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Hier is dan weer een poging om ons clubblad te doen verschijnen. Op onze vraag in het vorige 
nummer om suggesties voor een leuke naam ontvingen wij slechts twee reacties 
Hieruit hebben wij bovenstaande gekozen, omdat zij algemeen is. De andere HUBERTUS wekt 
wellicht te veel associaties met de jachthond alleen, terwijl wij er allen over eens zijn dat onze Grote 
Münsterländer ook een fijne huishond is. 
 
 
Doel van ons blad. 
 
De bedoeling van dit blad is om alle wetenswaardigheden omtrent de Grote Münsterländer aan onze 
leden bekend te maken. Zo zult U in dit blad beoordelingen tegen komen van honden, die 
tentoonstellingen bezoeken. Wij zullen U op de hoogte houden van nesten met pups. Ook indien U 
zelf iets hebt aan te bieden met Uw hond wilt fokken etc. dan kunt U hiervan middels ons clubblad 
melding van maken. Indien dit min of meer op een advertentie gaat lijken, dan zullen wij hiervoor geld 
moeten vragen. In ons volgend nummer komen wij hierop terug. 
 
Het is ook de bedoeling, dat ons clubblad in een ander jasje gestoken wordt. Op dit moment is een 
fraai omslag in ontwikkeling. Wij hopen U met het volgende nummer hiermee kennis te laten maken. 
 
Een clubblad kan echter alleen maar draaien op copy. Een redaktie kan niet alles alleen. Weet U iets 
leuks waarvan U denkt dat dit ook voor anderen interessant kan zijn, schroom dan niet dit op een 
stukje papier te zetten en aan ons toe te zenden. 
 
U weet het. Het redaktieadres is Papenhoeflaan 80 Oudewater. 
 
Joop van Werven. 
 
 
Erratum. 
 
Hoe zeer we ook ons best hebben gedaan. In ons vorig nummer over de contributie is toch nog een 
vervelende fout geslopen. Velen hebben ons hierop attent gemaakt. Wij laten de contributieregeling 
hier nogmaals volgen. 
 
Hoofdleden zijn een inschrijfgeld verschuldigd van f 15,-- en een jaarlijkse contributie van f 20,--. 
De gezinsleden betalen per jaar f 5,--. In ons vorig nummer hebben wij de f 15,-- en de f 20,-- 
verwisseld. Degenen onder U, die voor dit jaar nu te weinig contributie hebben betaald verzoeken wij, 
dit bij de eerstvolgende betaling te willen rechttrekken. De redaktie biedt U wel haar oprechte 
verontschuldiging aan voor deze vergissing. 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
 
Volgende blad. 
 
Copy voor ons volgend nummer dient uiterlijk 21 april 1976 in ons bezit te zijn. Het volgend nummer 
zal voor een groot gedeelte tevens gewijd zijn aan het jaarverslag. Dit verslag kunt U dan alvast 
raadplegen, voor de jaarvergadering,, die wij in mei hopen te houden. 
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                                    Onze hond, de Grote Münsterländer. 
 
Toen mijn vrouw en ik een paar jaar geleden vanuit Badhoevedorp een nieuwe woning in Brabant 
betrokken, spraken wij al gauw over een oude wens van ons n.l. een hond in huis.                             
In Badhoevedorp, waar wij een flat bewoonden leek het ons niet verstandig een hond te nemen, maar 
nu wij veel meer ruimte kregen en dicht bij de bossen kwamen te wonen zou een hond beter op z’n 
plaats zijn. Het besluit was genomen, maar nu kwamen de problemen pas. De vraag was: wat voor 
soort hond, welk ras, reu of teef. Het moest een jachthond worden zei ik, terwijl mijn vrouw in eerste 
instantie het ras niet zo belangrijk vond als het maar een teefje was. Toen wij de eerste selectie 
gemaakt hadden, kwam het moeilijkste punt, welk ras. 
We snuffelden in allerlei boeken over honden, we vroegen raad aan diverse hondenbezitters en na 
veel praten en luisteren kwamen wij weer een stapje verder, het zou een langharige jachthond 
worden. Uiteindelijk bleven er drie rassen over n.l. de duitse staander langhaar, de drentse patrijshond 
en de grote münsterländer.  
Bij de Raad van Beheer hebben wij toen wat adressen van fokkers gevraagd, waarna wij een paar 
kennels gingen bezoeken. Zo kwamen wij ook bij de Heer Peters te Malden een bekende fokker van 
grote münsterländers. Na veel gepraat te hebben over honden stelde de Heer Peters voor om mij 
alleen met een grote münsterländer te gaan lopen. Hij lijnde een hond voor mij aan en daar ging ik. 
Zo, liet ik mijn eerste hond uit. Mijn vrouw was meteen enthousiast en riep naar mij, ’Dit is nu een 
hond voor jou! 
Het was liefde op het eerste gezicht. We hoefden niet verder te zoeken, dit zou de hond worden. 
We hebben geen dag spijt gehad van onze hond, de grote münsterländer. 
 
