagen later SJP in Klundert ook die liep boven ver
wachting. Bij uit water sprong hij in, maar was te stoppen.
Een 8 dat was het laagste cijfer; netjes voor een hond van
16 mnd. Een B met 74 pnt was weer binnen.
Daarna SJP Vucht. 90 Deelnemers en als eerste hond
moeten markeren. Super trots een 9.  Weer een goed begin
en als jongste hond een B-diploma met 75 pnt.
De zaterdag erna SJP in Vessum. Mooi werk en de vierde B
was binnen en weer de jongste hond met een B met 74 pnt.
 
Zondag naar de HZP in Heinzberg. Het waterwerk hadden
we eenmaal geoefend en toen ging het goed; nu naar het
echte werk!!! Om 8 uur waren we in Duitsland aangekomen
we mochten beginnen bij het waterwerk. Waren in een
groep van 3 deelnemers waarvan er een niet kwam opda
gen en de eerste combinatie na 10 min. helaas al naar huis
mocht na het schot op het water. Ik kon niet afkijken en had
hier ook niet veel ervaring mee. Maar kreeg hele goeie tips
van Jarina Kisjes die er die dag ook was, nogmaals bedankt
hiervoor.
Op het water met het schot (hij knipperde nog niet met zijn
ogen) kwam de eend binnen, steuberde perfect maar de
eend was weg, toch werd er een eend geschoten maar die
ernaast zwom werd ook geraakt. Aldo bracht ze in een keer
alle twee binnen een dode en een levende; prachtig om
te zien.
Veldwerk 250 meter door de bieten; perfect lopen maar
geen wild, even pauze.  Aldo was de enigste hond.
Op naar de sleep van de eend. Deze kwam snel en goed
binnen. De sleep van het konijn ging moeizaam, kreeg hem
niet goed op het begin (wist ik veel dat je het eerste stuk

Aldo met Rini bij het waterwerk

mee mocht lopen) maar ook die kwam binnen al had deze
beter moeten gaan.
Terug naar het veldwerk; ook dit kwam goed. Even beraad
van de 3 keurmeesters, en Yess: alles goed en182 pnt. En
dan te weten dat het die dag er maar 3 honden het hebben
gehaald.
We zijn super trots op Aldo zijn eerste seizoen; wat het verder
brengt is afwachten!!!
Je moet het geluk hebben dat je geen pech hebt.
 
 
 Aldo  & Rini
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‘Der Meisterprüfung’ met Baake
Op 2 en 3 oktober 2021 heb ik met Eino van het Zonnebeek
bos, Baake, aan de VGP (Verbandsgebrauchsprüfung) in
Duitsland meegedaan. Een tweedaagse proef waar je al
leen aan mee kan doen als je in het bezit bent van een
jachtakte.
 
We hebben er lang naartoe geleefd en getraind. Na de
VJP, HZP, veldwerkkwalificaties in de jeugd en met de nodi
ge jachtervaring zou Baake er aan toe moeten zijn. Het zou
mijn eerste VGP worden en ik wist niet zo goed wat ik moest
verwachten. Waar letten de keurmeesters op en hoe zien
de onderdelen er precies uit? Vorig jaar heb ik twee dagen
gekeken bij een VGP om te zien hoe het gaat en begin dit
jaar zijn we bij Landesgruppe Rheinland begonnen met
trainen. We waren met een groepje van 5 GM’s die aan de
grote meesterproef wilden meedoen en hebben zo veel
mogelijk samen getraind. Veel zondagen, en veel km’s
heeft dat gekost. De Prüfungsordnung (het reglement) lag
een tijd lang op tafel om elke keer maar weer te kijken wat
er bij een bepaald onderdeel wel mag, of juist niet of dat
het een onderdeel is waarop je kan uitvallen. Een heel
boekwerk! Telkens spannender werd het naarmate oktober
naderde. Ook kom je te weten wat de kritische momenten
kunnen zijn bij je eigen hond. Bij Baake werd dat onverwacht
het vossenapport, het onderdeel waar we ineens grote kans
hadden om uit te vallen. Bij de jacht op vos nooit een pro
bleem maar een ontdooide vos is dan toch anders. Meneer
besloot de vos dan weer wel en dan ook gewoon eens niet
te apporteren. Hebben we het te vaak getraind? Zo kort
voor de proef nog druk zetten was geen optie.
 
Een week voor de proef toch nog met een vos geprobeerd
om mijn beslissing te maken. Gaan we de VGP doen of
moet ik afzeggen? Deze vos weigerde hij op de sleep maar
bij het apport over een hindernis pakte hij hem wel maar
smeet hem voor m’n voeten neer. Wat nu??? Gaan we af
zeggen en dan volgend jaar opgaan? Dat zou betekenen
dat ik nog een jaar lang Baake moest vervelen met vosap
port. Is het dan volgend jaar beter? Of gaan we er vooral
voor om de proef te halen. Dan zou hij in ieder geval één
keer een vos moeten brengen: Òf de sleep van vos òf het
apport van vos over hindernis. Anders lig je er gelijk uit! Ik
heb er toch voor besloten voor om er voor te gaan, om te
proberen de VGP te halen en de punten voor lief nemen.
De rest van de onderdelen zou hij allemaal moeten kunnen,
afhankelijk van de vorm van de dag.
 
 
Zaterdag 2 oktober: Slecht geslapen en geen hap door de
keel gekregen. Vos, vos, vos… dat ging er door m’n hoofd.
Doet hij het of doet hij het niet…?
 
Het eerste onderdeel was het zweetspoor. Als hij die niet
loopt dan kan je gelijk naar huis. Ik, zo zenuwachtig als wat,
zette Baake in zoals ik gewend was maar meneer had ver
waaiing van iets van links. Neus hoog en kop op iets anders.
De moed zinkt je dan in de schoenen. Gelukkig nam hij dan

Na de sleep van vos

toch het spoor aan en liepen we redelijk goed, maar niet
hoe ik het van hem gewend was, naar het eindstuk. Waren
het mijn zenuwen of was Baake anders dan anders? Hij
moest elke keer niezen en ik had al in zijn neus gekeken of
er iets in zat maar dat was niet het geval. Het eerste onder
deel hadden we in ieder geval binnen en was goed. Ik kon
weer wat eten…
 
We zouden eerst de vakgroep ‘Waldarbeit’ afwerken en
tussendoor ‘Gehorsam’.
 
(De vier vakgroepen zijn: Waldarbeit, Wasserarbeit, Feldar
beit en Gehorsam. Hierbij kan je bij elk onderdeel van deze
vakgroep maximaal 4 punten krijgen. Het komt er op neer:
Je hond doet het of hij doet het niet. Weinig nuanceverschil.
Elk vak heeft ook nog een vermenigvuldigingsfactor.
Zweetwerk heeft bijvoorbeeld factor 8, sleep van vos gaat
x 5, algemene indruk van de hond over twee dagen gaat
x 3)
 
Het volgende onderdeel was de sleep van vos. Ik wist niet
dat mijn hart zó hard kon bonken!!! Voordat ik aan de beurt
was heb ik Baake gek zitten maken. “ohhhh…. Wat gaan
we doen?!?” Dat werkt bij hem beter dan geruk aan de lijn
en druk zetten. Voor mij zelf ook iets stress-verlagend, een
beetje gek lopen doen. Hopelijk was dit de beste strategie.
 
Ik zette hem op het begin van de sleep, die 300 meter moet
zijn, en weg was hij. De sleep verdween na ongeveer 50
meter de bosrand in en Baake ook. Dan begint het wach
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ten… voor mijn gevoel duurde het een half uur… Ik heb nog
steeds het beeld voor ogen hoe hij daar waar de sleep het
bos in verdween, Baake het bos uitkomt; MET VOS IN DE
VANG!!! Wauw!!! En zelfs netjes zittend afgegeven! Waarom
doet hij het nu dan zo ineens wel??? Ik had de tranen van
blijdschap in m’n ogen staan en de keurmeesters moesten
hard lachen. Die zeiden achteraf dat ze de opluchting als
een steen van me af hebben horen vallen. Bij de Duitse
proeven lopen er overigens altijd 3 keurmeesters mee, wel
zo eerlijk. (Bij alle apporten wordt het werk voor het apport
los beoordeeld van het zittend afgeven. De manier van
afgeven van alle apporten wordt als één onderdeel
beoordeeld)
 
Konijnensleep deed Baake prima. Volgen aan de lijn door
het bos om de bomen ook. 100 meter los volgen, je hond
afleggen om zelf 30 meter verderop twee keer een schot te
doen met 10 seconden er tussen, ging ook goed hoewel
Baake was gaan zitten, maar dat mag.
 
De drijfjacht was wat heftiger. Op post staand met de hond
naast je terwijl er voor je neus een drijfjachtje wordt gesi
muleerd en er wordt voor elke hond een schot gedaan.
Vervolgens moet je zelf twee keer een schot doen. Hond
moet blijven liggen/zitten maar mag niet in de lijn hangen
want dan kan je meteen naar huis. Met lijn aan begin je
met drie punten (factor twee). Zonder lijn kan je 4 punten
verdienen maar ik heb gekozen voor een beetje zekerheid,
dan maar een punt minder met de lijn er aan.
 
Drijfjachtje met hond onder het geweer, ook met een schot,
ging allemaal goed.
 
Helaas heb ik bij deze gehoorzaamvakken toch redelijk wat
druk moeten zetten op Baake. Als volgend onderdeel moest
hij stöberen door dichte bebossing. Hier was hij minder vrij
als wat ik van hem gewend ben en heb hem een paar keer
moeten sturen. Jammer maar we zaten nog steeds in de
race. Volgend onderdeel was vos over hindernis, in dit geval
een steile sloot waarbij de hond moet springen en niet
doorheen mag/kan lopen. Wéér sloeg mijn hart op hol en
heb dezelfde strategie gehanteerd als op de sleep. De
keurmeester springt over de sloot, probeert hij althans en
haalt natte voeten. Op de inzetplek zet ik  Baake naast me
in zit en spring zelf met vos over de sloot, haal het gelukkig
wel, en leg daar de vos netjes voor Baake neer. Ik weer terug
over de sloot, ook gelukt, en als ik naar Baake terug loop
zeg ik hem nog even enthousiast: “Ohhh… wat gaan we
nòu dan doen?!?” Ik zet Baake in. Hij springt over de sloot,
ruikt aan de vos van voor naar achter en weer terug, pakt
de vos op en brengt hem alsof hij nooit anders heeft ge
daan…. Beetje gesmokkeld en hem met vos in de vang in
zit geduwd, maar de keurmeesters vonden het blijkbaar
goed! Wauw… Hond met verrassingen. We zitten er nog in
en altijd nog in de 1e Preis! (Om in de Ie Preis te eindigen
moet je in elke vakgroep een bepaald aantal punten halen
anders zak je gelijk naar de 2e of 3e Preis.)
 
We hadden al veel vakken afgewerkt. De keurmeesters

besloten nog de sleep van eend te doen en de verloren
zoek van eend, beide vakken gingen zoals verwacht. Dag
1 zat er op! De opluchting was groot maar niet te vroeg
juichen, morgen kan er nog van alles gebeuren.
 
 
Zondag 3 oktober.
Toch weer slecht geslapen en nauwelijks kunnen eten. Wat
doe je jezelf aan met zo’n proef! Maar we gaan er weer
voor. Er stond helaas een èrg harde wind wat voor het
veldwerk misschien niet erg gunstig zou zijn. Baake liet op
het veldwerk mooi werk zien maar begon telkens meer te
niezen als hij zich in moest spannen. Ook Tobor die ik de
twee dagen mee had begon met niezen dus ik vermoedde
dat het om een ‘gewone verkoudheid’ ging maar dat heb
dat nog nooit voorgehad, verkouden honden? De keur
meesters hadden het ook door dat Baake niet helemaal in
orde was. Ik merkte dat het voor Baake zwaarder was dan
normaal en dat zijn neusgebruik er ook onder te lijden had.
We moesten helaas erg veel veld afwerken om Baake te
kunnen beoordelen op veerwild. Het was allemaal goed
gegaan maar hij was uitgeput en we moesten het water
werk nog doen. Ik heb gevraagd om de volgorde aan te
passen zodat Baake iets meer tijd had om te herstellen. Dat
vonden ze gelukkig goed.
 
Bij het waterwerk was Baake anders dan anders. Bij het
stöberen moest ik hem meerdere keren ondersteunen maar
de schotvastheid op het water en apport van eend gingen
gelukkig goed. Het laatste onderdeel waarbij het nog mis
zou kunnen gaan was een verloren zoek van eend op het

Jarina en Baake met de wisselbokaal

10



water. Hier zwom hij wel en zocht maar voor mijn gevoel als
een kip zonder kop. Hij kreeg geen verwaaiing. Was het de
harde wind of toch zijn neus? Als je hierbij helpt krijg je
punten aftrek. Ik zag dat het Baake moeite kostte en besloot
te helpen. We hadden ook al bijna twee zware dagen
achter de rug. Dan maar een paar puntjes minder maar
dan hebben we in ieder geval de VGP gehaald!!! De eend
kwam netjes binnen.
 
De keurmeesters gingen in overleg en we kregen de punten
te horen inclusief de beoordeling hoe Baake zich heeft
gedragen de afgelopen twee dagen. Die was prima. En of
het ik eens was met de punten: 302 punten en in de 1e Preis!
 
