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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, Marcia van der Kraan, Nico Engels en
William Vossen. 
E-mail: redactiegrotemunsterlander@gmail.com
 
Advertenties:
Tarieven voor de advertenties: op aanvraag bij de penning
meester.
De sluitingstermijn voor de advertenties is 2 weken voor de
verschijningsdatum.
 
Lidmaatschap opzeggen en adreswijziging melden:
Vanaf 1 januari gelden de volgende tarieven: hoofdlid € 25
per jaar en gezinslid € 10 per jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe
leden is € 7,50. Adreswijziging w.o. het emailadres kan via
het emailadres: penningmeesterngmv@gmail.com
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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Leuke of interessante verhalen én de
deadline 2022-3
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 ver
melding in ons blad te krijgen. Wij zijn ook benieuwd naar
de eerste ervaringen als er een Grote Münsterlanderpup
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 podi
um.
 
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 25 november 2022 naar redac
tiegrotemunsterlander@gmail.com.
 
Het redactieteam

Van de penningmeester
 
 
Beste leden,
De zomer is al weer bijna achter de rug en sjonge wat een
prachtige zomer hebben we gehad. Natuurlijk zijn sommi
gen van ons nog lekker op vakantie zoals onze voorzitter
nog aan het genieten is. Vandaar dat ik de honneurs waar
mag nemen en we deze keer een stukje “van de penning
meester” hebben.
 
Afgelopen tijd zijn er twee mooie evenementen door de
NGMV georganiseerd. Op 30 juli de KCM en het was genie
ten van mooie honden en leuke mensen. Wat hadden we
geluk met het weer, al was het een beetje warm voor de
honden. Toch alles beter dan regen. Op 20 augustus vond
de SJP in Haaften plaats. Wat een top prestaties zijn daar
geleverd. Maar liefst 8C, 7B en 5A diploma’s. Ook daar
prachtig weer en een geweldige dag. Als klap op de
vuurpijl is de Capriolus Bokaal, die elk jaar bij de SJP uitge
reikt wordt aan de beste rasgroep van de dag, gewonnen
door NGMV! Proficiat voor alle Grote Münsterlanders die
deze dag deelnamen.
 
Nu leek het me wel leuk om eens te vertellen wat een
penningmeester eigenlijk doet. Los van het beheer van de
centjes en de boekhouding op orde houden, probeer ik
natuurlijk alle lidmaatschapsgelden binnen te krijgen en
tsja, dat lijkt makkelijk maar is het niet altijd. Sommige
mensen verhuizen zonder dat door te geven, veranderen
van telefoonnummer en emailadres en dan is het moeilijk
iemand te bereiken als de betaling niet binnenkomt.
Daarom proberen wij zoveel mogelijk de contributie auto
matisch te incasseren. Oh ja en dan nog iets, als je geld
overmaakt naar de rekening van NGMV zet er dan duidelijk
bij wat het is. Soms is het net een cryptogram, dan krijg ik
een betaling (er staat niet bij of het een inschrijving voor
een evenement is of contributie) van mevrouw Jansen die
voor mijnheer Pietersen is met een naam van de hond Borre
terwijl de hond alleen via de officiële nestnaam bij ons
bekend is (als de hond al bekend is). Dus hierbij een verzoek
om het mij niet zo moeilijk te maken, want ik maak best
graag een puzzeltje, maar toch…
 
Als laatste wil ik iedereen een prachtige nazomer toewen
sen en blijf vooral heel veel plezier beleven aan jullie mooie
en lieve honden. Voor mij geldt: “Eens een GM, altijd een
GM”. Wat hebben wij toch een mazzel gehad om dit
heerlijke ras te leren kennen en wat een fijne boerderij-
huishond hebben wij aan onze GM. Zij raapt alle eitjes van
onze kippen als ik dat vraag en ook wel eens zonder dat ik
het vraag. Ze houdt kuikentjes en kittens warm en vangt wel
eens een rat of mol voor ons. Kortom de beste hond die ik
mij kan wensen!
 
Groetjes Janine

Janine met Geertje van 't Woudse Veldt

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. 
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Agenda N.G.M.V. 2022
Voor de actuele situatie en informatie raadpleeg de
website van de NGMV.
14 Oktober     MAP Rha
Forellenvijver Rha, Emmerweg 12, 7221 LA  Steenderen
5 November     Jonge Honden Aanlegproef 
Landgoed Sandenburg, Sandenburgerlaan 6,
3947 CS  Langbroek
    
 

Wie wil fotograaf zijn voor de
vereniging?
Het idee is dat er binnen de vereniging een poule van foto
grafen is waardoor we beter kunnen  afstemmen met de
clubactiviteiten. Gelukkig hebben al twee leden zich hier
voor aangemeld t.w.: Nadia Naaijer en Simon Wijnobel. Dat
is voor de presentatie van het blad, Fb en website een mooie
ontwikkeling omdat de kwalitateit van mooie plaatjes dan
in goede handen is. Wil je ook je steentje bijdrage in deze
fotografenpoule? Meld je dan aan bij de redactie (email:
redactiegrotemunsterlander@gmail.com). Gewoon doen!
Voor een nog mooier clubblad!

Van de Redactie
Als je als fotograaf op pad gaat voor de redactie moet je
een plan in je hoofd hebben. En liefst een plan B. Dan kan
het een feestje worden om op de evenementen de presta
ties van onze zwartwitten en leden vast te leggen. Op de
Kampioensclubmatch viel het voor mij gelijk in het water.
Daar viel een geleend fototoestel bij een ongelukkige be
weging uit mijn binnenzak en viel precies in de waterbak
van mijn hond. Einde oefening van het toestel. En niet leuk
voor de uitlener. Plan B was doorgaan met mijn mobieltje.
Gelukkig was het een stralende dag en dat kan mijn mo
bieltje goed aan en gelukkig heb ik de schade met de
uitlener goed kunnen regelen. Dat was, zeg maar, mijn plan
C..... puur geluk.
 
Op de SJP was mijn plan B dan ook: een reserve-fototoestel
meenemen.  
 