Henk Heida. 
 
 
Hondsdolheid. 
 
Minister van der Stee (landbouw en visserij) heeft besloten dat elke hond ouder dan vijf maanden die 
buitenshuis wordt meegenomen, met ingang van 1 mei 1976 tegen hondsdolheid (ook rabiës geheten) 
moet zijn ingeënt als de inenting langer dan twee jaar heeft plaatsgehad. De eigenaar of verzorger 
moet de inenting kunnen aantonen door de z.g. entpenning die aan de halsband is bevestigd en door 
een geldig “Entingsbewijs rabiës”. Beide verstrekt de dierenarts bij de enting.  
(Staatscourant van 30-01-1976). 
 
 
 
 
 
 
Wat is hondsdolheid. 
 
Hondsdolheid is een virus, dat door het speeksel van een dol dier kan worden overgebracht. 
Wanneer bijvoorbeeld een hond door een vos gebeten wordt en indien er voldoende virushoudend 
speeksel in de wond terecht is gekomen, verplaatst het virus zich naar de hersenen. In de hersenen  
en wel in een bepaald deel, n.l. de zogenaamde ammonshoorn, ontstaan kleine celinsluitsels, die men 
genoemd heeft naar de ontdekker Negri. In de hersenen gaat het virus zich vermeerderen. Tussen de  
tijd van aankomst in de hersenen en de vermeerderingsfase kan een tijd liggen variërend van tien 
dagen tot meer dan twee jaar. Door de aantasting van het centraal zenuwstelsel kunnen de 
symptomen van de ziekte praktisch altijd in verband worden gebracht met afwijkingen in het gedrag. 
Men onderscheidt drie opeenvolgende stadia: 
 
1: Het melancholische stadium. Het gedrag van de hond verandert. 
    Levendige honden worden stiller en kalme honden daarentegen kunnen rusteloos worden. 
    De eetlust is meestal gestoord. De speekselproduktie neem toe. 
    In dit stadium vindt er al transport van het virus plaats vanaf het centraal zenuwstelsel naar de  
    speekselklieren. 
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2: Het excitatie stadium. De dieren worden agressief. Er treden perioden van razernij op die 
    afgewisseld worden met perioden van grote onderdanigheid. 
    Het slikken wordt steeds moeilijker door verlammingen van de keelspier. Het speeksel wordt niet 
    meer doorgeslikt, maar de hond laat het uit de bek lopen. 
3: Het paralytische stadium. In dit stadium geraken steeds meer spiergroepen verlamd. De dieren 
    worden geheel apathisch, geraken in coma en sterven. 
    Hondsdolheid kan soms ook symptoomloos verlopen zodat men nauwelijks of geen vermoeden 
    krijgt van de aanwezigheid van deze virusziekte. 
    Niet elke beet van een dier dat hondsdol is veroorzaakt deze virusziekte. Bij dieren slaat ongeveer 
    dertig procent van de infecties aan, bij mensen vijfentwintig procent. Bij mensen zou hondsdolheid 
    tot uiting komen als hersenvliesontsteking. 
 
P.S. 
 
 
Jachtcursus. 
 
Op onze eerste oproep in ons vorige clubblad hebben zich reeds een aantal leden gemeld. 
In het kort komt het hier op neer. De heer v.d. Heyden te Uden is bereid op zijn eigen jachtterrein te 
Uden een zelfopleiding jachtcursus te starten speciaal voor de Grote Münsterländers. De opleiding 
wordt of op zaterdag of op zondag gehouden. De kosten bedragen f 150,--.  
Er kunnen zich nog leden aanmelden. De cursus begint in april. Alle inlichtingen kunt U krijgen bij 
onze secretaris de heer M.L. Peters. 
 
 
Op 30 Augustus 1975 werd er voor de eerste maal een clubdag gehouden van de Nederlandse Grote 
Münsterländer Vereniging, te Alpen a/d Rijn. Hier volgt een klein overzicht van de keuring. 
 