Alleen het onderdeel hazenreinheid hadden de keurmees
ters nog niet kunnen beoordelen want we waren deze twee
dagen nog geen haas tegengekomen. Ik besloot dat ik het
wilde proberen. Een onderdeel met een vermenigvuldi
gingsfactor 3, dus veel punten te verdienen en ik wist dat ik
Baake op haas zou kunnen houden, helemaal nu hij moe
was. We hebben nog twee redelijk kale akkers afgezocht
en rondgereden of we ergens een haas zagen liggen. We
hebben twee hazen zien opgegaan maar te ver weg. He
laas haas… We hebben de dag en daarmee de VGP afge
sloten. Ik mag tevreden zijn met Baake, het aantal punten
en vooral dat we nog in de 1e Preis zijn. Jammer dat hij nou
net deze dagen verkouden was! Dat valt onder de noemer
‘vorm van de dag’.
 
Terug in het ‘Suchenlokal’ werd ons een heerlijke maaltijd
voorgeschoteld. De cijfers werden opgeteld en de oorkon
des en prijzen verdeeld:
Baake 302 punten im 1e Preis en Winnaar van de
wisselbokaal!
 
Wat was dat een heftig weekend!!! Ik kan eindelijk weer
rustig slapen en normaal eten.
 
Baake hebben we omgedoopt tot ‘Herr Doctor’.
 
De volgende dag ben ik met Tobor en Baake naar de die
renarts geweest. Beide inderdaad de diagnose: verkouden.
Baake had de lymfeklieren erg opgezet. Arme jongen, zo
verkouden en dan toch zó goed gewerkt!
 
Jarina Kisjes

Drago, Fea en Pien rusten lekker uit

Münsterlander of Berggeit?
Zou er een alpinist in onze jachthond verborgen zitten? 
 
Met onze vorige Grote Münsterlander, Puk (Amber), gingen
we tijdens de zomervakanties graag naar de Alpen. Puk
was een behendige klimmer en heeft menig pittige top met
ons bereikt.
Helaas hebben we eind augustus 2020 afscheid van haar
moeten nemen. Verdrietig, ook voor onze jonge Münster
lander Pien. (Wanda v.h. Meekenesch) Met haar zijn we
eerder die zomer van 2020, ze was toen ongeveer 16
maanden oud, een aantal daagjes gaan “proefwandelen”
in de Alpen. Erg leuk, maar behendig en tredvast lopen was
nog moeilijk. 
 
De afgelopen zomervakantie was het tijd voor het echte
werk. Pien, nu dik twee jaar oud, heeft een goede conditie
opgebouwd en is een heerlijk relaxte hond op reis. 
Eerst gingen we een aantal dagen naar onze vaste stek in
Oostenrijk. Daar hebben we op één van de mooie toppen
die we met Puk bezocht hebben, wat van haar as uitge
strooid. Voor Pien was dat meteen een test om te zien of ze
het pittiger werk aankon. Ze liep al een stuk soepeler en
vond de tochten heerlijk. Vooral de bergwatertjes waren
favoriet.
 
Daarna ging de reis verder naar Italië. Bestemming: Poffa
bro. Een pittoresk bergdorpje in het mooie Friuli Venezia,
gelegen aan de zuidzijde van de Friulaner Dolomieten. 
 
We waren te gast bij Renzo, Hans en Marja, en de twee
Grote Münsterlanders Fea (Fea van het Woudse Veldt) en
Drago (Eagan van 't Gina Florashof). 
Geweldig leuk was het om te zien hoe de honden samen
optrokken en hoe herkenbaar bepaalde Münster-trekjes
waren.
Na wat kortere wandelingen samen, was het op zaterdag
28 augustus tijd voor het steviger werk met Renzo, Marja,
Jessica & Arjan en de honden.
 
‘s Ochtends vertrokken we op tijd vanuit Poffabro richting
Cimolais. Natuurlijk, zoals het echte Italianen betaamt, werd

Hoe is de kalender 2022 van de NGMV te bestellen? Zie
pagina 47!
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Monsters op de Campanile 

er even tijd gemaakt voor een lekkere cappuccino op een
terrasje onderweg in Barcis. Tijdens de autoroute vertelde
Jessica volop over de prachtige omgeving. Achterin de
auto wachtten onze monsters geduldig tot we op onze
startlocatie waren gearriveerd: Rifugio Pordenone.
 
Van daaruit ging het eerst een stukje door het bos en
daarna over losse stenen en rotsen omhoog. De honden
konden tijdens het eerste stuk van de route los hun weg
zoeken. Het frisse bergwater dat omlaag kwam bood een
plek om af te koelen en wat te drinken. Op de steiler stukken
gingen de honden aangelijnd met ons mee.
Na een tijdje kwam het doel van de klim in beeld: de
Campanile di Val Montenaia: een eenzaam, 300 meter
hoge en 60 meter brede, uitstekende rots te midden van
een indrukwekkend bergmassief. 

Het duurde echter nog wel even voor de klim naar het
plateau was afgelegd. Pien was zeer gedreven en inmiddels
aardig behendig in het vinden van de juiste route. De felro
de schuilbarak die op het plateau stond, was voor ons de
eindbestemming van de klim. Wat een geweldig indrukwek
kende plek!
Even werd de rust verstoord door het geluid van een luid
klinkende bel vanaf de Campanile: een groep bergbeklim
mers had de top bereikt en de daar geplaatste bel geluid.
Wij volgden met het terugroepen van felicitaties. Zelfs de
honden deden even mee. 
Wauw! Wat een prestatie! 

Eindpunt, de felrode bivacco

 Vlnr: Monique, Thierry, Arjan, Jessica, Marja en Renzo

 
Voor ons en de honden was het tijd voor een pauze. Na
een toast met een heerlijke Friulaner wijn van Renzo, ging
het weer terug de berg af.
Het was een prachtige dag. 
 
Die avond eindigden we samen bij een gezellige pizzeria. 
Natuurlijk was er ook voor Pien een stukje pizza. 
Dankbaar dat we dit mochten meemaken!
Trots op onze “capri di montagna”, onze monsterlijke
berggeitjes, Fae, Drago en Pien 
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Bean van de Stappester Eugte
Compacte jonge man van 4 maanden. Aantrekkelijk
hoofd, mooi donker oog en pigment. Goed behang voor
leeftijd ook al goed bevedering. Functioneert goed, goede
voorborst voor deze leeftijd, loopt al vlot te paraderen door
de ring. Heeft op dit moment nog maar 1 bal, super gedrag.
2e Veelbelovend JONGSTE PUPPY KLASSE

Blaze van de Stommeerpolder 
4.5 maanden jonge reu die nog volop in ontwikkeling is.
Mooi hoofd met alerte expressie, toont al veel adellijkheid.
Mooie hals , functioneel gehoekt, goede staart actie. Loopt
vlot en verend door de ring en heerlijk vrolijk. 
1e Veelbelovend  JONGSTE PUPPY KLASSE

Eben van Dorka’s Plek
10 maand, sierlijk totaalbeeld, adellijk hoofd. Mooi donker
oog, goede behang. Nek voldoende lang, voldoende
krachtig in bovenbelijning. Goede staartaanzet, functioneel
gehoekt voor en achter. Zag graag meer borstdiepte, loopt
vlot met losse elleboog. Haar van juiste sluike structuur,
goed gedrag.
1e Uitmuntend  JEUGDHONDEN KLASSE   Beste Jeugdhond

Kenzo v. ’t  Woudse Veldt
1 jaar jonge reu die nog volop in ontwikkeling is. Hoofd in
juiste verhouding, mooi donker oog. Goed behang, mooie
hals belijning, strakke bovenbelijning. Zeer hellend bekken,
voorhand sluit nog onvoldoende aan. Borstpartij moet nog
verder ontwikkelen, goede voeten. Gaat nog zeer
onregelmatig door de ring.
Goed    JEUGD KLASSE

Khokela van ‘t Woudse Veldt
1 jaar jonge zeer verlegen reu. Hoofd in juiste verhouding,
lippen konden droger. Goed behang, wat kort in hals,
goede bovenbelijning. Voorhand wat steil in opperarm,
achterhand wat steil in bekken. Kon vandaag helaas niet
aan de staart en ballen voelen. Krachtige voeten, vandaag
door gedrag een goed.
Goed     JEUGD KLASSE

Xanto van het Meekenesch
15 maanden adellijk jonge reu met innemelijk hoofd met
juiste verhoudingen. Mooi donker oog, sierlijke hals, goed
bovenbelijning. Zeer hellend bekken, draagt staart soms in
krul. Voorhand functioneel gehoekt, zag graag iets meer

Kampioensclubmatch 3 oktober 2021 te Hoenderloo
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kniehoeking. Loopt achter met zeer korte pas,
vachtstructuur goed. Zeer goed in gedrag.
2e Zeer Goed     JEUGD KLASSE

Alko vom Kollogg
18 maand reu van adellijk type, hoofd in juiste verhouding.
Mooi donker oog, scharend gebit, goed behang, sierlijke
hals. Bovenbelijning kon wat strakker, borst zag ik graag iets
breder. Opperarm wat steil, zag graag iets meer
kniehoeking. Mooie voeten, goede beharing, loopt helaas
nog zeer onregelmatig. Goed gedrag.
2e Zeer Goed, 62 cm   JEUGD KLASSE

Jonkheer Jethro v. ‘t Woudse Veldt
16 maanden jonge man die nog volop in ontwikkeling is.
Maar in totaalbeeld best kwaliteit laat zien. Zag snuitlengte
graag een tikkeltje langer. Goed behang, goede hals, voor
en achter functioneel gehoekt. Borstdiepte + breedte moet
nog verder ontwikkelen. Goede vachtstructuur en
bevedering. Laat in gangwerk niet zijn kwaliteiten zien.
Aantrekkelijk gedrag.
1e Zeer Goed, 62 cm TUSSEN KLASSE

Ace van de Stappester Eugte 
4 jaar krachtige reu, voldoende adellijk in hoofd. Mooi

donker oog, goed behang, tang gebit. Goed gestrekt in
hoofd, sierlijke hals, goed bovenbelijning en staartaanzet.
Voor en achterhand functioneel gehoekt. Voldoende
borstdiepte, zag borst graag beter aansluiten bij ellebogen.
Dit is ook terug te zien in gangwerk, goed vachtstructuur.
Prima ringgedrag.
3e Zeer Goed, 66cm       OPEN KLASSE

Clark (Ike) vom Blitzenbach
Bijna 3 jaar, krachtige toch adellijke reu. Mooi gestrekt
hoofd met goed behang. Lip kon iets droger, mooi donker
oog, krachtige hals. Mooie bovenbelijning, functioneel
gehoekt voor en achter. Mooie borstbreedte, goed borst
diepte, krachtige voeten. Loopt verend door de ring, achter
een tikkeltje nauw. Goed vachtstructuur met super
temperament.
1e Uitmuntend Reserve CAC, 65cm   OPEN KLASSE

Sandor van ‘t Exelse Veld
2,5 jaar jonge man die voor mij net wat meer een reu mocht
zijn. Goed gestrekt hoofd met juiste oogkleur, goed behang.
Goede hals en bovenbelijning, zag graag iets meer hoeking
in opperarm. Zag graag iets meer breedte in borst,
functioneel gehoekt achter. Goede voeten, haar boven op
iets krul. Loopt wel vlot door de ring.
Goed , 60cm    OPEN KLASSE
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Seppo
Bijna 2 jaar jonge reu, nog volop in ontwikkeling maar in
hoofd al best ver. Goed gestrekt in hoofd, goed behang,
kan oor goed dragen. Mooi donker oog, goede hals,
functioneel gehoekt voor en achter. Goede borstbreedte,
in diepte moet hij nog verder uitzwaren, Goed vacht
structuur, prima temperament.
2e Uitmuntend, 63 cm    OPEN KLASSE

Seefest (Gozer) Cosmos
2 jaar krachtige reu, toch adel in totaalbeeld. Mooi gestrekt
hoofd, goed behang, donker oog. Zag bekken ligging
graag een tikkeltje langer hierdoor is de staart laag
aangezet. Zag voor perfectie graag een tikkeltje meer
kniehoeking. Super voorborst en goed brede borstkas.