Plan C kan ook zijn dat deelnemers en toeschouwers hun
foto’s gewoonlijk naar de redactie versturen. Dat zou ons
erg helpen als we zoeken naar een passende foto bij een
bepaalt evenement of verhaal. Kleine moeite en voor ons
veel plezier.
 
In dit blad vind je o.a. een artikel over de informatiedag VJP
en HZP. Daarin lees je hoe waardevol het kan zijn als je goed
geïnformeerd wordt en instructies krijgt. Daarom lijkt het me
zeker voor herhaling vatbaar. Tevens kan je deze aanpak
ook gebruiken om leden te informeren over bv onze activi
teiten. Vooral nieuwe leden kunnen deze informatie goed
gebruiken. Vragen als: wat gebeurt er op een Aanlegproef,
Kampioensclubmatch, SJP, Veldwerk en MAP en wat is de
zin hiervan en wie kan hieraan meedoen? Voor een zoe
kend lid kan het vaak een doolhof zijn en met een duidelijk
verhaal komt er weer licht in de duisternis. De redactie wil
graag een beginnetje maken waarna de diverse commis
sies het kunnen aanvullen. De titel van een reeks komende
artikelen hierover is al bedacht nl: “Wegwijs in Münsterland”.
Dus duidelijk een plan A!
 
Namens de Redactie, Nico Engels
 
 
 

Ereleden NGMV 2022
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. A.H. Otto-van de Hamme †
Mevr. A Peters-Klabbers †
Dhr. G. van Straaten
 

Contributie
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 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.

Jubilarissen
Leden die 25 jaar lid zijn in 2022
Mar en Hermien Blok
Jenny 't Hoen
Marco Schimmel

Nieuwe leden
Dhr. D. Bonte   Rijmenam BE

Dhr. R. Braams   Castricum

Dhr. E.L.B. Caldenborgh   Rijckholt

Mw. C. Deemter   Ederveen

Mw. C. Demeestere   Knokke-Heist

Dhr. F. de Haan    Glimmen

Mw. D. Hammecher   Wichmond

Dhr. J. Maat   Enschede

Mw. K. A. Pieterse   Putten

Mw. K. Prinsen   Leusden

Mw. L. Spaargaren   Aalstmeer

Dhr. S. Vos   Bevel

4



Kampioen Club Match 3 juli 2022
Dit jaar werd de K.C.M. gehouden bij de Waltakke te Lo
chem op zaterdag 30 juli.
Er waren voor de keuring 28 honden aangemeld; 6 reuen
en 22 teven.
De keurmeester dit jaar was Lida Reeskamp.
Zij keurde de honden en werd ondersteund door schrijfster
Joke Nijhuis en ringmeester Jan Reeskamp.
De K.C.M werd geopend door onze nieuwe voorzitter Geert
Ottens. Geert heette alle deelnemers en belangstellenden
welkom en wenste ze een plezierige en sportieve dag toe.
 
Onze sponsor Bio Food was heel royaal geweest en had
voor elke deelnemer een proefpakket samengesteld en
had 23 zakken hondenvoer gesponsord voor de winnende
deelnemers.
 
Voorafgaande aan de keuring werden er 4 honden voor
de hoogte meting gemeten.
Om 10:15 uur begon de keuring met de reuen.
Er werden 4 reuen beoordeeld met een Uitmuntend en het
was de taak aan Lida om hieruit de best gebouwde reu te
zoeken.
Zij oordeelde dat Seefest Cosmos van Ronald Mensink en
Anita Jansen de 'Beste Reu' werd van de K.C.M..
Bandit vom Oestricher holz van Tom Vanvlasselaer uit België
werd 'RES Beste Reu'.
 
Na de keuring van de reuen ging het verder met het keuren
van de teven.
In totaal waren er 22 teven. Een gedeelte werden al vóór
de lunch gekeurd en de rest in de middag.
In totaal hebben er 13 teven een Uitmuntend toebedeeld
gekregen.
Aan het eind van deze keuring stonden er 6 Uitmuntende
teven (nummer 1 uit elke categorie) in de ring.
De keurmeester vertelde tegen de deelnemers en het pu
bliek dat dit een moeilijke keus voor haar was omdat zij vond
dat de kwaliteit van de aanwezige teven hoog was.
Ze heeft haar keus laten vallen op Kiki van de Stommeer
polder van Jet Kalshoven.
Hiermee werd Kiki de 'Beste Teef' van de K.C.M.
'Reserve Beste Teef' werd Ella-Mae van’t Gina Florashof van
Kees Lukens.
 
Nu moest de B.O.B. (Best of Breed) gekozen worden door
Lida.
Nadat ze de teef Kiki van de Stommeerpolder en de reu
Seefest Cosmos een paar rondjes heeft laten lopen en de
honden ook op en neer moesten lopen was haar oordeel
dat Kiki van de Stommeerpolder de B.O.B. van de dag was.
Seefest Cosmos werd de B.O.S.( Best Opposite Sex).
Haar eigenaar Jet nam trots en blij de daarbij behorende
bekers in ontvangst.
 
Na de keuring werd er door Geert de bokalen uitgereikt.
Normaal worden de bokalen tijdens de Algemene Leden
Vergadering uitgereikt maar de A.L.V. is dit jaar digitaal

gehouden en er is toen afgesproken dat de bokalen tijdens
de K.C.M. uitgereikt zouden worden.
 
De winnaars werden naar voren geroepen door Geert en
konden de bokalen samen met een boeket bloemen in
ontvangst nemen.
Winnaar Veldwerkbokaal Hit Do v. ’t Patriez’n Laand van
Sonja de Ruiter.
Winnaar Martien Pietersbokaal Xenia van het Meekenesch
van Andre Nieuwenhuis.
Winnaar Jeugdbokaal Seefest Cosmos (Gozer) van Ronald
Mensink en Anita Jansen.
 
Ook kon Geert nog een 1 van de 4 jubilarissen van dit jaar
in het zonnetje zetten voor haar 25 jarig lidmaatschap van
de vereniging.
Jenny 't Hoen kreeg een mooie oorkonde, het zilveren
speldje van de vereniging en een boeket bloemen uitge
reikt.
 