Reuen. 
 
Want van Diepenbosch, geb. 1-2-1975. 
Goed type, mooi hoofd, te weinig borstdiepte, is in alles nog te jong, nog lang niet klaar, beharing 
goed, goed gebit, geen grote fouten. 
 
Fido, februari 1973 vondeling Italië. 
Te klein in type, veel Heidewachtel, mooi hoofd, zwaar lichaam, voorhand niet juist, hazenvoeten,  
geen Grote Münsterländer. 
                                                                                                                                                              
Picas, geb. 11-8-1973. 
Te steil in achterhand, te slechte staart stand, zeer goede beharing, goed hoofd, borstdiepte goed. 
 
Zadorka van ’t Koningsbosch, geb. 4-3-1973. 
Mooi hoofd, krachtige hals, (lichaam kan iets korter) mooie diepe borst, mooie staartdracht, prima 
beharing, goed van grote, achterhand kan beter, wat is daar mee gebeurt? 
 
Goya, geb. 10-6-1972. 
Prima beharing, voorhand goed, borst goed, achterhand iets steil, hoofd wat breed, vang of (voorsnuit) 
mag wat langer, verder goed. 
 
Canex van ’t Koningsbosch, geb. 22-8-1972. 
Loopt met de ellebogen naar buiten (voorhand), iets holle rug, achterhand kan iets beter gehoekt, 
goede beharing, goed hoofd, geeft zich niet. 
 
Bento van ’t Koningsbosch, geb. 22-8-1972. 
Zeer goede beharing, staart te hoog gedragen, voorhand goed, achterhand goed, (voor en achterhand 
in het geheel niet correct). 
 
Bayo van ’t Koningsbosch, geb. 22-8-1972. 
Goed gehoekt, mooi hoofd, zeer goede beharing, iets lang van lichaam, vrolijke staartdracht,  
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Bastiaan, geb. 14-9-1974. 
Te korte oren, hoofd teefachtig, lichaam kort, borstdiepe voldoende maar moet meer doorlopen, 
gangwerk niet stuwend. 
 
Don van de Burgermannsstadt, geb. 2-10-1974. 
Goed gebouwd, goed gehoekt, goede beharing, loopt goed, is nog niet af, maar blijft in alles klein. 
 
Arno van ’t Koningsbosch, 3 jarige reu. 
Hoofd iets te klein, snuit of vang iets te kort, rug iets te lang, achterhand kan beter gehoekt, in zeer 
slechte toestand (te mager) voor gebracht, haar moet meer aanliggend zijn, is te lang en krult te veel. 
 
Oscar van ’t Koningsbosch, een jarige reu. 
Gebit al volledig, geen grote opvallende fouten of gebreken, borstdiepte moet beter, in alles  
nog niet af. 
 
Alex, ongeveer zes jaar oud.  
waar verder niets van is bekend, geen papieren of afstamming (vondeling). 
Goede hond, goed gehoekt, prima beharing, loopt goed, prima bevedering, goede rug, staartdracht 
goed, goede beweging, jammer dat men hier niets weet van deze hond. 
 
 
Teven. 
 
Wendy van Diepenbosch, geb. 1-2-1975. 
Nog te jong om goed te kunnen beoordelen, wat lang type, haar zeer goed, te weinig keelhuid, geen 
grote fouten. 
 
Queen van ’t Koningsbosch, geb. 13-1-1974. 
Ideale maat, kan iets korter, wat ruim in voorfront, verder voor goed, achterhand hakkeneng,  
verder  goed, beharing zeer goed. 
 
Wilja vom Westmünsterland, geb. 29-6-1974. 
Te korte oren, die bovendien open zijn, te licht in bouw, maar over het geheel evenredig goed 
gebouwd, geen grote fouten. 
 
Natalie van ’t Koningsbosch, geb. 13-1-1974. 
Goed in type, moet meer massa hebben, loopt goed, goed gehoekt, goede beharing, mooie diepe 
borst. 
 
Astra, geb. 14-9-1974. 
Zwakke zenuwen, wat lang type, over het geheel goed, geen grote fouten, alleen loopt ze voor vrij 
nauw, achter goed. 
 
Freya, geb. 9-1-1974. 
Haar kan meer aanliggend zijn, goed gehoekt, loopt goed, goed gebit, staart moet beter niet krullen 
maar vaan. 
 