Boreas Big Boss of Coopers Border
9 jaar krachtig toch adellijk totaalbeeld. Toont echter wat
lang omdat voorhand wat naar voren geschoven staat.
Prima oog. Oor. Behang maar lippen konden iets droger.
Krachtige hals zag graag iets stabieler bovenbelijning.
Achter functioneel gehoekt, prima borst breedte en diepte.
Goede voeten, prima vacht, prima ringtemperament.
Loopt voor leeftijd met goede conditie door de ring.
1e Uitmuntend KAMPIOENS KLASSE

Boreas Bram of Coopers Border
9 jaar adellijke reu krachtig hoofd, goed oog en behang
zag die graag wat hoger. Mooie hals, voor leeftijd goede
bovenbelijning. Goed schouderligging, zag graag een
tikkeltje meer hoeking in opperarm. Zag graag ook tikkeltje
meer kniehoeking, wat steil in pols. Prima vachtstructuur,
gaat ligt krabbend door de ring. Wat nauw achter, prima
temperament.
1e Zeer Goed     VETERANEN KLASSE

Enno vom Waidberg
2.5 jaar krachtige reu, hoofd in juiste verhouding. Zag graag
een hogere ooraanzet, mooi donker oog. Wat kort in hals,
functionele hoekingen voor en achter. Goed borstbreedte
en diepte, krachtige bone. Staat soms wat uitgedraaid met
voorpoten. Onderbelijning net voldoende, bekken horen
vlakker. Loopt met wat korte pas achter. Prima vacht en
bevedering, prima temperament.
4e Zeer Goed    OPEN KLASSE

Krachtige voeten, in aanleg goede vachtstructuur, goede
bevedering. Prima ringgedrag, loopt verend door de ring.
1e Uitmuntend CAC Beste reu BOB GEBRUIKSHONDEN
KLASSE

Saar van de Stommeerpolder
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Elies (Puck) van Dorka's Plek
11 maanden sierlijke adellijke jonge dame, mooi gestrekt
hoofd. Donker oog, goed behang, goede hals,
bovenbelijning voor leeftijd voldoende strak, functioneel
gehoekt voor, zag graag een vlakkere  bekkenligging en
staat hierdoor onder geschoven. Prima voeten, in aanleg
goede vachtstructuur, bevedering moet nog wat komen,
prima temperament.
1e Uitmuntend JEUGD KLASSE

Jonkvrouw Sophie v. ‘t Woudse Veldt
16 maanden jong teefje nog volop in ontwikkeling. Zag in
hoofd graag iets meer lengte. Mooi donker oog, goede hals
aanzet, sierlijke hals. Bovenbelijning kan iets strakker,
bekkenligging kon vlakker. Functioneel gehoekt voor, moet
nog erg ontwikkelen in borst. Gaat graag in telgang, zeer
mooie glanzende vacht. Beetje verlegen maar met extra
steun was ze prima te betasten. In iets schrale conditie.
Goed       JEUGD KLASSE

Kasungu v. 't Woudse Veldt
1 jaar sierlijke jonge dame met adellijk gestrekt hoofd. Goed
behang, mooi donker oog, prima snuitlengte. Goed hals,
sterke bovenbelijning. Zeer hellend bekken, voor
functioneel gehoekt. Borstbreedte voldoende, moet in
diepte uitzwaren. Zag graag iets betere onderbelijning,
krachtige voeten. 1 maal gesetteld kan het wel goed lopen,
maar wel erg los. Goede vacht structuur en temperament.
2e Zeer Goed      JEUGD KLASSE

Brisca v. d. Polderdiek
22 maanden, adellijke jonge dame met een mooi gestrekt
hoofd. Mooi donker oog, mooi behang, voor perfectie zag
ik graag een droge lip. Sierlijke hals toch krachtig, mooie
bovenbelijning. Functioneel gehoekt voor en achter, goed
voorborst. Zeer krachtige voeten, in lichaam prima
ontwikkeld en profiel zeer mooie pas. Achter een tikkeltje
nauw, super temperament. Goede vacht structuur.
1e Uitmuntend, 62 cm TUSSEN KLASSE

I am Jutta Uut ’t Vossebeltseveld
18 maanden, jonge dame adellijk totaalbeeld. Mooi
gestrekt hoofd, goede oogkleur, goede behang, mooie

Vrolijke jonge dame, laat in lichaam al veel kwaliteit zien.
Mooi donker oog, mooie hals, bekken ligging wat steil. Moet
in polsen nog sterker worden, al goed ontwikkeld lichaam
voor leeftijd. 1 x gesetteld loopt ze al prima door de ring. In
aanleg goed vachtstructuur. Super vrolijk door de ring.
1e Veel Belovend JONGSTE PUPPY KLASSE
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Radja 
23 maanden mooie compacte adellijke teef. Goed gestrekt
hoofd, goed oog en kleur, goed oor, goede hals.
Functioneel gehoekt voor, zag graag bekken vlakker liggen.
Super voorborst, voldoende diep in borstkas, krachtige
voeten. Loopt goed door de ring met voldoende
stuwkracht. Goede vachtstructuur, minimale bevedering
op dit moment. Prima ringgedrag.
2e Uitmuntend, 59cm  TUSSEN KLASSE

hals. Voor en achterhand evenredig gehoekt, maar kan in
opperarm meer hoeking gebruiken en bekken zou vlakker
mogen liggen. Borstdiepte moet ze nog wat verder
ontwikkelen. Staat graag wat ondergeschoven, loopt
achter nauw. Mist nog wat aansluiting in ellebogen. Vacht
in aanleg goed, prima ringgedrag.
3e Zeer goed, 60cm         TUSSEN KLASSE

Acira v.d. Polderdiek
5 jaar flinke teef toch nog met voldoende vrouwelijke
expressie. Vrouwelijk hoofd, mooi gestrekt hoofd. Goed
oog, oor, gebit, goede hals en bovenbelijning. Goede
staartaanzet, voorhand functioneel gehoekt. Mooi breed
en borstdiepte, zag bekken graag een tikkeltje langer.
Krachtige voeten, goed sluike vachtstructuur. Prima
temperament men staartactie.
1e Uitmuntend Reserve CAC  OPEN KLASSE

Aike vom Dorffeld
2 jaar, jonge dame met mooi gestrekt hoofd. Correct
behang, mooi donker oog, mooie lip, goede hals. Goede
bovenbelijning, opperarm mocht van mij minder steil. Borst
breedte voldoende, maar mist bij ribbenkorf nog wat
aansluiting bij ellebogen, te hellend bekken. Gaat met korte
pas door de ring en voor wat uitdraaiend. In aanleg goede
vachtstructuur, prima ringgedrag.
Zeer Goed, 61cm        OPEN KLASSE

Coco Chanel van de Lobberry
3,5 jaar, adellijke verschijning, toch een krachtige teef die
vandaag wat verlegen is, gestrekt hoofd, goed behang,
mooi donker oog. Krachtige hals, goede bovenbelijning,
functioneel gehoekt voor en achter. Zag graag
bekkenligging wat vlakker, krachtige poten. Mooie sluike
vacht komt iets open. Is wat verlegen in betasten daarom
vandaag een ZG.
4e Zeer Goed     OPEN KLASSE

Elody (Juul) van het Zonnebeekbos
3 jaar, adellijke verschijning, mooi gestrekt hoofd. Mooi
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donker oog, goed behang, sierlijke hals.
Goede bovenbelijning, functioneel gehoekt. Zag graag
bekken iets vlakker liggen.Prima borstbreedte, aansluiting
bij ellebogen kon beter. Sterke voeten, mooi sluike vacht.
Kan goed lopen maar heeft vandaag de neiging om
telgang te gaan. Prima ringgedrag.
2e Uitmuntend      OPEN KLASSE

Floortje v. ’t Woudse Veldt
6 jaar, adellijke verschijning, mooi gestrekt hoofd.
Voldoende donker oog, draait oren wat naar achteren
maar kan ze wel goed dragen. Wat kort in hals, voor en
achter evenredig spaarzaam gehoekt. Borstbreedte
voldoende, zag borst graag beter aansluiten bij elle boog.
Krachtige voet, tikje steil in de pols, loopt voor los in elle
boog. Vacht van mooie structuur, super temperament.
Zeer Goed         OPEN KLASSE

Geertje van 't Woudse Veldt
2,5 jaar, sierlijke verschijning, gestrekt hoofd die in voorsnuit
net voor mij iets voller mocht zijn, mooi donker oog, goed
behang. Goede hals die wat abrupt in bovenbelijning
overloopt. Voorhand een tikkeltje naar voren gesteld, wat
lang in de lendenen. Functioneel gehoekt achter, bekken
mogen wat vlakker zijn. In het gaan zeer los in de ellebogen.
In wat schrale conditie voorgebracht. Mooie vachtstructuur,
prima temperament.
Zeer Goed, 57cm    OPEN KLASSE

Karma
3,5 jaar, krachtige teef die in hoofd voor mij iets adellijker
mocht zijn. Snuitlengte had iets langer gemogen, mooi
donker oog, goed behang. Wat kort in de hals, goede
bovenbelijning. Functioneel gehoekt voor en achter, zag
bekken graag wat vlakker liggen. Goede borst breedte,
krachtige voet. Vacht laat iets krul zien en staat wat open
op haar kont. Loopt zeer nauw achter voor wel goed. Prima
ringgedrag.
Goed, 58,5cm      OPEN KLASSE

Sienna
3 jaar, adellijke jonge dame met mooi gestrekt hoofd. Mooi
donker oog, oor aanzet goed maar ze draagt ze soms laag.
Mooie lip, mooie borst en bovenbelijning. In stand voor
goed gehoekt, achter hellend bekken waardoor ze
ondergeschoven staat. Mooie vacht structuur goede voet,
in het gaan zeer korte pas achter. Zeer lief gedrag maar
straalt in alles uit dat ze keuren niet leuk vindt.
Zeer Goed, 59 cm         OPEN KLASSE

Tara v. h. Meekenesch
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Tara is 4 jaar, adellijke teef, mooi gestrekt hoofd die voor
ij  in de voorsnuit iets meer opvulling mocht hebben, tikkeltje
rond in schedel. Goede hals en bovenbelijning, functioneel
gehoekt voor. Voorhand staat iets naar voren geschoven.
Mooie voorborst en borstdiepte, zag bekken graag iets
vlakker. Loopt achter zeer nauw en voor voldoende. Mooie
sluike vacht, bone passend bij lichaam. Prima ringgedrag.
Zeer Goed     OPEN KLASSE

Xenia v. h. Meekenesch
16 maanden, adellijke teef die in lichaam en gedrag nog
lekker jeugdig is. Mooi gestrekt hoofd, oogkleur al
voldoende donker, mooie oor aanzet. Krachtige hals, sterke
bovenbelijning, zag hoeking voor graag ruimer. Borst voor
leeftijd voldoende ontwikkeld, functioneel gehoekt achter.
Eenmaal gesetteld loopt ze prima in draf. Goede
vachtstructuur, krachtige voeten. Prima gedrag.
3e Uitmuntend,   62 cm   OPEN KLASSE

Ella-Mae van 't Gina Florashof
18 maanden, adellijke verschijning, met uitgestrekt hoofd.
Goed behang, donker oog, mooie hals. Krachtige
bovenbelijning, goede functionele voorborst, mooie
borstbreedte. Borstdiepte laat de jeugd nog zien, goede
onder belijning. Te hellend bekken, krachtige voet, stuwt
achter prima maar voor zeer los.Zeer mooie sluike vacht,
prima ringgedrag. 
1e Uitmuntend, 63 cm FOKKERS KLASSE

Itske van ’t Woudse Veldt
2,5 jaar, jonge dame met een gestrekt hoofd. Voldoende
donker oog, goede oor aanzet, wat kort in hals. Functioneel
voor, mooie voorborst, goede bovenbelijning. Ribbenkorf
sluit onvoldoende aan bij elleboog. Zeer hellend bekken,
krachtige voet, krul in vacht op de kont. Staartaanzet te
laag, in gang wat nauw achter en een te korte pas. Prima
temperament.
2e Zeer Goed,  58 cm   FOKKERS KLASSE

Gundog Nova uut ’t Vossebeltseveld
4 jaar, sierlijke mooi gestrekt hoofd, donker oog, mooie lip,
correcte hals. Functioneel gehoekt voor maar staat een
tikkeltje naar voren gesteld en daardoor mist de aansluiting
met de ellenboog. Krachtige bovenbelijning, te hellend
bekken. Spaarzaam in knie, bone passend bij lichaam. Mist
vandaag de bevedering in vacht, prima ringgedrag.
1e Zeer Goed  KAMPIOENS KLASSE

Britomartis Bibi of Coopers Border
9 jaar, sierlijke dame van 9 jaar, mooi gestrekt hoofd. Goed
oog, oor, behang, gebit laat leeftijd zien. Voorhand
functioneel gehoekt, staat iets overbouwd. Zag graag
betere bekkenligging en knie hoeking. Ribben partij net
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voldoende diep, krachtige voet. Bij het gaan zeer nauw
achter.
2e Zeer Goed     VETERANEN KLASSE

Evita van 't Woudse Veldt
8 jaar, jonge dame met adellijk hoofd die voor mij in snuit
iets meer opvulling mag hebben, goed oog, oor en gebit,
mooie hals. Bovenbelijning kan wat strakker, zeer mooie
voorhand hoeking. Goed ontwikkelde ribbenkorf, te hellend
bekken zodat de hond ondergeschoven staat, krachtige
voet, voldoende vering in pols. Bevedering minimaal, loopt
vlot maar in de rug laat ze de leeftijd zien. Prima ringgedrag.
3e Zeer Goed     VETERANEN KLASSE

Oukje v. h. Meekenesch
12 jaar, adellijke jonge dame die in super conditie getoond
word. Mooi gestrekt hoofd, donker oog, goed oor,
bovenbelijning nog strak. Voorhand functioneel gehoekt,
mooie voorborst, goed gehoekte achterhand. Laat leeftijd
wel zien in ondergeschoven staan, maar keiharde
bespiering. Vacht nog van goed structuur maar nu wat in
krul. Super temperament.
4e Zeer Goed      VETERANEN KLASSE

Uriella junior od Nezdického potoka
9 jaar, adellijke veteraan, mooi gestrekt hoofd die voor
effectie iets meer mogen hebben, donker oog, goede
ooraanzet, goede hals en bovenbelijning. Functioneel
gehoekt voor en achter, goede bekkenligging. Goed
ontwikkelde borstpartij, vacht in goede structuur. Krachtige
voeten, loopt verend door de ring. Prima ringgedrag.
1e Uitmuntend Beste Veteraan CAC BOS  VETERANEN
KLASSE

Zweetwerkworkshop op 7 november 2021
te Zelhem
Door: Klazien Haitjema (deelnemer)
 
Is het proevenseizoen voorbij, gaat tóch zondagochtend
de wekker weer om 05.30 uur… Gelukkig met een goede
reden: dit keer staat er een (kennismaking)workshop
zweetwerk op het programma, georganiseerd door Twan
Brugman en Nicoliene Oosterhof. Verzamelen vanaf 08:00
uur in Zelhem, ook weer een locatie waar je niet dagelijks
komt als je in Voorschoten (bij Leiden) woont. De locatie
die gereserveerd was bleek op het allerlaatste moment
geannuleerd te zijn, maar gelukkig had de organisatie een
nieuwe en erg mooie locatie gevonden. En wel bij Twan
Brugman en Ilse Rietberg thuis; super dat jullie dit mogelijk
hebben gemaakt!