Geert bedankte de keurmeester voor de keuring feliciteerde
alle deelnemers met de door hun honden behaalde resul
taten en sloot af door iedereen een fijne terugreis te wensen.
 
Na de keuring werd er nog gezellig nagekletst door de
aanwezige deelnemers tijden de BBQ.
 
Bij dezen wil ik nog alle vrijwilligers die het mogelijk hebben
gemaakt om van deze dag een succes te maken hartelijk
bedanken.
En een extra bedankje aan Bio Food voor hun royale
sponsering van onze Kampioen Club Match.
 
Ria Lukens
Secretaris N.G.M.V.

Clubmatchwinnaar 2022: Kiki van de Stommeerpolder
van Jet Kalshoven met keurmeester Lida Reeskamp-Blok
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Onze drie Grote Münsterlanders
Ons verhaal begint 1996 en gaat over onze eerste Grote
Münsterlanderder Asta v.h. Scholzicht.
Asta kwam in een jong gezin maar deed het voortreffelijk.
Hier in Spijkenisse zie je bijna geen Grote Münsterlander wat
wij wel heel jammer vonden. Als we iets wilde doen in de
jacht moesten we vaak richting Haaksbergen en omstreken
rijden.
Maar als we meededen in de jacht dan deed ze het ook
heel erg goed. Asta is 15 jaar geworden.
 
Na het overlijden van onze eerste Grote Münsterlander
kwamen er gelijk twee , we wilde toch weer een Grote
Münsterlander. Koko en Immo kwamen erbij en ze zijn in
middels al elf jaar.
Immo kwam uit een heel mooi nest net over de grens
(Duitsland). Immo kwam met 9 weken bij ons in huis. Een
week later kwam Koko, omdat we een telefoontje kregen
dat er nog een teef vrij was gekomen, besloten we toch
maar te gaan kijken. Mijn man zei: “ als we gaan kijken dan
ben je verkocht!”. En inderdaad we gingen na een week
weg met onze tweede Grote Münsterlanderpup.
Het was in het eerste half jaar erg druk met het  zindelijk
maken en trainingen. We besloten om ze als leuke gezins
honden op te voeden en dat is ons goed gelukt, ze kunnen
heel goed met elkaar overweg. We lopen vele wandelingen
in het park of bos en gaan regelmatig fietsen.

 
Ziekte van Addison
Immo werd tijdens ons weekje Zandvoort heel erg ziek, wilde
niet eten ,was gauw moe, het voelde niet goed aan en we
zijn gelijk naar de dierenarts gegaan en daar merkte ze ook
dat ze snel moesten reageren om er achter te komen wat
er aan de hand was. Immo werd alleen maar zieker bij de
dierenarts en raakte uiteindelijk in een shock. Intussen was
er al bloed geprikt en konden ze gelukkig vrij snel vertellen
dat ze aan de ziekte van Addison dachten. Immo werd aan
het infuus gelegd om verdere uitdroging te voorkomen. Het
was echt triest om hem zo te zien. Gelukkig knapte Immo
op en  mocht hij mee naar huis maar de volgende ochtend
moesten we wel weer terug komen voor een verder bloed
onderzoek en helaas moest hij weer aan het infuus. Met
heel veel metingen en het zoeken naar de juiste medicatie
knapte hij nu echt op en mocht mee naar huis. Immo woog

Immo vom Grenzland

Koko v. 't Excelseveld

toen nog maar 26 kg en we hadden zeker geen dag
moeten wachten anders had hij het niet gehaald.
 
De ziekte van Addison geeft een goed beeld hoe ziek een
hond kan zijn. Om zijn gezondheid stabiel en onder contro
le te houden kreeg Immo dagelijks Cortison en Florinef.
 
We kregen weer de oude Immo terug! Zwemmen, kuilen
graven was zijn hobby, zoeken naar tennis ballen in het
water, hij vond er altijd wel een.
 
Toen ging het met Pasen dit jaar helemaal verkeerd met
Immo. We waren in de ochtend, met onze twee Grote
Münsterlanders in de hondenkar, richting het meer gefietst
zodat ze daar heerlijk konden rennen. Geweldig vonden ze
dat maar eenmaal thuis ging het ineens niet goed met
Immo. Hij had last van flinke buikkrampen, kreunen en
diarree. Wilde ook niet eten. We dachten eerst: “Ze hebben
iets verkeerd gegeten stiekem of waren we toch niet te ver
gegaan want al die tijd waren ze aan het rennen geweest
ze renden nog achter een haas aan die lag verscholen in
het diepe gras”. We zijn gaan slapen want het was iets
minder geworden we hadden hem die nacht ook niet ge
hoord (onze Grote Münsterlanders gaan altijd mee naar
boven), maar de andere ochtend ging het toch weer niet
goed. Niet eten, diarree en braken, we hebben toen gelijk
de spoedeisende dienst doende dierenkliniek gebeld en
ons verhaal gedaan. We vertelde ook dat Immo bekend
was met de ziekte van Addison. We konden gelukkig gelijk
komen, Immo raakte weer in een shock , werd opgepakt
door de dierenartsassistente en weg was hij, zo triest. We
gingen zonder hond naar huis en hielden contact met de
dierenarts. Immo moest een nachtje blijven, maar dat
werden uiteindelijk 2 nachten. Immo wilde niet eten en
kreeg een te rustige hartslag, wat wel bekend is en wat hoort
bij de ziekte van Addison.
 
In overleg (inmiddels 2 uur in de nacht) belde ze dat Immo
had gegeten en dat het redelijk ging en dat we hem in
goed overleg de andere dag weer mee kregen. Tijdens alle
onderzoeken en meerdere keren bloedafname waren zijn
waardes redelijk stabiel, wat heel erg overeenkomt met
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deze ziekte. Anders zouden we de medicatie moeten ver
hogen en onder controle moeten houden.
Immo deed het de eerste dagen heel erg goed, eten ging
goed, dronk voldoende. Toch na 5 dagen kwamen weer
dezelfde buikkrampen. Weer contact opgenomen met de
kliniek en we konden gelijk weer langs komen. Nu blijkt dat
het geen bijwerkingen of ziekteverschijnselen waren met
Addison maar een flinke darm/maaginfectie. Immo kreeg
morfine om rustiger te worden en hij kon wel eens roze oli
fantjes gaan zien. Nou dat was ook zo, hij heeft aan één
stuk geslapen.
Immo kreeg een kuur mee en iets tegen de misselijkheid en
Tramadol. Gelukkig reageerde hij heel goed op zijn medi
cijnen en tot op heden gaat het goed met hem. Wel was
hij in die week weer de nodige kilootjes kwijt en moet nu
eest goed aansterken en op gewicht komen met de juiste
voeding.
 