Thalita van ’t Koningsbosch, geb. 4-3-1973. 
Zeer goed gebit, zeer diepe borst, zeer mooi type, ideale grote, zeer goede beharing, loopt goed. 
 
Dolly van der Marlerheide, geb. 26-8-1973. 
Goed gebit, staart te hoog aangezet, wat klein van type, borst kan dieper, losse schouders, gangwerk 
goed, beharing zeer goed. 
 
Clair, geb. 14-9-1974. 
Evenredig gebouwd, nog lang niet klaar, goed gehoekt, goed type, voor en achterhand goed, loopt 
goed, beharing moet beter, borstdiepte goed. 
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Juno van ’t Koningsbosch, geb. november 1971. 
Flink type, goede voorhand, achterhand iets steil, zeer mooi hoofd, rug kan strakker, staart te vrolijk. 
 
Vera, geb. 14-9-1974. 
Nog te jong, niet af, kan men zo niet beoordelen, er valt nu aan te merken, misschien wat in de 
toekomst. 
 
Duchesse van ’t Koningsbosch, geb. 17-1-1970. 
Goede grote ideaal, goede borst, goede voorhand, achter iets steil, rug kan iets korter, staart iets te 
hoog te vrolijk, haar goed maar te springerig. 
 
Lady, geb. 14-9-1974. 
Goed gehoekt, loopt goed, mooi hoofd, goed in type, evenredig gebouwde hond, maar nog te jong. 
 
Brenuska van ’t Koningsbosch, geb. 7-10-1973. 
Iets te lang in type, voorhand goed, achterhand kan iets beter, loopt iets overbouwd, beharing zeer 
goed, mooi hoofd, met goede ooraanzet, goede staartdracht. 
 
Freya vom Hollebach, geb. 11-6-1973. 
Een fijn type hond, goed gebit, goede voor en achterhand, loopt zeer goed, zeer goede rug,  
is in verharing, moet voller maar toch zeer goed. 
 
Iza, geb. 9-1-1973. 
Mooi hoofd, voor en achterhand goed, staartaanzet iets te hoog, goed van hoogte en lengte,  
beharing zeer goed. 
 
Chelly van ’t Koningsbosch, geb. 5-5-1975. 
Nog te jong om te beoordelen, maar is zeer veel belovend. 
 
Asja, geb. onbekend. 
Mist een paar primulaire tanden links en rechts onder, steil in achterhand, in alle onderdelen te fijn,  
in verharing, bevedering moet beter, rug kan strakker, niet in conditie. 
 
Edel vom Wirtner Engeland, geb. 18-10-1974. 
Rug iets gebogen en zwak in rug moet strakker, gebit niet helemaal correct, hond geeft zich niet, 
slecht te beoordelen, nog niet af, beharing goed. 
 
Tascha van ’t Koningsbosch, een twee jarige teef. 
Goed hoofd, kan beter gehoekt, iets te sterk afvallende krup, goede hoogte, goed type,  
goede diepe borst, kan iets korter in rug. 
 
Tosca, 1½ jarige teef. 
Mist primulaire 2 beneden en boventanden, te licht in type, voorhand goed, achterhand zeer slecht, 
zeer veel overbouwd, gangwerk slecht. 
 
Enkele honden waren wegens omstandigheden afwezig. In een later gesprek met de Duitse 
keurmeesters waren de reuen als goed te kwalificeren, maar men vond de teven doorgaans wat beter, 
en zou men die in het algemeen als zeer goed willen kwalificeren. In het algemeen vond men de 
getoonde honden van goed gehalte, waarbij echter meer de nadruk op schoonheid vond liggen. 
U heeft zelf deze dag beleeft en naar Uw aller tevredenheid die U geuit heeft, was deze dag een ware 
openbaring niet alleen voor U, maar ook voor het hele bestuur. 
Een waar genot om zulk een groot aantal Grote Münsterländers te zien keuren, wij hopen dan ook dat 
er op de volgende keuring nog veel meer Grote Münsterländers zullen deelnemen, opdat wij dan met 
z’n allen over onze honden kunnen praten en gegevens uitwisselen. 
Namens het bestuur heel hartelijk dank voor al Uw medewerking, ook moet ik U allen nogmaals 
hartelijk dank zeggen uit naam van de Duitse keurmeesters voor Uw medewerking, voor de rust en 
gezelligheid die U die dag heeft getoond, zij waren daar zeer verbaast over en wij natuurlijk blij  
en trots. Want dit is niet alleen een compliment aan U, maar ook aan de vereniging. 
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