Jachthoorngroep ‘De Lendebosch blazers’
 
Maar voor we naar Zelhem rijden maken we eerst een stop
in Zoetermeer om daarvandaan samen verder te rijden met
vriendin en trainingsmaatje Michelle. Het lijkt voor de
hondjes daardoor nog steeds verdacht veel op de start van
een proevendag  . 
We komen mooi op tijd aan en zien al meteen bekende
gezichten. De vuurkorf brandt al lekker (en blijft dat de hele
dag doen) en de koffie/thee staat klaar met een heerlijke
koek erbij.
De dag kan echt beginnen als de hoornblazer deze officieel
opent en daarna krijgen we nog wat uitleg over wat we
deze dag mogen verwachten. Het belooft een leerzame,
gezellige en smakelijke dag te worden!
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We starten met een korte introductie voor de honden, die
kennis mogen maken met een vers reeënvel. Alle honden
vonden dat bijzonder interessant, maar ze wisten nog niet
helemaal wat er nu eigenlijk van ze verwacht werd. 
Na de eerste kennismaking met het reeënvel werd de groep
(9 voorjagers met hun GM’s) gesplitst. De ene helft begon
met een leuke en leerzame puzzeltocht (waarbij we geluk
kig google mochten gebruiken) en de andere helft ging
verder met het reeënvel. 
De volgende stap was een sleepspoor. Voor iedere combi
natie werd een eigen spoor getrokken, en dat snapten de
honden al veel beter. Maar dat spoor moest wel gelopen
worden aan de lange lijn die voor het zweetwerk wordt
gebruikt. Dat was wel weer wennen, zowel voor de honden
als voor de voorjagers! 
De laatste stap was een echt (beginners) zweetspoor,
startend op het veld en eindigend in een bosje. Ook hier
weer een eigen spoor voor iedere hond. De wind maakte
het voor een deel van de honden zeker niet makkelijker,
maar alle honden vonden zelfstandig het spoor en het
reeënvel aan het eind! Heel erg leuk om niet alleen bij de
honden maar ook bij de voorjagers te zien dat ze weer een
nieuw ‘spelletje’ hadden ontdekt! En eentje waar nog heel
veel in te leren valt!

De vuurkorf brandt, koffie erbij

 
Ondertussen had Marcel een heerlijke lunch voorbereid:
reeënburgers met chutney, veldsla, uitjes, spek en meer.
Na de lunch wisselden de groepen en zo vloog ook de
middag voorbij. Aan het eind van de middag trakteerden
de hoornblazers ons op een uitgebreide selectie uit hun
repertoire. Daarmee werd de jacht beëindigd en de borrel
geopend. Dat was ook het moment waarop de antwoorden
van de puzzeltocht werden doorgenomen en van een na
dere toelichting werden voorzien. Ook werden de winnaars
van de twee prijsvragen nog bekend gemaakt en iedereen
kreeg een deelnamecertificaat. 
Marcel bleek ook nog een heerlijke stoof voor ons te hebben
gemaakt, dus aan het eind van de dag gingen we goed
gevoed en met veel nieuwe ervaringen weer richting de
auto’s. 

9 voorjagers met hun GM’s
 
Het was een hele leuke dag en een zeer geslaagde kennis
making met het zweetwerk. Dit smaakt naar meer!
Wij gaan ons verder verdiepen in het zweetwerk en voor wie
er dit keer niet bij kon zijn: het is absoluut een aanrader!
 
Super bedankt voor de geweldige organisatie en deze
kennismaking met het zweetwerk!

Klazien Haitjema
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Van de organisatie zweetwerkworkshop
En daar ging de wekker 04:45 uur! Oh my, het is zover! De
dag van de zweetwerkworkshop is aangebroken. Zin in..
echt waar, maar die wekker grrrr, ik wil mij nog best een
keer omdraaien. Wat een hobby, maar zo leuk en gelukkig
denken er meer mensen zo over. Want blijkbaar hebben wij
veel over voor een activiteit met of voor onze zwart/witten;
van heinde en verre kwamen ook de deelnemers. Zelfs uit
België!!! Kom ik aan met mijn 1 uur en 3 kwartier; die zat
toch echt nog langer in de auto.
 
Maar goed, uit bed en op pad. Voor mij als een van de
organisatie nu even zonder hond. Vreemd maar ook erg
leuk. Gewoon anders. Op tijd aanwezig zijn om nog even
te helpen met dingetjes klaar te zetten. Al was het meeste
werk al door Twan en Ilse gedaan.
 
Maar voor je tot zo’n dag komt gaat er toch heel wat aan
vooraf. Eerst wordt er een idee geboren en dat idee moet
verder worden uitgewerkt. Hoe gaan we dit doen en waar
en wie kunnen we vragen??? Etc. etc. Dat het organiseren
niet vanzelf gaat hebben we ook gemerkt. Soms gebeuren
er onverwachte dingen en daar moet je dan een oplossing
voor bedenken. En soms ook nog heel snel ook. Even van
te voren bleek dat we toch geen gebruik konden maken
van de accommodatie die we gehuurd hadden. En ja en
nu?! Gelukkig boden Twan Brugman (mede-organisator)
en Ilse Rietberg hun woonlocatie aan als uitvalsbasis voor
deze dag. Wat fijn wanneer je zulke mensen in je vereniging
hebt. Niet zeuren, doorpakken en dat doen we gewoon!
Nogmaals dank hiervoor Twan en Ilse dat jullie zo snel en
pragmatisch meedachten en handelden, zo fijn! Maar
bijvoorbeeld ook Marcel Veldhuis; hij bood spontaan aan
om de lunch te verzorgen. En wat kan hij koken/bakken! Ik
heb werkelijk genoten van de hamburger van ree met al
het lekkers wat er bij opmoest (ok, ik geef echt toe: het
groenvoer -lees veldsla- valt bij mij gewoon wat minder in
de smaak en daar moest volgens Marcel toch echt nog
veel meer van op de hamburger dan dat ik had gedaan).
 
Kortom uiteindelijk na veel sparren, plezier en lol zijn we tot
de invulling gekomen van deze zweetwerkworkshop. Soms
worden de leukste ideeën en vragen geboren door een
grap en een grol echt waar.
Maar daarnaast ook mensen bereid gevonden om hun
kennis te delen. Zo ook onze zweetwerktrainer van ‘de
voorjager zweetwerktraining’ dhr. H.J. Keunen. Hij heeft de
deelnemers uitgelegd hoe de opbouw van de zweetwerk
training gaat. Hoe leuk is dat dat ook deze mensen enthou
siast zijn om kennis over te dragen en mee te denken!
 
En wat te denken van jachthoorngroep ‘De Lendebosch
blazers’ die de dag openden, tussen de middag heel wat
jacht-melodieën ten gehore brachten en dan ook blijven
om de dag af te sluiten. Ontzettend mooi! Puur genieten.
 
Wij als organisatie (ik denk dat ik het wel zo mag neerzetten)
hebben ontzettend genoten van deze dag. Voor ons

spannend hoe deze dag ontvangen zou worden door de
deelnemers en ook hoe verloopt de planning van deze dag.
Soms even iets anders de dag invullen of plannen dan
gedacht maar het is allemaal goed gegaan. En volgens
mij aan de stralende gezichten van de deelnemers en re
acties te horen hebben ook zij genoten van deze dag.
 
Deze dag hadden we twee prijsvragen: 1) het raden van
het gewicht van een schedel van een ree. Het gewicht is
niet exact geraden maar de winnaar zat er dichtbij. 2)
Raden in welke maand de bok was geschoten aan de hand
van gebitsherkenning. Er lagen twee stukjes kaak met kiezen
er op. Op basis hiervan moest men dit bepalen. Niemand
raadde het goed maar één iemand zat er dichtbij. Hieron
der volgen de prijswinnaars:
 
Raden gewicht schedel:
Rinie van Kuijk
Raden in welke maand de bok was geschoten aan de hand
van gebitsherkenning:
Mark Ruesink
Lot uit de loterij:
Elroy Boven

De prijswinnaars

 
Met dank aan onze sponsor Biofood voor de prijzen en leuke
attenties die de mensen mochten meenemen.
Wij gaan nu het e.e.a. evalueren en gaan kijken of we
misschien in de toekomst nogmaals een zweetwerkwork
shop gaan organiseren.
Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken die
op welke manier dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedra
gen om deze dag tot een succes te maken.
Deelnemers bedankt voor jullie enthousiasme; zonder jullie
hadden wij nooit zo’n dag ervan kunnen maken!
 
Namens de organisatie,
Nicoliene Oosterhof

De deelnemers van de workshop
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De organisatie, vlnr: Twan Brugman,  H.J. Kuenen en
Nicolien Oosterhof tijdens de voorbereiding

Coco die het zweetspoor aan het uitwerken is

Lucitia met Coco: het stuk is gevonden!

Mark en Pepe hebben het stuk gevonden

Nick met Hero; stuk is gevonden en breuk is ontvangen

Hendrik Jan reikt de breuk aan; het stuk is gevonden!

Deelnemers volgen de verrichtingen
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 Het 'veldoverleg' over hoe en waar de 'sleep' te trekken

Hendrik Jan reikt de breuk uit aan Elroy met Hailey

De man achter het lekkere eten: Marcel Veldhuis

De vragenlijsten en in de lege hulsen de loopvolgorde

De stoofpot van Marcel pruttelt lekker....

Michelle met Kessel; het stuk is gevonden en de breuk is
ontvangen
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Aanlegproef 6 nov 2021 Langbroek
 
De jonge Grote Münsterlanders geboren in de periode 8
juni 2020 tot en met 7 december 2020 hebben een uitnodi
ging van de Gebruikshondencommissie ontvangen om
deel te nemen aan de Jonge Honden Aanlegproef.
Wederom was de Nederlandse Grote Münsterlander Vere
niging ook in het najaar van 2021 te gast in Langbroek,
waarvoor onze dank.
 
Aan de hand van vier proeven geeft de Jonge Honden
Aanlegproef inzicht in de aanleg van een nieuwe generatie
GM’s. Er wordt gekeken naar de eigenschappen van een
allround jachthond binnen de kaders waaraan een GM

moet voldoen. Voor het exterieur was Lida Reeskamp Blok
bereid om de jonge honden en ouderdieren te beoordelen
op het exterieur.
Janine van der Hoeven heeft Lida geassisteerd en de
keurverslagen verzorgd.
 
Door de N.G.M.V. keurmeesters Jan Heijmer, Rini van Kuijk,
Maria Nieuwenhuis, Herwin Roze, Jarina Kisjes en Sonja de
Ruiter werden de schotproef, een zweetspoorproef (reee n
bloedspoor), de bosproef met een sleep van eend en een
verwaaiing van konijn, de veldwerkproef met fazant, kwartel
en eend afgewerkt. Bij de zweetproef werd geassisteerd
door Nandia van Delden-Naaijer en bij de bosproef assis
teerde Nick van Delden de keurmeesters. De keurmeesters

De deelnemende honden van de Aanlegproef op 6 november te Langbroek
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Even blijven zitten

P.J. Veldt Apporteerproef Itske van Woudse Veldt

Naam hond        Voorjager         Punten

Elies van Dorka's Plek     M. van Logten   1e 151      

Eira van Dorka's Plek M.de Putter 2e 149,5

Erik van Dorka's Plek V. Beniers 3e 145

en helpers ondersteunden de voorjagers en gaven uitleg
over de het werk van de hond.
 
Alle deelnemende honden slaagden voor de schotproef.
 
De kwaliteit was wisselend. Om de voorjagers alvast kennis
te laten maken met de jachthonden- wedstrijdsport werd
aan de best scorende drie honden een beker uitgereikt. De
diploma’s werden aan de deelnemers uitgedeeld.

 
 
Geboorte datum 5-12-2020, Fokker Matty de Putter
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde
resultaten!

Dank aan alle vrijwilligers en grondeigenaren die deze dag
mogelijk hebben gemaakt! 
Gebruikshondencommissie (GHC) N.G.M.V.

Vervolg van de deelnemende honden van de Aanlegproef op 6 november te Langbroek
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Exelse Veld 

Sonja de Ruiter en Jarina Kisjes

Nick van Delden, Rini van Kuijk, Jan Heijmer

Filette/Matty  -   Puck/Maarte   -  Baras/Veronique

Herwin Roze 
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Verslag MAP Rha/ Steenderen . 

Na het cancelen in 2020 heeft op vrijdag 8 october j.l. de MAP Rha 2021 weer plaatsgevonden  op de prachtige 
terreinen rondom en op de forellenvijvers in Rha. 
Helaas was het aan de IJssel tot ruim na de middag mistig en met vooral in de vroege ochtend totaal geen wind. 
Na de middag brak de zon door en werd het prachtig weer. 
Er hadden zich maar liefst 11 GM voorjagers ingeschreven evenals de 52 overige deelnemende staande honden. 
 