We zijn ook lid van de Addison-club en wisselen onze erva
ringen uit, maar ook verdriet, want de meeste honden
worden niet oud en het blijkt dat het vaak alleen bij Labra
dordoedels voorkomt en bij Goldenretrievers, dus maar
zelden of bijna nooit bij de Grote Münsterlanders. We
hebben geen navraag gedaan bij de fokker waar Immo
vandaan komt.
 
We hebben weer veel plezier van Immo en hopen natuurlijk
dat het zo blijft. Zijn er eigenaren van Grote Münsterlander
(s) die hier ook mee te maken hebben gehad? Wij zouden
het fijn vinden als dit verhaal met ons wordt gedeeld.
 
Coby van Vugt  (emailadres is bij de Redactie bekend)

Ons verenigingsleven
Onze vereniging heeft weer diverse activiteiten op de
planning. Leuk! Altijd weer een mooie gelegenheid om met
onze Grote Münsterlanders aan het werk te gaan. Onge
acht de discipline denk ik dat onze honden daar allemaal
gelukkig van worden. Mogen werken met hun sterke lijven
en knappe koppen! 
 
Zelf leer ik ook elke keer weer veel nieuws door naar ande
re honden te kijken of mensen op een andere manier met
hun hond te zien werken. Mijn vriend en ik hebben sinds 4
jaar onze eerste Grote Münsterlander en zijn daarna lid
geworden van de NGMV. Dankzij de activiteiten van de
vereniging heb ik al met verschillende disciplines kunnen
kennis maken. Onze honden lenen zich dan ook bij uitstek
voor allround werk en dat zie je terug in de diversiteit aan
activiteiten: de aanlegproef voor jonge honden, de club
match, een veldwerkinstructie, een zweetwerkworkshop,
een doedag, jachthondenwedstrijden en nog wel meer!
Deze activiteiten zijn allemaal laagdrempelige manieren
om het werken met jouw hond te ontdekken of om juist de
verdieping in te gaan samen met andere ervaren trainers
of voorjagers. Niet in de laatste plaats leveren deze activi
teiten ook een hoop gezelligheid op. 
 
Al deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers
van onze vereniging en bij iedere activiteit zijn helpende
handen nodig. Zelf heb ik vaak gedacht dat je veel ervaring
met honden moest hebben om echt iets te kunnen beteke
nen voor de vereniging, maar dat bleek niet te kloppen! Als
nieuw lid bij de vereniging met weinig ervaring in het trainen
of voorjagen was ik mij niet bewust van de mogelijkheden
om mijn steentje aan de vereniging bij te dragen. Toch zijn
die er! Of je nu graag foto’s maakt, een bijdrage wil leveren
aan ons clubblad, je handen uit de mouwen wil steken bij
een van de verenigingsactiviteiten, van waarde kan zijn bij
een van de commissies of een heel andere bijdrage denkt
te kunnen leveren. Je bent welkom! 
 
Wil jij ook meehelpen? Dan vind je op de website van de
vereniging de contactgegevens van het bestuur en de
verschillende commissieleden. 
 
 

Anke Oosterink samen het haar Grote Münsterlander Cas

Wegwijs in Münsterland
Wist U dat….
Er wandelingen worden georganiseerd in losloopgebieden,
te beginnen in de de Drunense Duinen bij Giersbergen (in
de buurt van Waalwijk).  
 
De GHC (gebruikshondencomissie) heeft de medewerking
toegezegd zodat er ook ‘ervaringsdeskundigen uit de ver
eniging’ meelopen die eventuele vragen kunnen beant
woorden over bijvoorbeeld opvoeding en training. 
De wandeling is met name ook bedoeld voor de leden die
niet aan een SJP of MAP meedoen. Ook niet-leden zijn van
hart welkom, als je maar je Grote Münsterlander mee
brengt.
 
Indien je interesse hebt, houdt dan de website (en Fa
cebook) in de gaten want als een activiteit doorgaat, kun
je je daar aanmelden. Kosten zijn er niet aan verbonden,
hooguit als je achteraf zelf koffie gaat drinken bij de Drie
Linden.
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Waar kan je onze vereniging vinden in
de media?
Voor de meesten van ons allang bekend maar dan wellicht
ten overvloede. De NGMV publiceert haar wetenswaardig
heden via onderstaande kanalen:
 
Website
Website adres: https://www.grotemunsterlander.nl/
Hierin vind je het laatste nieuws, aankondigingen van ko
mende activiteiten, verslagen/uitslagen en verdere wetens
waardigheden. Alles wat je wilt weten over de vereniging,
fokken en prachtige foto’s van onze donderstenen.
 
Facebook
Er zijn 2 Facebookadressen t.w.:
Facebook-groep. Deze is te vinden via internetadres: 
https://www.facebook.com/groups/194646464466247
De groep is in Facebook bekend onder de naam NGMV
Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging Groep. Bo
venstaand de link die je kunt gebruiken.
Dit is een besloten groep voor NGMV leden waar iedere
dag prachtige nieuwe foto’s verschijnen met korte verhaal
tjes van belevenissen van GM-ers met hun baasjes. Erg leuk
om de vaak koddige maar ook stijlvolle foto’s en verhalen
te volgen.
Facebook-pagina. Deze is te vinden via internetadres:
https://www.facebook.com/nederlandsegrotemunsterlan
dervereniging/?epa=SEARCH_BOX
Hierin staan de officiële aankondigen van de vereniging. 