Er werd met 55 honden gestart, 27 A en 2 8 B,  op de 6 proeven met dubbel apport. Mede door de windstilte 
moest er hard worden gewerkt op de verloren zoek proeven, wat resulteerde in helaas heel veel gemiste 
apporten. 
Op de B2, een verloren zoek op 2 eenden op het water aan de rand van de vijver haalden 13 B en 11 A honden 
beide apporten binnen. De B4 proef, een verloren zoek van 2 duiven in zeer ruwe dekking bleek, tijdens en na de 
wedstrijd, de grote scherprechter. 7 B en maar 4 A honden haalden beide duiven binnen. De overige 44(!) honden 
misten 1 of beide duiven, volgens de gedelegeerde in het nawoord door windluwte, maar ook omdat er te weinig 
wordt getraind op zelfstandig werk. 
De A1 ochtendproef moest worden aangepast ivm de dichte mist, omdat een dirigeer op een duif anders een 
onmogelijke opgave leek te worden. 
Na 11.00 uur kwamen er door een zeer lichte bries wat opklaringen. Hiermee stegen de aantallen 
binnengebrachte apporten. Ook op de A2 proef werd beter gescoord. 
 
Opvallende feiten. 
Bij de B5, een dubbelapport op 2 hoge kraaien werd door 6 B, maar ook door 5 A honden (deels) gemist. 
Het springkonijn en fazant op B1 werd door 5 B én 5 A honden te ingewikkeld gevonden. 
De spanning door het schot dichtbij de hond op de,  voor alleen B honden, B6 proef maakte dat daar helaas  4 
keer een Disk viel op het 2e apport;  de duif. 
 
Om 16.00 uur konden de 3 B en 2 A diploma’s worden gedrukt, helaas voor de deelnemers maar ook voor de 
organisatie, helpers en keurmeesters een te matige score. 
Er werd echter als vanouds gezellig in de zon afgesloten met een overheerlijk stamppotbuffet voor de vrijwilligers 
en keurmeesters als dank voor een intensieve dag jachthondenwerk. 
 
De prijswinnaars; 
1e  B       Thijs van Dieten met Korthaar Alex van Seijstum                               524 p.                   Tevens een jager 
voor “Beste korthaar”. 
2e  B       Ellis Olde Bolhaar met Cesky Toos van de Vlasroot                           505 p. 
3e  B       Linda Spaargaren met GM Whitney v.h. Meekenesch                        498 p.                   Tevens een jager 
voor “Beste GM”. 
 
1e A        Wilma de Graaf met langhaar Silke v.d. Westkerkseberg                   442 p. 
2e A        Bennie Snelder met draadhaar Justus vom Schultenort                     415 p. 
 
Met dank aan onze sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijzen!          
 
 
De MAP organisatie NGMV. 

 
De Recap is te zien op http://my.orweja.nl/  uitslagen MAP 
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Vorm Walde HZP Oostenrijk 8 en 9 okto
ber 2021
Hallo allemaal. Aan mij (Barthold Wesselink) werd gevraagd
om mijn ervaring met jullie te delen over de VW HZP van 2021.
 
Het begon op 11 September 2021. Wij hadden ons inge
schreven voor de HZP in Bremen. Die dag verliep uitstekend
voor ons, zo goed zelfs dat wij Sugensieger werden met 191
punten. Alles wat Radja (Abby) moest doen, deed ze in mijn
ogen perfect en gelukkig dachten de keurmeesters daar
ook zo over. Toen werd mij gevraagd of ik mee wilde doen
met VW HZP in Oostenrijk. Jazeker wilde ik dat graag, Want
hoe vaak krijg je nu die kans? Mij werd gevraagd de papie
ren toe te mailen en de aanvraag werd dan voor mij gere
geld.
 
Ik heb de dierenkliniek gebeld voor een ED onderzoek en
of die zo spoedig mogelijk kon worden afgenomen, omdat
het in Duitsland verplicht is als je voor de Duitse vereniging
wilt uitkomen op de v. Walde. Het is hier niet verplicht, dus
had ik dit onderzoek nog niet gedaan. De uitslag kwam
volgens de Duitse vereniging net te laat. Toen werd het al
lemaal nog spannend of wij überhaupt wel mee konden
doen.
 
Maar dankzij Ria Lukens en haar kennis van zaken en ken
nissen in de Duitse vereniging mocht ik uiteindelijk uitkomen
voor Nederland i.p.v. Niedersachsen. Is mij om het even; ik
was super blij dat we alsnog mee konden doen. Snel een
Hotel regelen in de buurt van het Sugenlokaal.
 
En natuurlijk werd Abby 2 dagen voor de tijd loops, dat
konden we er wel bij gebruiken, niet dus. Maar goed. Ik ben
toen afgereisd samen met m’n zus en Abby, richting Weng
in Imkreis Oostenrijk. Daar donderdags aangekomen, en
wat te hebben gegeten in het Sugenlokaal, moesten we
ons melden voor de bijeenkomst van de voorjagers en
keurmeesters over hoe het programma er voor de komende
2 dagen uitzag.
 
Vrijdags de exterieur keuring en het waterwerk, zaterdags
het veldwerk en de sleep van het konijn en de sleep van de
eend.

Het maximaal haalbare aantal punten voor het Vorm
Walde Wasser  

 Radja (Abby)

 
Vrijdag
We moesten om 07:30 uur de honden aanmelden en dus
gemeld dat Abby loops was. Dit was geen probleem omdat
de reuen en teven apart de proeven liepen.
 
De exterieurkeuring verliep goed met een Sehr Gut im
Formwert en een Vorzüglich im Haarwert, waren wij zeer
tevreden.
 
Toen door naar het water. Eerst werd een dode  eend op
het water gegooid en na ik Abby had ingezet voor apport
werd er over haar heen geschoten. Dit was geen probleem
voor haar, alleen het afgeven was niet om over naar huis
te schrijven. Maar goed het apport was binnen.
 
Toen de eend in de dekking werd gegooid en ik Abby weer
in mocht zetten dacht ze ik doe wel voor mezelf en luister
niet naar m’n baas. Dat was ook opgemerkt door de
keurmeesters, maar goed na een paar keer inzetten heeft
ze de eend toch gevonden en binnengebracht.
 
Toen werd de eend ingezet voor het Stöbern mit lebende
Ente. Dit heeft ze wel goed gedaan, is toch een van de
mooiste opdrachten vind zij.
 
Toen door naar het Stöbern ohne Ente. Ik zette Abby in bij
een water met heel veel riet. Ze vind het geweldig om te
werken in het water, en dit deed ze dus ook uitstekend en
werd beloond met een 12. Baas en hond waren super blij!
Dat was de vrijdag, voor ons dus Feierabend. Helaas waren
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er de eerste dag 3 honden doorgevallen op het water werk.
Dus waren er van de 35 honden nog 32 over.
 
Zaterdag
We moesten ons om 08:00 uur melden bij het Sugenlokaal.
Daar werden we verdeeld in groepen van 3 of 4 honden.
Wij hadden een groep van 4 honden.
 
We begonnen met veldwerk. Abby mocht als eerste, deze
loop was nog wel redelijk maar had geen wild gevonden.
De 2e loop was stukken minder, ze luisterde slecht waar ze
dat normaal redelijk doet. Bij de 3e loop luisterde ze weer
niet en liep voor geen meter maar uiteindelijk kreeg ze fa
zanten in de neus en kwam ze tot voorstaan.
 
Toen was het inmiddels al bijna middag en begonnen we
aan de slepen. Eerst de sleep van het konijn. Ik was een
beetje zenuwachtig want ze had mij die week ervoor zelfs
nog een sleep laten liggen, waarschijnlijk toch omdat ze
loops moest worden, maar ja dat mag je niet als excuus
gebruiken. De sleep was bijna 400 meter lang, maar deze
liep ze perfect uit en kwam ze het konijn super mooi voor
brengen  en zittend afgeven ( dit was ze blijkbaar bij het
waterwerk nog vergeten).
 
Toen de andere honden van de groep de konijnen sleep
hadden gelopen, was Abby weer aan de beurt maar nu
met de eend. Deze was niet zo lang. Ik schat zo rond de 150

Hier zet ik Abby voor het VW Wasser Arbeit, Stöbern ohne
Ente

meter. Deze sleep verliep niet zo als het hoorde. Ze liep over
de sleep en toen ze bij de haak van sleep kwam liep ze daar
zo overheen en kwam met een omweg bij de sleper uit.
Toen ze hetzelfde spoor terug liep kwam ze weer op de sleep
en herpakte zich gelukkig goed en bracht uiteindelijk toch
de eend binnen, met veel zweet druppels bij de baas. Want
als ze deze niet binnen had gebracht, dan was het nog
einde oefening geweest.
 
Maar goed, dat was niet het geval en hebben we dus de
Vorm Walde met succes afgesloten met een punten aantal
van 176. Daar bij op de 12 van het waterwerk, komen we
op een totaal van 188 punten. Niet zo goed als de HZP in
Bremen, maar ik was zeer tevreden dat we succesvol de
VW HZP hebben afgesloten.

Abby in de ring bij de exterieurkeuring

 Barthold in de ring met Abby

Tot ons groot verdriet is zaterdag 20
november tijdens de jacht onze
Asra ( Do) door een ongeval overle
den.
Ze hoorde bij ons gezin, het ver
driet is intens groot en we missen
haar elke dag.
Het is niet te beschrijven voor ons,
wat voor impact het heeft, de leeg
te is enorm...
Tijdens het uitoefenen van haar
passie kwam het einde te snel.
Ook de jachtcombinatie mist een
lieve, enthousiaste, hard werkende
hond. Begroette iedere jager voor
aanvang van de jacht, kende het
jachtveld, zorgde dat al het wild
binnen kwam.
Door haar 10 jaar ervaring, hoefde
je haar niets meer te leren, ze deed
alles voor ons.
Familie Engbers
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Winnaar aanlegproef van 6 november
aan het woord
Van Rosmalen naar Langbroek. Met een fris zonnetje een
prachtige plek om iets in de vrije natuur te doen. 
 
Na aanmelding en ontvangst eerst maar eens de exterieur-
keuring. Ondanks dat we dat niet verder geoefend hadden
(eerder K.C.M. ) liet Puck zich van de goede kant zien. Het
beoordelingsrapport was een G met een streep tot onder
aan, en dat was Goed volgens Lida Reeskamp. De enigste
kritische opmerking betrof de loopkwaliteiten van de
voorjager…
 
Als eerste proef een sleepspoor. Een geweldige grote eend
voor de neus. Op het verzoek van de keurmeester werd deze
netjes bij mij geapporteerd. Vervolgens werden er ook nog
2 konijnen gevonden onder een stel takkenbossen. Deze
mochten blijven liggen ondanks dat Puck zich niet te be
nauwd toonde om deze tevoorschijn te halen.
 

 Elies van Dorka's Plek (Puck)

Op naar de volgende proef. Puck aan de lange lijn en over
het zweetspoor van een ree gebracht. De haak werd niet
gemist en de plukjes haar ook niet. De beloning was inte
ressant genoeg voor Puck om eens goed te bekijken.
 
De laatste proef was het veldwerk. Na een dag aan de lijn
te hebben gezeten was het voor Puck een verademing om
even de benen te strekken. 200 Meter verder en even bij de
schutter gaan kijken. En dan ook nog een windvlaag. Wat
een enthousiasme toen de fazant gevonden werd. Goed
dat de kooi stevig genoeg was. De ander doelen waren
allemaal minder in trek dan de fazant.
 
Na een stand foto ook nog met zijn allen op de foto bij het
kasteeltje, goed voor het groepsgevoel. 
 
En dan de uitslag. Met nog 5 te gaan was het nest (3
teefje en 2 reuen aanwezig) van Matty de Putter nog niet
genoemd. Dat Puck met de meeste punten (151) naar huis
mocht was wel heel bijzonder. 

Puck ruikt iets 'lekkers' in zijn neus. Waar komt dat
vandaan?

 
Leuk om al die gezichten van organisatie te zien in plaats
van het email adres. Omdat ik er voor gekozen heb om de
N.G.M.V. ook inhoudelijk te ondersteunen (redactiecom
missie en website) en met Puck ook S.J.P. ’s wil gaan lopen,
hoop ik alle aanwezigen ook in 2022 weer te ontmoeten. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor de goed georganiseerde
en vooral gezellige dag.
Maarte van Logten
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Hit met fazant

Onze veldwedstrijden 2021
Bij het deelnemen aan veldwedstrijden moet je veel teleur
stellingen kunnen incasseren. Met geluk kom je er niet. De
hond moet in goede conditie zijn en jachtverstand hebben.
Hoe pakt de hond het veld aan en begrijpt hij het spel op
de wind? Het veldwerk is meer dan alleen een goed lopen
de hond of wat nog vaker gedacht wordt, een hond die
kan voorstaan. Er wordt niet voor niets gezegd dat veldwerk
het hogeschool werk is en dit gaat verder dan het gewoon
los laten lopen van je hond in het veld. Bij veldwerk moet
alles samenvallen, alles moet kloppen om een punt te
kunnen maken.
 
Ik kan wel zeggen dat het geluk in de jeugd met Hit niet aan
mijn zijde was. De kansen die wij kregen op wild konden wij
niet benutten. Ik heb vele fouten gemaakt en ook domme
pech gehad. De teleurstellingen in combinatie met de vele
kilometers die wij moeten rijden voor de wedstrijden (300+
km enkele reis) hebben ervoor gezorgd dat wij bepaalde
seizoenen niet hebben deelgenomen aan wedstrijden.
Najaar 2021 gingen we er weer voor. 
 
De wedstrijden
Onze eerste open klasse veldwedstrijd van dit seizoen liepen
wij in Sint Annaland. Hit was als eerste hond aan de beurt.
Binnen vijf minuten zat onze wedstrijd erop. Een aantal
meters naast Hit sprong de fazant en dan zit je beurt erop,
kans gemist en hond weer in de auto. 
 