 
Instagram
Te vinden als “grotemunsterlander_nl”.
Ook hier weer te gekke foto’s en mededelingen die wij soms
als redactie doen met oproepen zoals onze recente zoek
tocht naar nieuwe fotografen en leuke verhaaltjes.
 
Het clubblad ‘Grote Münsterlander’
Het blad wat je op dit moment leest. Wij raden geïnteres
seerde niet-leden aan om vooral lid te worden van onze
actieve en gezellige club.
3 keer per jaar vele leuke verhalen, foto’s, aankondigingen
en verslagen van de wedstrijden.
De redactie streeft er naar om wetenswaardigheden voor
nieuwe hondenbezitters en ervaringen te delen en uit te
wisselen. Daarbij kijken we ook wat op onze andere media
wordt gedeeld. Daarom stimuleren we om op Facebook en
Instagram de verhalen te delen.
Redactie- en de gebruikshondencommissie zijn in de weer
om nieuwe initiatieven te bedenken en rubrieken toe te
voegen waar je als lid van kunt profiteren. In het artikel: 'van
de Redactie' is al het nieuwe rubriek “Wegwijs in Groot
Münsterland” aangekondigd. Zo zoeken we steeds naar
nieuwe wegen om nog meer samen te genieten van onze
GM-ers.
Zo vond u in de eerste editie van dit jaar een overzicht van
de GM populatie in Nederland. Een handig kaartje om te
zien hoeveel leden bij je in de buurt zitten. Tijd om een ge
zamenlijke wandeling op te zetten wellicht?
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Proef E: melden bij de keurmeester...

Een Z lopen op proef A 

In de koele wachtkamer van proef C en D

Proef C en D. Het lijkt zo makkelijk.......

Proef E: apport uit diep water

De wachtkamer

We zijn er klaar voor! (proef H: apport over diep water)

Wachtkamer van proef C en D raakt leeg.. Simon volgt de
voorderingen van Ilse 

Sfeerfoto's SJP Haaften op 20 augustus 2022
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Informatiedag VJP & HZP
Toen bekend werd dat Jarina Kisjes een informatiedag zou
organiseren over de VJP en de HZP werd ik vrij snel getipt
door iemand anders van onze vereniging. Nieuw als ik ben
in de staande honden wereld, was ik erg zoekende naar
wat deze Duitse proeven precies inhielden. Dus met een
open blik en veel nieuwsgierigheid heb ik me opgegeven
voor deze dag. 
 
Op 12 februari 2022 was het zover. We werden op een mooie
locatie ontvangen en na een lekkere bak koffie was het tijd
voor het theorie gedeelte. Jarina heeft gedetailleerd en
uitgebreid uitgelegd hoe de proeven op de VJP en de HZP
in elkaar zitten.
 
Wat er van jager en hond wordt verwacht en wat de keur
meesters in Duitsland graag zien. Dat verschilt op een
aantal vlakken met hoe ik in Nederland heb getraind met
mijn andere hond. Dus, terwijl de theorie ochtend vorderde,
begon ik wel flink te twijfelen aan of mijn hond James
(Blaze v.d. Stommeerpolder, op dat moment 7,5 maand
oud) de VJP wel tot een goed einde zou brengen.  
 
In de middag, na een heerlijke lunch, startten we met het
praktijk gedeelte.  Ik had mijn hond niet mee, omdat ik me
volledig wilde concentreren op alle informatie die we kre
gen. De overige deelnemers hebben gewerkt op de sleep
en er werd een stuk veldwerk geoefend.  Omdat ik geen
hond bij me had kon ik goed opletten op wat er goed en
minder goed ging tijdens het hondenwerk. Bij het veldwerk
mocht ik met Jarina meelopen en ondertussen vertelde ze
me meer over waar je op moet letten als je veldwerk traint.
 
Het was een hele waardevolle dag, maar er bleef toch een
stukje twijfel of de VJP wel zou gaan lukken. Maar de we
tenschap dat het vooral gaat om aanleg en met de infor
matie die ik had gekregen, heb ik toch besloten me op te
geven voor de VJP.

James kijkt nog even de kat uit de boom

 
Met alle tips van deze dag ben ik vervolgens aan de slag
gegaan in de training,  in de aanloop naar de VJP. Dat was
hier en daar best uitdagend met een vrij jonge hond, die
een beetje de kat uit de boom kijkt. Gelukkig kreeg ik van
een kennis, die ik heb leren kennen op de clubmatch afge
lopen oktober, de kans om een keer  in zijn jachtveld te
komen trainen. Ook dat was een zeer waardevolle ervaring.
Het werd al snel duidelijk dat James wat moeite had met
nieuwe velden met bijvoorbeeld  riet en bieten. Dat heb ik
vervolgens weer mee genomen in het oefenen en heb me
vooral gericht op het vrij maken en zelfstandig werken en
afstand nemen op onbekendere plekken.

Kijken naar de prestaties op het veld

 
VJP Borken 2 april 
 
Al vrij snel daarna was de dag van de VJP in Borken aan
gebroken. Met flink wat spanning ging ik samen met mijn
man en uiteraard de hond op pad. Ik kwam aan bij het
restaurant waar we ons moesten inschrijven en waar we
alle informatie zouden krijgen. Daar stond ik dan te midden
van veelal Duitse jagers. Gelukkig waren er voor mij wel een
paar bekende Nederlandse gezichten. 
Ondanks dat ik wist wat me te wachten stond, bleef bij mij
de spanning wel wat hoog. We kregen te horen met welke
keurmeesters we mee zouden gaan en als snel vertrokken
we richting het veld. Het eerste onderdeel was de schotvast
heid test, waarbij ze ook wilden zien hoe de hond zich be
woog over het veld. James nam mooi wat afstand en liep
het veld netjes af en reageerde niet op het schot.
Daarna kwam het lopen van het hazenspoor.  Het eerste
spoor dat hij kreeg heeft hij een stukje gevolgd, totdat er
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een haas op kwam. Al luid gevend achtervolgde hij het
haas, tot in de tuin van mensen, vlak bij een grote weg. Het
spoor lopen was nog onvoldoende te beoordelen. We
kregen een tweede kans, maar op het moment dat ik hem
op het spoor wilde zetten kwam er links van ons een haas
op. Ik kon James er niet zo snel van wegdraaien of zijn ogen
bedekken dus hij vertrok in de richting van de laatste haas.
Nog steeds was het niet voldoende. Uiteindelijk heeft hij bij
de derde kans het hazenspoor wel goed gelopen.
 