Onze tweede wedstrijd begon met flinke file en vertraging
waardoor wij te laat arriveerden maar gelukkig wel mee
konden doen. Gek genoeg was ik veel relaxter dan de
voorgaande wedstrijd en had ik geen enkele wedstrijdspan
ning. Ik kon gelukkig gewoon iets eten (eten en wedstrij
den/proeven gaat normaal niet samen). Hit en ik waren als
vierde aan de beurt, ik baalde nog even, de combinatie
voor ons kreeg een mooi perceel bieten. Ik had de hoop
hier ook te lopen, helaas was dit perceel niet meer geschikt.
In de auto en op naar de volgende velden, wat krijgen we?
We stoppen naast de chicorei. De keurmeester vraagt hoe
ik het veld wil aanpakken. We hebben hier een kleine dis
cussie omdat ik niet de voorkeur geef aan het gedeelte

waar de auto’s staan geparkeerd en dus ook alle autodeu
ren zijn dichtgegooid. Toch wil de keurmeester dat ik hier
begin om het veld optimaal te kunnen benutten. Hit los, ze
begint heel verstandig te jagen maar het mag iets gretiger
van mij. Toch laat ik haar gaan zoals ze gaat want ze moet
iedere slag een zeer breed sproeispoor oversteken waar het
gewas is vergaan en dit doet ze goed. Ze blijft met een hoge
kop jagen. Halverwege het perceel trekt Hit aan en staat.
Ze trekt enkele meters door en komt iets schuiner en beter
onder de wind als een blok tot staan. Hit is steady en blijft
staan tot ik bij haar ben. Net als ik naast haar sta gaat er
een fazant op. Dit was niet Hit haar fazant. Ze staat nog
steeds en ik geloof haar, enkele seconden later tonen wij
samen de tweede fazant. Op het schot moet ik druk op Hit
leggen om haar op haar plaats te houden, dit lukt net niet
helemaal maar ze achtervolgt amper. Ik wist het, dit was
een goed punt! De keurmeester geeft direct aan dat hij een
heel goed punt heeft gezien. Het apport volgt, keurig. Alle
andere deelnemers aan de kant klappen als het apport
binnen is, zo sportief! Wel moeten wij onze loop nog afma
ken. De kwalificatie is binnen handbereik dus er mag niets
misgaan in de loop. Hit jaagt na ons punt mooier en komt
op het eind van het perceel nog een keer tot staan. Weder
om kan ik Hit bedienen. Bij het opgaan van deze fazant is
Hit geheel steady en ik mag haar aanlijnen. Onze loop zit
erop en nu genieten van de andere honden. 
 
Na ons vielen er nog vier punten. Onbewust maakte ik een
inschatting, ik verwachtte in de middenmoot te zitten maar
eigenlijk maakte het mij niets uit. De kwalificatie is binnen!
Dan volgt de prijsuitreiking en blijken we naar huis te gaan
met de 1e plaats Zeer Goed! 
 
Trofee Pieter Rooijakkers
De Trofee Pieter Rooijakkers is een nationale kampioen
schap najaarsveldwedstrijd (solo) met apport voor staande
honden. Deelname is enkel op uitnodiging. De selectie
vindt plaats op basis van de maximaal vier hoogst behaal
de kwalificaties behaald in voor- en najaar met minimaal
de kwalificatie zeer goed. Twee Britse staande honden,
twaalf Continentaal I en zes Continentaal II honden mogen
hieraan deelnemen. 
 
Op basis van onze behaalde kwalificatie in vergelijking met
de overige kwalificaties behaald in 2020 (telde mee ivm
corona) en 2021 kon een uitnodiging niet uitblijven. Toch
bleef het tot de avond voor de wedstrijd spannend. Op
Facebook zag ik enkele berichten van voorjagers die de
uitnodiging binnen hadden. Mijn mailbox bleef leeg. Na
een aantal appjes met de vraag of ik was uitgenodigd, heb
ik toch maar aan de bel getrokken bij de organisatie. Wat
als ik het mis heb of iemand onterecht “mijn” plekje heeft
gekregen? Dat laatste bleek, per abuis is een combinatie
met een lagere kwalificatie uitgenodigd. De organisatie
heeft het keurig opgelost en om 17:04 uur was de uitnodi
ging binnen. 
De Trofee Pieter Rooijakkers werd gehouden in Sint Anna

33



Met de keurmeesters bespreek ik de loop. We zijn het met
elkaar eens, Hit begon goed maar had te veel last van de
warme plek van fazant en wellicht haas volgens de keur
meesters. 
 
Voor zowel de Trofee Pieter Rooijakkers als de Continentaal
II bokaal geldt de olympische gedachte, meedoen is be
langrijker dan winnen. Niet een gedachte waar ik mij ooit
in heb kunnen vinden. Hoewel ik op geen van beide wed
strijden de illusie had om met de bokaal naar huis te gaan,
verwachte ik wel een goede prestatie van mijn hond en
mijzelf. Op beide bokalen hebben wij onze kwaliteiten niet
optimaal kunnen laten zien. Niet leuk maar wel de realiteit. 
 
De kwalificatie 1e Zeer Goed is maar mooi binnen, deze
prestatie is geleverd en hier kijken we vol tevredenheid op
terug. Hit en ik gaan eerst genieten van een aantal mooie
jachtdagen en wachten vol spanning op Hit haar loopsheid
waarna hopelijk mooie pups volgen. Tot volgend jaar!
 
Sonja de Ruiter en Hit

land. Om 8:30 uur werden wij verwacht in het mooie
Zeeuwse. De wekker ging akelig vroeg maar vol goede
moed begonnen wij om 4:40 uur aan onze reis. Hit staat als
vijfde hond in het programmaboekje. Fijn want dan kan ik
in alle rust nog even mijn laarzen en overbroek aantrekken
in het veld. Wij krijgen een lastig veldje, de wind staat er
dwars op waardoor we steeds een stukje moeten ophalen.
Ik kan wel zeggen dat ik hier niet gelukkig mee ben. Hit moet
een aantal slagen maken over stoppelland voordat ze een
laag ruig groenstrookje komt. Eigenlijk is één slag door dit
veldje voldoende om alles te verwaaien. Ik ben benieuwd
hoe dit gaat. Ik zal Hit in ieder geval meerdere keren onder
de groene strook moeten brengen. Hit begint met een zeer
nette slag helemaal tot de sloot, dit zag er goed uit maar
al snel is het veldje “op”. Hit werkt mee en haalt zelf over de
stoppel wind, direct stuit ze hier op een haas en achtervolgt
het haas. Na een flinke brul breekt ze af en komt ze terug.
Nog geen minuut later volgt er weer een haas. Ook nu krijg
ik haar terug van dit haas. Wel is Hit ongehoorzaam en jaagt
niet meer. Alleen de hazen heeft ze nog boven in de kop.
Onze loop en dus wedstrijd zit erop. Ik baal flink en ben te
leurgesteld. 
 
Continentaal II bokaal
Als je denkt dat het veldwerk seizoen is afgelopen dan be
sluiten de Continentaal II verenigingen (ook de N.G.M.V.)
dat de Continentaal II bokaal toch gehouden wordt. We
derom stelde de familie van Vossen haar velden in Sint
Annaland beschikbaar, waarvoor dank! 
 
De wedstrijd om de Continentaal II bokaal is een wedstrijd
ter afsluiting van het seizoen waar alle (hoogst) gekwalifi
ceerde honden in één jaar uit de categorie Continentaal II
aan mee mogen doen op uitnodiging. In verband met
Covid is de wedstrijd vorig jaar geannuleerd. Om deze
reden mochten ook de gekwalificeerde honden uit 2020
deelnemen. In totaliteit namen acht combinaties deel aan
de wedstrijd waaronder twee Grote Münsterlanders, Hero
v. ’t Patriez’n Laand van Nick van Delden en mijn eigen hond
Hit Do v. ’t Patriez’n Laand, broer en zus. 
 
We beginnen de dag bij een perceel bieten. Exact hetzelf
de perceel als waar afgelopen seizoen Nick met Hero zijn
kwalificatie liep, ik zei al: "dit is jullie veldje!". Hero start als
eerste, wij verwachten veel van Hero en hij doet het goed!
 
Hit en ik zijn als vierde combinatie aan de beurt. Voor ons
gaan heel veel fazanten de lucht in. Velen vallen wel weer
in hetzelfde perceel bieten in. Dit lijkt heel mooi, dat is het
ook want hier zit wel wild. Ik laat Hit los en keurige grote
slagen wisselen af met korte peuter stukjes. Even tekent Hit
maar zeker ziet ze er niet uit. Dit is vast een fazant die is gaan
lopen. Hit jaagt verder maar al snel zie ik dat ze verwaaiing
krijgt van een warme plek, dit moet de plek zijn waar de vijf
fazanten voor ons zijn ingevallen. De manier van jagen
spreekt mij niet aan en ik trek Hit terug uit de wedstrijd.
 

Hit in het veld

De functie van snorharen  
Onze honden hebben hun snorharen niet als mode-acces
soire. Snorharen hebben een functie en helpen de hond bij
het inschatten van situaties.
Je kan de snorharen van je hond zien als een soort radar
systeem. Ze zijn enorm gevoelig en kunnen kleine verande
ringen voelen in de luchtstroom en luchtdruk.
Dit is dan ook wat honden helpt om in het donker te ‘zien’.
In combinatie met de andere zintuigen van de hond helpen
de snorharen bij het maken van een inschatting van wie of
wat er in de omgeving is.
Maar snorharen spelen ook een rol bij de communicatie
van honden. Zo zal je, als je hond bang is voor iets, zijn
snorharen in de richting van het spannende object zien
gaan als je goed kijkt.
Hoe e.e.a. bij mensen werkt is (nog) niet bekend. Voor
honden is het duidelijk: blijf van mijn snorharen af!  
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RAAD VAN BEHEER ZET STAPPEN IN ACTUEEL GEZONDHEIDSBELEID 

 

Rashondenkoepel Raad van Beheer neemt belangrijke besluiten op het gebied van het 

verantwoord fokken en houden van rashonden. 

Dit heeft de organisatie vandaag in algemene vergadering met haar leden besloten.  

Een van de instrumenten is de instelling van een 

meldpuntwww.houdenvanhonden.nl/meldpunt. 

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor 

meldingen over andere erfelijke aandoeningen. 

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu 

nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde 

idiopathische epilepsie wordt vastgesteld. 

 

Maatregelen 

 

Op basis van de diagnose van de dierenarts en eigen onderzoek gaat de Raad van Beheer 

over tot een set van maatregelen.  

Lijdt de hond daadwerkelijk aan idiopathische epilepsie, dan volgt een fokverbod dat wordt 

geregistreerd in de openbare databank Dutch Dog Data www.dutchdogdata.nl. 

 

Daarmee wordt het een internationaal geldend fokverbod, ook wel limited registration 

genoemd.  

Daarnaast worden de betrokken fokkers (eigenaar moederdier en eigenaar vaderdier) 

gewaarschuwd dat de combinatie waar de aangemelde hond uit is voortgekomen, niet 

herhaald mag worden.  

Geeft de combinatie van een van deze dieren met een andere hond opnieuw epilepsie, dan 

wordt de desbetreffende hond helemaal uitgesloten van de fokkerij. 

 

Fokverbod 

 

Nieuw is ook het eerder ge oe de li ited registratio  op de sta oo .  
Dit fokverbod kan gegeven worden aan honden die kampen met gezondheidsproblemen.  

Er mag niet gefokt worden met deze honden, maar ze mogen wel deelnemen aan officiële 

activiteiten in de hondenwereld, zoals wedstrijden of tentoonstellingen.  

Aan de hand van deze registratie weet nu iedereen dat er met de hond in kwestie niet gefokt 

mag worden.  
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RAAD VAN BEHEER ZET STAPPEN IN ACTUEEL GEZONDHEIDSBELEID (vervolg) 

 

Aan de hand van deze registratie weet nu iedereen dat er met de hond in kwestie niet gefokt 

mag worden.  

Mochten er toch pups geboren worden, dan krijgen zij geen stamboom en worden niet 

ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek.  

Dit geldt ook voor honden die in het buitenland een soortgelijk verbod hebben opgelegd 

gekregen en daarna geïmporteerd zijn in Nederland. 

 

Stimuleren van verantwoorde fokkerij door invoering ras specifieke normenmatrix 

 

Naast de nieuwe maatregelen heeft de overkoepelende organisatie ook afgesproken om de 

verantwoorde fokkerij te stimuleren.  

Dit gebeurt door een aanduiding op de afgegeven stambomen te zetten wanneer de 

ouderdieren aan gezondheids- en welzijnsvoorwaarden hebben voldaan.  

Voldoen de ouderdieren daar niet aan dan wordt dit ook vermeld op de stamboom.  

Voor de pupkoper is dit voorafgaand aan de aanschaf online in te zien. 

 

Uitbouw DNA-onderzoek 

 

De strijd tegen epilepsie is onderdeel van een breder nieuw gezondheidsbeleid waar de Raad 

van Beheer vandaag toe heeft besloten.  

Naast het epilepsiebeleid zet de organisatie een belangrijke stap in DNA-onderzoek.  

Al sinds 2014 geldt er een verplichte DNA-afstammingscontrole voor alle stamboomhonden, 

om vast te stellen dat de opgegeven ouderdieren ook echt de ouders zijn.  

Ook kan men hierdoor veel gerichter werken aan een goede gezondheid van 

stamboomhonden. 

 

Om dit nog verfijnder te doen zet de Raad van Beheer een nieuwe techniek in: de SNP-analyse.  

Hiermee wordt afstammingscontrole nóg betrouwbaarder, maar komen op termijn ook nieuwe, 

geavanceerde toepassingen voor een duurzaam fokbeleid in zicht. 