We sloten af met veldwerk in het koolzaad, wat hij prima
deed. Ook de gebitscontrole liet hij naderhand rustig over
zich heen komen. Het viel  de keurmeesters op dat James,
ondanks dat hij aan het werk is, wel steeds in contact met
mij stond,  hetgeen heel fijn en prettig is. Vervolgens sloten
we de dag af in het restaurant en kregen we te horen
hoeveel punten de honden hadden behaald. Wij zijn
geëindigd met 71 punten op de 11e plek (van de 25
deelnemers). Ik was en ben erg tevreden met dit resultaat!
James en ik zijn een ervaring rijker en ik heb gemerkt dat ik
best wat meer op mijn hond mag en kan vertrouwen. Ook
Jarina ben ik dankbaar voor alle waardevolle tips en infor
matie die ik heb gekregen, ik heb me zo goed kunnen
voorbereiden op deze dag.
 
Henrieke Wiebenga

James (Blaze v.d. Stommeerpolder)

Voor onze vriend en trainingsmaat van
de jachthondenclub in Rijssen
In memoriam Gerrit Velten,
 
Een man met onvoorstelbaar veel inzet, capaciteiten en zo
veel plannen voor de toekomst. Er was in Rijssen en omge
ving bijna geen vereniging of organisatie die geen gebruik
maakte van zijn diensten. Als er problemen waren in een
vereniging, wist hij op zijn eigen manier tot een oplossing
te komen, zonder ook maar iemand te kwetsen. 
 
Hij was o.a. langere tijd een gezien lid en voorzitter van de
Rotary Club Rijssen. 
Deze gepassioneerde jager en bijenhouder die veel voor
de jacht deed en actief lid van de Grote Münsterländer
vereniging was, is voorzitter geweest van WBE Rijssen, maar
ook van de motorclub. Was directeur van de school voor
hoge beroepsonderwijs in Almelo en ging voor brandhout
naar zijn bos met de kettingzaag.
 
Onder zijn leiding kwam de Enterse Somp weer tot leven.
Deze vroegere transportboten op de Regge varen nu weer
met mensen vanuit de prachtige haven met botenhuis in
Enter. Hij wist de hiervoor benodigde gelden vanuit Brussel
te halen.
 
Ridder Gerrit in de orde van Oranje Nassau, zal worden
gemist, in Rijssen, door zijn vrouw Jenny zijn zoon schoon
dochter en kleinkinderen, maar zeker ook door zijn vrienden.

Gerrit Velten
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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 penningmeesterngmv@gmail.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

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

06-33178890 Jan Heijmer Marcia van der Kraan

simon.wijnnobel@gmail.com 06-21221704 06-40561193

  jan.heijmer@planet.nl marciavanderkraan@gmail.com

  Sonja de Ruiter (veldwerk)  

  06-23613990 redactiegrotemunsterlander@gmail.com

  sonjaderuiter87@hotmail.com  

  Nandia van Delden-Naaijer   

  06-50549825  

  nandianaaijer@hotmail.com  

  

 

Kennisgeving van het bestuur 
Het bestuur heeft unaniem besloten om voorlopig een kilo
meter- tegemoetkoming voor vrijwilligers toe te kennen van
€ 0,10 per gereden kilometer i.v.m. de hoge brandstofprij
zen. Dit is ingegaan per 30-07-2022.
 
De procedure: het aantal gereden kilometers graag duide
lijk vermelden en waarvoor het is en dan indienen bij dege
ne die het evenement organiseert (SJP, MAP, KCM, Aanleg
proef, etc.) en dan gebundeld met evt. andere kosten die
voor het evenement gemaakt zijn in 1x indienen bij de
penningmeester via emailadres: penningmeesterngmv@g
mail.com.
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Fokbeleid in beweging
In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op
18 juni 2022, is het nieuwe format VFR door de leden aan
genomen. Tevens is aangekondigd dat rasverenigingen
vanaf 1 augustus 2022 gebruik kunnen maken van het
nieuwe format VFR, en dat ze anderhalf tot twee jaar de tijd
krijgen om hun VFR in het nieuwe format over te zetten.
Rasverenigingen hebben dus een heel ruim traject om in
vulling te geven aan een voor het ras optimaal nieuw VFR.
En dat is ook goed, want hoewel veel artikelen in principe
gewoon overgezet kunnen worden van het oude naar het
nieuwe format, zijn er ook enkele nieuwe artikelen die een
keuze van de leden vragen. En rasverenigingen zullen dit
wellicht ook kunnen zien als een goed moment om het VFR
weer eens te evalueren en actualiseren.
 
Als lid van de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid van de
Raad van Beheer heb ik het voorrecht mee te kunnen
denken in het overkoepelend fokbeleid, en die kennis wil ik
de komende tijd graag delen met de leden van onze vere
niging. Zodat bestuur, FBC, fokkers en leden zo goed mo
gelijk voorbereid het proces van VFR 2013 naar VFR 2023
kunnen gaan voorbereiden en vormgeven.
 
Deel 1:  Dekreuen en hun kynologische footprint
 
In de AV op 16 oktober 2021 hebben de leden van de Raad
van Beheer een voorstel aangenomen waarmee “Limited
Registration” in het stamboek mogelijk is geworden. Dit
betekent dat, op basis van nader af te spreken criteria, een
hond in de het NHSB de vermelding “fokverbod” kan krijgen.
Nakomelingen van een hond met een fokverbod krijgen
geen stamboom. Reden voor een fokverbod kan bijvoor
beeld zijn een ernstig gezondheidsprobleem of een diskwa
lificerende fout. Maar ook matador-fokken, heel veel nako
melingen van dezelfde dekreu, kan een reden zijn voor een
fokverbod. Immers een veel gebruikte dekreu zal niet alleen
zijn goede eigenschappen doorgeven. Ook zijn genetische
aanleg voor ziektes wordt wijd verspreid in de populatie, en
kan in latere generaties tot uiting gaan komen.
 
Om dit te voorkomen heeft de FCI in het document “Guide
lines Criteria for limited registration” een richtlijn opgeno
men:
“Limited registration” kan gebruikt worden om matador
fokkerij en zware inteelt te voorkomen. Om de genetische
diversiteit van een ras te behouden, of liever nog uit te
breiden, moet matador fokkerij en zware inteelt vermeden
worden. Paren van broer en zus, moeder en zoon of vader
en dochter mag nooit worden toegepast. Als algemene
regel zou geen enkele hond meer nakomelingen mogen
hebben dan gelijk is aan 5% van het aantal puppy’s dat
gedurende een periode van 5 jaar in de ras populatie is
geregistreerd (‘FCI 5% regel’). De grootte van de ras popu
latie zou niet alleen op nationaal maar ook op internatio
naal niveau moeten worden bekeken, vooral bij rassen met
weinig individuen.

 
Als voorbeeld de Nederlandse populatie van de Grote
Münsterlander: heel grof geschat worden er in Nederland
per 5 jaar rond de 300 pups geboren, 5% van 300 is 15, en
dat zou betekenen dat volgens de 5% regel geen enkele
hond in Nederland meer dan ongeveer 15 nakomelingen
zou mogen  hebben. Maar de 5% regel zegt ook dat vooral
voor rassen met een kleine populatie niet alleen nationaal
maar ook internationaal gekeken moet worden. Het is dus
belangrijk met een brede blik naar deze complexe materie
te kijken, en vooral niet te snel conclusies te trekken.
 
Inmiddels is bekend dat deze 5% regel door de Raad van
Beheer voorlopig niet als verplichte regel zal worden toege
past. Het aanvragen van een “Limited Registration” voor
een overmatig veel gebruikte dekreu door een rasvereni
ging is wel mogelijk, maar het wordt vooralsnog niet auto
matisch door de Raad van Beheer gedaan. Dit betekent
ook dat de 5% regel  door de Raad van Beheer voorlopig
niet actief gecontroleerd en gehandhaafd zal worden. De
5% regel klinkt namelijk eenvoudiger dan het in werkelijkheid
is. Er zijn nog wat onduidelijkheden over de exacte interpre
tatie, en ook zijn er nog wel dilemma’s die om een zorgvul
dige afweging vragen. Een fokverbod voor een reu met veel
nakomelingen heeft relatief beperkt effect op de geneti
sche variatie als met de zonen en dochters van deze reu
wel verder gefokt mag worden. En bij veel rassen is, net als
bij de Grote Münsterlander, de internationale populatie niet
goed inzichtelijk omdat er geen complete internationale
database is.
 
De 5% regel kan natuurlijk desgewenst wel als een heel
globale richtlijn gebruikt worden door rasverenigingen die
een beperking van het aantal dekkingen voor een reu in
hun VFR willen invoeren, of een bestaande dekbeperking
in het VFR willen herzien, met als doelstelling meer verschil
lende dekreuen in te gaan zetten ten dienste van zo goed
mogelijk behoud van de genetische variatie.
Een rasvereniging kan daarnaast overwegen om een
maximum aantal nakomelingen van een bepaalde reu toe
te laten tot de fokkerij. 
 
Deel 2: Genetische variatie en de invloed van drift en
selectie
 
Genetische diversiteit kan natuurlijk alleen van generatie
op generatie doorgegeven worden als in het ras voldoende
nakomelingen worden geboren. Essentieel is daarom dat
er wel gefokt wordt, bij voorkeur met zoveel mogelijk ver
schillende fokdieren.
 
Inleveren van genetische diversiteit is inherent aan het
fokken van een ras. Grote Münsterlanders moeten volgens
de rasstandaard langharig zijn. Om dit te kunnen bereiken
is er in het verleden bij de vorming van het ras voor gezorgd
dat de dominant erfelijke factor voor kortharig  helemaal
uit het ras is weggefokt. In genetische termen zeggen we
dan: de Grote Münsterlander is fokzuiver (homozygoot)
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voor de recessieve eigenschap langhaar.
Ook de aanleg voor rastypische werkeigenschappen, zoals
voorstaan en schotvastheid, zien we graag genetisch vast
verankerd in het ras. Het fokzuiver vastleggen van gewens
te eigenschappen in een ras vormt het prille en relatief nog
onschuldige begin van inteelt in de populatie.
Onderzoeken hebben uitgewezen dat bij de domesticatie
van wolf tot hond 5% genetisch verlies is opgetreden, maar
bij de vorming van een ras loopt dit op tot 35% genetisch
verlies. Fokzuivere eigenschappen bieden een hoge mate
van zekerheid in de fokkerij. We kunnen er gelukkig op re
kenen dat uit twee langharige Grote Münsterlanders niet
ineens kortharige pups geboren zullen worden. Maar als
teveel genen fokzuiver worden leidt dit uiteindelijk tot inteelt
depressie: een verzwakking van het ras dat zich onder an
dere kan uiten in verminderde vruchtbaarheid, verminder
de weerstand, verzwakking van karakter en werkeigen
schappen en een kortere gemiddelde levensduur. Boven
dien wordt de kans groter dat ook genen voor recessief
erfelijke ziektes homozygoot worden en er zieke dieren ge
boren worden. Voldoende genetische variatie is dus nodig
om een ras gezond en sterk te kunnen houden.
 
Vaak wordt gedacht dat (te strenge) selectie de belang
rijkste oorzaak is van verlies van genetische diversiteit. Er zijn
echter ook andere oorzaken, waarvan vooral de geneti
sche drift vaak ongemerkt een enorme invloed heeft. Ge
netische drift ontstaat als door toevallige factoren niet alle
aanwezige genetische materiaal in de populatie wordt
doorgegeven aan de volgende generatie. Een groot deel
gaat gewoon verloren omdat honden niet voor de fokkerij
worden aangeboden, honden worden soms al jong on
vruchtbaar gemaakt, en een groot deel van de eigenaren
heeft helemaal geen fokplannen met hun hond. Honden
in een populatie hebben veel verschillende eigenaren met
individuele wensen en plannen met hun hond. Dat maakt
het fokbeleid essentieel anders dan voor dieren die in grote
groepen leven, waarbinnen zonder beperkingen de beste
honden voor de fokkerij geselecteerd kunnen worden. 
 