 Denk aan de bepaling van de noodzakelijke genetische variatie in een populatie, het opsporen 

a  utaties die erfelijke ziekte  eroorzake  e  ate sele t , aar ee sli e o i aties 
van ouderdieren worden gemaakt. 

 

De Raad van Beheer zet met deze maatregelen een volgende stap naar een duurzamer 

fokbeleid en blijft zich met zijn aangesloten rasverenigingen en fokkers inzetten voor het 

uiteindelijke doel: een gezonde en sociale rashond. 
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Registratie van honden. 

Waarom nieuwe regels? 

De vraag naar honden in Nederland is heel groot.  
Niet alle honden komen van goede fokkers.  
Een groot deel van de handel is illegaal.  
In de illegale hondenhandel is aan pups veel geld te verdienen.  
En er wordt weinig rekening gehouden met de gezondheid van de honden.  
Extra regels zijn daarom hard nodig.  
 

Zodat we dingen kunnen voorkomen als: 

• pups die op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder. 
• vervoer van honden onder slechte omstandigheden. 
• zieke en slecht gesocialiseerde pups die bij een nieuwe eigenaar komen. 
• besmette honden die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld 

hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat). 
• het misleiden van hondenkopers door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse 

chips en paspoorten. 

Nieuwe regels voor fokkers vanaf 1 november 2021: 

• Fokkers en importeurs registreren zichzelf bij ons. Zij krijgen dan een UBN. Heeft u als 
bedrijfsmatige fokker of importeur al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer 
gebruiken. 

• Een UBN is nodig om de hond te registreren. Zorg daarom dat u uw UBN bij de hand 
heeft als u uw hond(en) bij een dierenarts of chipper laat chippen. 

• Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een paspoort hebben. 
• De dierenarts of chipper registreert bij een aangewezen portaal dat de hond is gechipt. 

Daarbij is ook het UBN van de houder nodig. 
• Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal. Dit doet u 

ook met het chipnummer van de moeder. 
• Het EU-dierenpaspoort wordt verplicht voor alle honden. 
• De dierenarts registreert het paspoort bij een aangewezen portaal. 
• Als importeur laat u de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Dit 

moet binnen 2 weken na aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de 
import, chip en het paspoort bij een portaal. 

• Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de 
dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af. 

Informatie voor kopers van honden 
 
Nieuwe regels voor het kopen van een hond vanaf 1 november 2021: 

• Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort. 
• Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen portaal. 
• Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan het portaal. Denk aan 

adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond. 
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Vervolg op: Informatie voor kopers van honden 

Informatie voor kopers van honden 
 
Nieuwe regels voor het kopen van een hond vanaf 1 november 2021: 

• Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort. 
• Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen portaal. 
• Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan het portaal. Denk aan 

adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond. 

Koop geen hond zonder chip 

Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Vanaf 

1 november 2021 moet u er ook op letten dat de hond een paspoort heeft.  

U weet zo meer van de geschiedenis van het dier.  

U kunt dan bijvoorbeeld controleren wie de moeder is en of de hond zijn inentingen heeft 

gehad. 

Verkopers die honden verkopen zonder paspoort, chip en registratie houden zich niet 

aan de wet.  

Zij willen waarschijnlijk onzichtbaar blijven voor de overheid.  

Vraag u dan af of deze persoon het beste met de hond voor heeft. 

 

Meer informatie over het houden, chippen en registreren van huisdieren vindt u bij 

het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren . 

 
 

Contributie 2022
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 2022 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.

Uw hond op de voorpagina? Dat kan!
Stuur een duidelijke STAANDE foto (portrait), die geschikt
is voor het publiceren op A4-formaat, naar:  redactiegro
temunsterlander@gmail.com. Wellicht staat uw hond de
volgende keer te pronken op de voorpagina. 

Vacature bij de redactiecommissie
Er zijn de laatste periode twee wisselingen geweest. Nadat
de balans is opgemaakt heeft de redactie nog één vaca
ture. Hierbij een oproep voor één vrijwilliger die het redac
tieteam wil versterken. Want we kunnen altijd nog extra
handjes gebruiken. Ben je enthousiast, kan je met een PC
omgaan en wil je graag bijdragen aan het clubblad, ka
lender en/of facebook, meld je dan aan. 
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Wilt u een hond kopen? Dan moet de hond 

gechipt zijn, geregistreerd en in het bezit van 

een Europees paspoort.

U moet zich laten registreren, dan krijgt u 

een uniek nummer. Dit hee� u nodig voor 

het aanvragen van een paspoort en het laten 

chippen van uw pups.

Registratie, chip en
Europees dierenpaspoort

Voor meer informatie ga naar www.rvo.nl/hond-kopen

Registratie hond

Bij een aangewezen portaal 
www.rvo.nl/portaal-
registratie-hond    

Chippen hond  

Uw eigen dierenarts

of chipper             

Waar u alles regelt

Wijziging houder hond 
Bij een aangewezen portaal 
www.rvo.nl/portaal-
registratie-hond  

Registreren houder

mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-
huisdieren-houden

Paspoort aanvragen hond 
Uw eigen dierenarts

Weet wat u moet regelen 
als u een hond koopt

Bij een nieuwe houder, overlijden of vermissing 

meldt u de hond weer af.

Zet uw hond over op 
uw eigen naam

Geen chip, registratie en 
Europees dierenpaspoort? 
Koop de hond niet! 

Zelf houder van een nestje of 
een hond importeren?

PASPOORT VOORGEZELSCHAPSDIEREN

Europese UnieNEDERLANDEuropean Union - The Netherlands

Passport for companion animals

465-NLX17073498

39



Winnaar van de Kampioensclubmatch
2021 aan het woord
Zou de mogelijkheid er zijn om het door te laten gaan in
deze tijden. Gelukkig was op ten tijde van de clubmatch
de Covid-19 besmettingen laag. Ondertussen waren de
voorbereiding achter de schermen in volle gang. Bijvoor
beeld contacten zoeken met nieuwe sponsoring; hoe mooi
zou het zijn om ons ras te vertegenwoordigen door een grote
sponsor voor meerdere evenementen.

De keurmeester van de kampioensclubmatch 2021 was
Annelies van Beersum. Zij had de eer om al deze prachtige
Grote Münsterlanders in Hoenderloo te keuren. Vorig jaar
had Annelies haar rasexamen gehaald. Nu op deze dag
mocht ze best veel Grote Münsterlanders bij elkaar zien. Het
lijkt me dat het voor een keurmeester geweldig is om ons
ras zo vertegenwoordigd te zien (er waren 41 honden) en
te mogen beoordelen op hun exterieur. Meestal wordt ons
ras op de shows minimaal vertegenwoordigd en geshowd.
 
Gozer heb ik in 2019 uit Finland opgehaald ter uitbreiding
van onze kennel. Ik had dit keer Gozer ingeschreven en wel
bij de gebruikshondenklasse, helaas stond hij daar als
enige Grote Münsterlander van de jachthondengroep
rasgroep 7.

Gozer kreeg van de keurmeester 1ste uitmuntend. Beste
Gebruikshond. Hij mocht dus terug komen voor beste reu.
De beste reuen van alle klasse mochten zich daarna verte
genwoordigen. Er waren kwalitatief sterke en mooie klasse
reuen in de ring. Dus dat werd lopen en nog een rondje
lopen (De keurmeester laat je wel lopen door het mulle zand
:-). Jahoe! Gozer werd Beste reu en een prachtige reserve
reu werd naast hem neergezet. Trots op onze Manneke zoals
Wendy zou zeggen :-) Het werd spannend; wie zou Club
kampioen van 2021 worden? Daar stond ik dan met de
mooiste hond van 2021! Ik ben dan ook zo ontzettend trots
op het resultaat om met Gozer het ras te vertegenwoordigen
op de Kampioensclubmatch 2021
Clubwinnaar 2021!!

Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties. Nico en Jolan
da bedankt weer voor de Bubbels.
Vooral Annelies van Beersum voor het vakkundig keuren
van deze dag. Een dank je wel voor  alle deelnemers en
vrijwilligers en iedereen die deze dag het mogelijk hebben

Anita ontvangt de 1e prijs (BOB) van Annelies Beersum

gemaakt.
Iedereen bedankt voor de gezellige dag en het was leuk
iedereen weer te spreken tussen de bedrijven door.

Hopelijk zien we elkaar weer op een evenement van de
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging. Voor nu: blijf
gezond en geniet elke dag van ons prachtige ras wat we
hebben.

Anita Mentink en een dikke poot van Gozer
 
Speciale dank aan:
Sponsors Biofood Diervoeding 
TNES Trophies & Show Ribbons
 

Hier gaat het allemaal om..

De toeschouwers

Peggy, Annelies en Johan (in de dubbelrol als deelnemer
en Ladyspeaker
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Uitnodiging Fokkersoverleg
De FBC wil begin volgend jaar een Fokkersoverleg plannen.
 
We willen fokkers, reuhouders en belangstellenden uitnodigen voor dit overleg.
Graag willen we weten welke datum jullie voorkeur heeft.
De twee datums die we aan jullie willen voorleggen dit zijn de vrijdagen 28 januari en 4 februari van 20.00 tot 22.00 uur.
Ook willen we graag weten welke manier van vergaderen jullie voorkeur heeft t.w. Fysiek of via Teams.
Fysiekoverleg zal ergens in het midden van Nederland zijn .
 
Onderwerpen die jullie willen bespreken graag voor 1 januari sturen naar: secretaris@grotemunsterlander.nl
 
Onderwerpen die de FBC wil bespreken zijn:

•   Fokleeftijd teven
•   Dubbel dekking
•   Gebruik buitenlandse reuen (DNA kit)
•   Fok Geschiktheidskeuring als verplichte keuring?
•   Doornemen van de regels van de vereniging.

 
Opgeven voor het Fokkersoverleg kan tot 1 januari a.s. door een mail te sturen naar secreataris@grotemunsterlander.nl
.
Nadat de opgave-datum is verstreken stellen we iedereen op de hoogte van de gekozen overlegdatum, de voorkeur
manier van vergaderen (fysiek of via Teams) en de onderwerpen die door de leden zijn toegevoegd.

Raad van Beheer 
•   Mail:  info@raadvanbeheer.nl
•   Website: www.houdenvanhonden.nl
•   Telf  +31(0)20 - 66 444 71
•   Emmalaan 16-18  1075 AV Amsterdam
•   Postbus 75901      1070 AX Amsterdam

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
 

Nieuwe leden

Mw. F. Boers Diever 

Dhr. G.F. Ottens  Gouda 

Dhr. R.J.G. Oude Lashof  Rossum O.V. 

Mw. N. Redekker Meerkerk

Dhr. B.C. Stronks Zevenaar

Dhr. C. de Vreugd Alblasserdam

Dhr. T.J. Wassenaar Blaricum

Mw. M.C.H.M. Weusthof Rossum O.V.

 

 
Nieuw op de fokdierenlijst (teven)
Naam: Hit Do v. 't Patriez'n Laand
NHSB: 08-05-2016
Fokker en eigenaar: S. de Ruiter

41



Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboorteda

tum
  Onderzoek/uitslag   Datum ond

erzoek
  Dierenarts

                   E.C.V.O.           
Oog onderzoek

       

3197004  Xenia van het Meekenesch   24-05-2020   Oog/Voorlopig vrij   26-05-2021   Görig

3177866  Bente van de Polderdiek   16-11-2019   Oog/Voorlopig vrij   10-08-2021   A.M.Verbruggen

            HD Onderzoek        

3197004  Xenia van het Meekenesch   24-05-2020   HD A Norbergwaar
de 25 Onvoldoende
aansluiting

  01-06-2021   T.de Bruin

3205475  Alko vom Kollogg   26-02-2020   HD A Norgbergwaar
de 40

  03-11-2021   E.Noorman

            ED onderzoek        

3175336  Radja   23-10-2019   ED Vrij   22-09-2021   H.J. Stoelhorst
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führerin), Otger Buss (Verbandzuchtwart) en Hans Wacker
tapp (Schriftführer) …geen licht gezelschap.., allen zijn
bestuurders uit de Vorstand v. d. VGM. 
Maar goed je bent daar, om je Grote Münsterlander voor
te stellen en waar kan dit beter dan in het herkomstland
van ons ras. Ondertussen hebben we al jarenlange ervaring
in het fokken met GM’s, om goed in te schatten en trachten
steeds te streven om ons ras te verbeteren, dan wel de
goede eigenschappen te doen bewaren met onze foklijn. 
Xenia liet zich weer van de beste kant zien, mede door de
ringtrainingen die ik ben gaan volgen.
Xenia werd beoordeeld in Formwert met een Vorzüglich en
voor Haarwert ook Vorzüglich. Waaronder de beschrijvin
gen: “Ein Hündin mit sehr guter Ausstrahlung und sehr
schönen Kopf mit schweren Behängen. Rücken und Unter
linie korrekt, harmonich Gangwerk”.
Hierdoor werden we als 1e geplaatst op deze Zuchtschau.
Een geweldige Grote Münsterlander, ik hoop met haar nog
vele mooie momenten mee te maken. 
Groetend, Maria Nieuwenhuis

Maria Nieuwenhuis met haar Xenia v. h. Meekenesch

Groepsfoto bij de HZP

HZP in Südlohn-Oeding en Züchtschau in
Kreis Borken
Op 11 september konden Wijnand de Vries met Xilla v. h.
Meekenesch en ik, Maria Nieuwenhuis, met Xenia deelne
men aan de HZP in Duitsland. Voor Wijnand was dit zijn
2e kennismaking met de Duitse Jachthonden proeven. In
april hebben we de VJP daar gelopen, Xilla v. h. Meekensch
scoorde toen op de VJP 74 ptn en werd 6e geplaatst. Deze
ervaring, met het voldoende kansen geven aan de jonge
GM in het veld, om de jachtaanleg op hazenspoor en
voorstaan in het veld te kunnen beoordelen, stond hem erg
aan.
Nu een half jaar verder hebben we regelmatig samen ge
traind, eerst voor de SJP onderdelen, later gerichter, ter
voorbereiding op deze HZP. We hadden die dag ervaren
keurmeesters en de veldbegeleider had een prachtig
jachtveld ter beschikking gesteld. 
 