In de periode 2016-2020 zijn er in Nederland 34 nesten Grote
Münsterlanders geboren uit 24 verschillende moederdieren
en 22 verschillende vaderdieren. Van de 24 fokteven zijn er
18 in Nederland geboren en 6 vanuit het buitenland
geïmporteerd. Van de 22 dekreuen zijn er 7 in Nederland
geboren, 4 vanuit het buitenland geïmporteerd en 11 zijn
buitenlandse dekreuen. In deze 5 jaar zijn er grof geschat
ongeveer 300 pups in Nederland geboren. Daaruit kunnen
we concluderen dat nog geen 10% van de in Nederland
geboren Grote Münsterlanders uiteindelijk in Nederland
voor de fokkerij wordt ingezet. Daarnaast is er dan gelukkig
tevens uitwisseling met het buitenland, zowel vanuit het
buitenland naar Nederland als ook, in beperkte maar wel
toenemende mate, vanuit Nederland naar het buitenland.
De ervaring heeft geleerd dat van de Grote Münsterlanders
die worden aangeboden voor onderzoeken en keuringen
voor de fokkerij een grote meerderheid uiteindelijk wordt
goedgekeurd.
 

Grafisch weergegeven ziet het er dan voor de in Nederland
geboren Grote Münsterlanders  globaal als volgt uit:
 

Meer dan 80% van de in Nederland geboren pups geven
hun genetische materiaal niet door aan de volgende ge
neratie door genetische drift. Dit betekent dat de uitval door
genetische drift heel veel groter is dan de uitval door selec
tie, waardoor een enorm potentieel aan gezonde geneti
sche diversiteit verloren gaat. Dit is zeker relevant als we ons
realiseren dat een groot deel van deze honden moeiteloos
aan het VFR zou kunnen voldoen wanneer ze wel voor de
fokkerij gekeurd zouden worden. Als we de genetische
variatie in het ras zo goed mogelijk willen behouden dan
vormt, naast het stimuleren van uitwisseling van honden en
dekkingen met het buitenland, het verminderen van de
genetische drift het laaghangend fruit wat we als rasvere
niging kunnen plukken.
Dat begint al bij de fokkers, die hun pupeigenaren het
advies kunnen meegeven hun hond niet op (heel) jonge
leeftijd al te laten castreren als dit niet medisch noodzake
lijk is. Daarnaast kan de rasvereniging deelname aan
keuringen voor de fokkerij zo uitnodigend en laagdrempe
lig mogelijk maken. Eigenaren van met name reuen kunnen
gestimuleerd worden om hun hond één of enkele keren
beschikbaar te stellen als dekreu. En fokkers zouden deze,
wellicht minder bekende, reuen dan natuurlijk ook daad
werkelijk moeten gaan gebruiken voor een dekking.
 
Genetische diversiteit die eenmaal verloren is gegaan in
een ras komt nooit meer terug zonder inbreng van buitenaf,
bijvoorbeeld in de vorm van outcross. Zo goed mogelijk
behouden van de genetische variatie die we in ons ras nu
nog hebben is essentieel om verantwoord raszuiver te
kunnen blijven fokken, en daarmee de Grote Münsterlander
zoals deze vanuit het verleden aan ons is overgedragen zo
goed en zorgvuldig mogelijk te behouden voor de toe
komst.
 
Lida Reeskamp-Blok                                                                
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Gezondheidsuitslagen
NHSB   Naam hond   Geboorteda

tum
  Onderzoek/uitslag   Datum ond

erzoek
  Dierenarts

                   E.C.V.O.           
Oog onderzoek

       

3228914  Yris van het Meekenesch   08-03-2021   Oog/Voorlopig vrij   04-05-2022   G. Görig

3154671  Vesta van het Meekenesch   24-05-2020   Oog/Voorlopig vrij   27-06-2022   G. Görig

3197004  Xenia van het Meekenesch   12-04-2019   Oog/Voorlopig vrij   27-06-2022   G. Görig

            HD Onderzoek        

3206986  Toos v.'t Exelse Veld   29-08-2020   HD C
Botafwijking 1 Nor
bergwaarde 27.5
slechte aansluiting

  22-02-2022   T. de Bruin

3228914  Yris van het Meekenesch       HD A
Norbergwaarde 40
onvoldoende aansl
uiting

  21-03-2022   T. de Bruin

                      

Geboortebericht
 
Pups geboren op 29-06-2022
3 teefjes/3 reutjes uit de combinatie:
Bente van de Polderdiek x Enno von Waidberg
Er zijn geen pups beschikbaar.

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

Winnaar SJP 2022: Ilse van der Veen met een mooie A-
diploma en het Zwijn

Winnaar SJP 2022: Ilse van der Veen
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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

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

3058615   Ned. jeugd Kamp. BW nl'19 v. Walde Donya van 't
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

3154671   Vesta van het Meekenesch   12-04-2019   A.F.M.Nieuwenhuis

3167618   Itske v.'t Woudse Veldt   31-07-2019   P.J. Veldt

3177866   Bente van de Polderdiek   16-11-2019   I de Korne

3188717   Ella-Mae van 't Gina Florashof   12-03-2020   K.Lukens

3197004   Xenia van het Meekenesch   24-05-2020   A.F.M. Nieuwenhuis

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

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

  07-03-2016   H. van der Kraan / M. van der
Kraan

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

3138872   Gerrit vom Bahler Berg   08-03-2018   O.G.J.Scholman

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

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

Dekberichten / verwachte dekkingen
Verwachte dekking begin september 2022
Xenia van het Meekenesch x v.W. Zerres vom Marienbrink

v.W. Zerres vom MarienbrinkXenia van het Meekeneesch
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