We begonnen die morgen met een sleep van konijn in het
veld, Xenia had al tijdig een paar vertrekkende reeën daar
gespot, wat haar aandacht had, maar eenmaal aangezet
op haar konijnensleep, liep ze deze vlot en zuiver uit. Het
konijn werd netjes binnengebracht. Ook Xilla van Wijnand
liep de konijnensleep zeer goed. Daarna werd er op een
ander veld de vederwildsleep uitgelegd, die ook zonder
problemen uitgelopen werd, met een mooi afgewerkt ap
port. Daarna gingen we verder voor het veldwerk, hier
toonde Xenia goede manieren om wild te willen vinden, om
zo tot voorstaan te kunnen komen. Meerdere keren toonde
ze daar haar goede neusgebruik .      
Later die middag mochten we onze waterproef doen, eerst
de schottest, met een in het water geworpen eend, die
geapporteerd diende te worden, vervolgens een verloren
zoek in ruime dekking van een eend. Tenslotte de stöber
proef achter een eend, via een zwemspoor diende Xenia
de eend op te sporen om deze daarna te apporteren. Ook
dit ging voorspoedig en alle apporten werkte ze netjes uit.  
Aan het einde van de middag, hadden de keurmeesters
hun beoordelingen over de GM’s kunnen opstellen.  De
dag werd afgesloten bij de verzamelplaats van die och
tend, daar werden de uitslagen bekend gemaakt. Xilla v.
h. Meekenesch is met Wijnand de Vries 8e geworden, een
HZP met 180 ptn. Zelf ontving ik met Xenia vh Meekenesch
een HZP certificaat met 187 ptn, hiermee werd ik 3e. 
Een prachtig seizoen heb ik met Xenia mogen doorlopen.
Daarnaast behaalden we nog enige SJP-B diploma’s,
waaronder een SJP-B 76 ptn (2e prijs) bij de NGMV in
Haaften en een SJP-B met 75 ptn (3e prijs) bij de Continen
tale Vereniging.
Om dit seizoen met Xenia en haar prima jachtkwaliteiten af
te sluiten, ben ik naar de Zuchtschau bij de VGM in Duitsland
geweest op 7 november jl. Op de deelname aan de NGMV
Clubmatch op  3 oktober j.l. in Hoenderloo ontving Xenia
al een 3e Uitmuntend in de Open Klasse, daar liet ze zien
dat ze ook in exterieur veelbelovend is.
Aan de VGM Zuchtschau namen die zondag ong. 20 GM’s
deel. Het keurmeesters gezelschap aldaar, bleken Peter
Cosack (vz VGM Vorstand), Gisela Hochfeld (Züchtbuch
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en werd ons het punt toegekend.
Aan het eind van de dag blijk je de enige met een kwalifi
catie 1e G! Super trots natuurlijk!
 
Wedstrijd 3
Dan komt vijf dagen later alweer wedstrijd nummer drie, dit
keer van de Drentsche Patrijshond, de dag van Hit en
Sonja! Deze wedstrijd vond ik Hero erg goed lopen. Dat
bleek ook want Hero kreeg drie keer een beurt. Helaas zat
het er niet meer in na twee keer een haas te hebben geres
pecteerd en geen veerwild te kunnen vinden. Toch erg
genoten van Hero en blij voor Hit en Sonja met hun 1e ZG!
 
Continentaal II
Een paar weken later en dan krijg je ineens te horen dat
broer en zus (Hero en Hit) mee mogen doen aan de Con
tinaal II bokaal!
Best wel een dingetje. Deze dag waren Hero en ik als eerste
aan de beurt. Hero nam ruim veld en staat ineens voor maar
met een roterende staart, helaas geen fazant maar een
haas. Hij luisterde goed en ging weer verder met jagen.
Een paar slagen later neemt hij 15 meter te vroeg de bocht
en loopt er een mooie fazanthaan uit, de beurt is over.
 
Al met al hoor je ons niet klagen met ons eerste veldwerk
seizoen. Siemon en Sonja, bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Nick en Hero

Veldwerk
 
2021, wat voor hondenproeven gaan we doen dit jaar?
Hero en ik mogen inmiddels al een jaar of vier mee op jacht
en zijn verwend met veel fazanten. Vorig jaar heb ik de
jachtopleiding gevolgd en wat is het dan prachtig als je
hondje voorstaat en dat je een mooie fazanthaan kunt
schieten! Dit jaar wil ik eens proberen aan een veldwedstrijd
mee te doen. Uiteindelijk ingeschreven voor drie wedstrijden
van de weimarse, Bracco Italiano en Drentsche Patrijshond
vereniging.
 
Wedstrijd 1
Na een paar keer getraind te hebben kwam de eerste
wedstrijd in zicht van de Weimarse vereniging en dat ben
je ineens aan de beurt, spannend!
Na wat uitleg mag Hero van de lijn, een klein stukje door de
aardappelen en dan de bieten in. Net voor de bieten, Boem!
Hero staat zo vast als een huis. Ik loop naar hem toe en er
gaan een paar hennen omhoog. Ik schiet en Hero gaat er
een klein stukje achteraan. Helaas geen punt want de hond
was niet helemaal steady en dit was in de eerste minuut.
Hero mocht verder jagen en heeft goed laten zien wat hij
in huis heeft.
Hero heeft de langste beurt van de dag gehad en de
keurmeesters hadden genoten van een zelfstandige hond
met een onervaren voorjager. Ik was blij met het commen
taar en heb de rest van de dag goed opgelet bij de ande
re combinaties.
 
Wedstrijd 2
Dan anderhalve week later staat de wedstrijd van de
Bracco Italiano voor de deur. Hero en ik mogen starten in
het tweede veld van die dag. Hero gaat van de lijn en loopt
in zijn eerste slag een fazanthaan er uit. Geeft niet, eerste
minuut roept de keurmeester, Hero jaagt mooi verder. 
Een aantal minuten later staat Hero zo vast als een huis
langs de slootkant. Poeh wat spannend want ik moest met
een grote boog om hem heen en dat duurde wel even maar
Hero hield vol. Toen ik naast hem stond vloog een hen op.
Ik schiet, Hero is steady en dan moet je ineens een koude
fazant apporteren. Daarna moesten we de beurt afmaken

Hero in actie

Hero in actie in de bieten
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De neus van Coco Chanel
 
Hoe leuk is mijn leven geworden sinds Coco bij mij is geko
men. Haar volledige naam is Coco Chanel van de Lobber
ry en ze is geboren op 30 december 2017 bij Eddy van den
Berg. Zij had het geluk dat ik, op het moment dat ze kwam,
geen werk meer had en dus alle tijd had om haar zo goed
mogelijk op te voeden.

En zij mij! Ze is nl. mijn eerste Jachthond. Want … o wat is
het moeilijk om consequent te zijn. Nu zijn we ruim drie jaar
verder ( ja bijna 4) en we wandelen, fietsen, gaan naar
jachttraining. Thuis ‘helpt’ ze als het veulentje niet mee wil
lopen, dat laatste mag eigenlijk niet maar is wel heel handig
als je zelf in spagaat staat met de merrie aan je ene arm
en het veulen aan de andere met zijn hakken in t zand.

Tijdens die wandel/fiets sessies gaat regelmatig haar neus
de lucht in,… en ja als ik die richting op kijk is er ook mee
stal wat te zien, of nog niet, maar dat komt dan wel snel. Zo
hebben we al vaak hazen, reeën, patrijzen en nog veel 
meer gezien. Dan tel ik de konijnen, kraaien, kauwen en
duiven thuis in de tuin nog niet mee. O ja daar vind ze ook
de egels erg interessant en brengt er elke avond wel een
mee voor mij. Ze laat me dus veel meer van de natuur zien
en genieten.

We hebben nu 3 keer een SJP gelopen, de 1 e was 2 jaar
geleden, toen een C diploma gehaald en dit jaar 2 keer
meegedaan, de eerste in Haaften drie maal een 0 maar
ook 8 voor markeer: dan is dat laatste echt ‘kicken’! de
andere SJP was in Genemuiden waar we een B diploma

hebben gehaald, geen top cijfers, maar alles is gelukt , en
zoals iemand van onze vereniging zei: die grijns ging niet
meer van mijn gezicht.

Vervolgens heb ik ons opgeven voor de Zweetwerk work
shop die Nicolien en Twan organiseerden (met anderen).
Om eens te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Wat
een leuke dag is dat geworden. Ontvangst bij Twan en Il
se thuis in Zelhem (heel mooi plekje). Start gegeven door
een hoornblazer, die aan het eind, de dag met een heel
koppeltje blazers weer afsloot. Er was een wandeling uitge
zet met 25 vragen om op te lossen, zo kon je veel leren over
de  jacht, het herkennen van situaties, sporen enz.
 
Erg leuk. Dit deden we in groepjes ( hetgeen ook erg leuk
was voor de onderlinge contacten ), het andere groepje
mocht dan met de hond kennis maken met een reeënvel,
om de hond de lucht te leren, daarna een kort sleepje,
vooral ook om te leren omgaan met de lange zweetlijn en
je hond op het spoor te wijzen. Daarna was er een zweet
spoor wat uitgewerkt mocht worden. Alles onder begelei
ding van de Voorjager Zweetwerk die heel goed uitleg gaf.
Op het moment dat Coco en ik naar de beginplek liepen,
ging haar neus al in de lucht en was ze erg onrustig, eerst
dacht ik dat ze het spoor al rook maar ze keek veel verder
over het weiland en ja hoor…. Daar vertrok een haas!! Toen
was het even moeilijk om de rust te bewaren. Ze kreeg de
halsband om en begon keurig het spoor te volgen hoewel
ze af en toe even afgeleid was en in de richting van de haas
haar kop omhoog deed. Van de wei het bos in wat slinge
rend tussen de takken door (opletten met de lijn), liep ze
om een boom heen (aan de andere kant was een ‘merk
plek’), ze leek daar eerst langs te gaan, maar wees deze
toch aan: BRAAF!
 
En ja weer wat verder kwamen we bij het “stuk”: het reeën
vel! En werden we beloond met het “Weidmansheil” en
kregen Coco en ik van de voorjager de “Jagersbreuk”: een
takje groen voor de geslaagde nazoek.
Geweldig om zo met deze gebruiken kennis te maken. Tus
sen door werden we verwend met een heerlijke herten
hamburger van de BBQ en na afloop lekkere stoofpot. Dit
gemaakt door………?
Kortom het was een hele leuke leerzame dag, en die neus
van mijn Coco doet het enorm goed. Super blij met mijn
hondje. Heel veel dank aan allen die dit mogelijk hebben
gemaakt. Het is voor herhaling
vatbaar. 
 
Lucitia Lieftinck
 
 
 

Coco Chanel
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Fokdierenlijst 
EigenaarNHSB  Fokteef   Geboren   Eigenaar 

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

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 v. 't Patriez'n Laand   08-05-2016   E.D. Slooijer-Ardesch

3043413   Hit Do v. 't Patriez'n Laand   08-05-2016   S, de Ruiter

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   Geboren   Eigenaar

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

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

3175237   Seefest (Goozer) Cosmos   12-06-2019   R.Mentink

Geboortebericht
Pups geboren op 16-10-2021 uit de combinatie: 
Miss Summer (Lola) Uut't Vossebeltseveld   x 
Seefest(Gozer) Cosmos. 
Het nest bestaat uit  5 reutjes en  2 teefjes.
 

 

Dekberichten / verwachte dekkingen 
Verwachte dekking eind november 2021
Gindy v.’t Woudse Veldt x Bjorn van het Vriezenbosch
Verwachte dekking  voorjaar 2022
Ned. Kamp. Gundog Nova Uut 't Vossebeltseveld x v.W. Tiro vom Alher Esch
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Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter (interim) Geert Ottens 06-36511702 geert.ottens@online.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 Maarte van Logten

0597-646770 06-10828672 06-22447097

secretaris@grotemunsterlander.nl veldhuismhm@gmail.com mvlogten@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) William Vossen

lidareeskampblok@ziggo.nl 06-12306396 06-10929789 of 046-4852046

Simon Wijnnobel jarinakisjes@gmail.com whmvossen@home.nl

06-33178890 Jan Heijmer  

simon.wijnnobel@gmail.com 06-21221704  

  jan.heijmer@planet.nl  

  Sonja de Ruiter (veldwerk) redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  06-23613990  

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  Nandia van Delden-Naaijer   

  06-50549825  

  nandianaaijer@hotmail.com  

  

 

De kalenders voor 2022 zijn klaar 
Er zijn nog een aantal kalenders beschikbaar. Wees er
snel bij want op is op!
Een kalender is via de secretaris te bestellen en kost 15
euro excl. verzendkosten. De verzendkosten zijn:
Binnen Nederland 4 euro en voor het Buitenland 8 euro.
Bankgegevens: Bankrekening NL41ABNA0469260505,
ten name van de NGMV, onder vermelding van kalender
2022.
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