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Hoofdstuk IV: Wedstrijdreglement Martien Petersbokaal 

Artikel IV.1: Doelstelling 
 

De Martien Petersbokaal is een speciale wisselprijs voor de Grote Münsterlander, die in 

één kalenderjaar een goede gezondheid, de grootst mogelijke schoonheid en 

dresseerbaarheid heeft gepaard aan de hoogst mogelijke jachteigenschappen en 

werkprestaties. Deze wisselprijs is bedoeld ter onderscheiding van de beste en meest 

veelzijdige Grote Münsterlander van de vereniging in enig kalenderjaar. 
 

Artikel IV.2: Bepalingen van orde 
 

1. De Martien Petersbokaal, zoals genoemd in artikel II.1 van dit reglement, 

blijft permanent eigendom van de N.G.M.V. Hij is niet definitief te winnen 

en wordt ieder jaar opnieuw ter beschikking gesteld. 
 

2. Degene die de Martien Petersbokaal driemaal achter elkaar of vijfmaal in 

totaal heeft gewonnen, ongeacht het aantal verschillende honden waarmee hij 

heeft deelgenomen, ontvangt een passend aandenken, zulks op kosten van de 

vereniging. 
 

3. Het bestuur van de N.G.M.V. zorgt voor een toepasselijke gravering op de 

voet van de prijs, zulks op kosten van de vereniging 
 

4. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

5. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldige 

stemmen voor enig wijzigingsvoorstel. 
 

Artikel IV.3: Eisen voor deelneming en toekenning 
 

1. De hond dient te zijn ingeschreven in het N.H.S.B. of in een erkend 

buitenlands stamboek en te behoren tot het ras der Grote Münsterlanders. 
 

2. De eigenaar is uiterlijk op 1 januari van het verenigingsjaar waarover de 

bokaal wordt uitgereikt, ingeschreven als lid van de N.G.M.V. 
 

3. De eigenaar heeft over de afgelopen verenigingsjaren geen openstaande 

schulden aan de vereniging. 
 

4. De prijs wordt toegekend aan de rechtmatige eigenaar van de winnende hond. 
 

5. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de behaalde 

resultaten aan het verenigingssecretariaat. Dit dient schriftelijk te gebeuren, 
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nadat een oproep daartoe in de winteruitgave van het clubblad is verschenen 

en 

6. uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de bokaal wordt 

uitgereikt. Kopieën van inschrijvingsbewijzen, diploma’s, certificaten e.d. 

dienen te worden bijgevoegd. 
 

7. Niet te verifiëren resultaten of resultaten die niet tijdig zijn aangemeld bij het 

secretariaat, tellen niet mee voor de eindscore. 
 

8. Het secretariaat probeert alle gegevens die in zijn bezit komen te verwerken, 

ook als ze niet door de eigenaar zelf zijn opgegeven. Het secretariaat is 

hiertoe echter niet verplicht. 
 

9. Indien twee of meer deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald, 

wordt de hond met het hoogste aantal punten verkregen in categorie 4 

(Werkprestaties) als winnaar aangewezen. Leidt dit opnieuw tot een gelijke 

stand tussen twee of meer honden, dan zijn deze honden gezamenlijk winnaar 

en wordt de bokaal toegekend aan de eigenaren van de winnende honden. 
 

Artikel IV.4: Minimumeisen 
 

1. De hond dient tenminste vijf (5) punten te hebben behaald in de categorieën 1 

(Gezondheid) en 

2 (Exterieur) samen. 
 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1van dit artikel, dient de hond tenminste 

twee (2) punten te hebben behaald in de categorieën 3 (Dresseerbaarheid en 

Behendigheid) en 4 (Werkprestaties en Jachteigenschappen) samen. 
 

3. De Martien Petersbokaal wordt alleen toegekend, als door de als eerste 

geëindigde hond in totaal tenminste tien (10) punten zijn behaald. 

  

 

 

Artikel IV.5: Puntentelling 
 

Categorie 1: Gezondheid 
Officiële uitslagen volgens de normen van de W.K. Hirschfeldstichting 

 

HD-A  of  HD- B  2 punten  (deze tellen ieder 

Vrij van alle oogafwijkingen 2 punten   jaar mee) 
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Categorie 2: Exterieur 
 

Nationale tentoonstellingen 

 

Beste resultaat behaald in officieël erkende klasses met de leeftijd vanaf  9 

maanden op een nationale tentoonstelling (CAC) in Nederland. 
 

Uitmuntend  2½  punten    

Zeer goed 1½  punten 

Goed ½    punt 

 

     
 

Internationale tentoonstellingen 
 

Beste resultaat behaald in officieël erkende klasses met de leeftijd vanaf  9 

maandenvan een internationale tentoonstelling (CACIB), Zuchtschau of  de 

landelijke grote Münsterlander verenigings (kampioens-) clubmatch in binnen- of  

buitenland. 

    

Uitmuntend of V/V    2 ½  punten  

Zeer goed of SG/SG of V/SG of SG/V  1 ½  punten  

Goed of G/G of G/SG of SG/G   ½  punten 

 

 

 

 

(Kampioenschaps-) clubmatch van de N.G.M.V. 
 

Kwalificatie behaalt (beste resultaat dat jaar telt mee)op de (kampioenschaps-) 

clubmatch van de N.G.M.V.  
 

Uitmuntend   3 punten  

Zeer goed   2 punten  

Goed    1 punten 

 

 
N.B.: Resultaten behaald op een (kampioenschaps-) clubmatch van plaatselijke kynologenverenigingen e.d. 

tellen niet mee voor de Martien Petersbokaal. 
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Categorie 3: Dresseerbaarheid en Behendigheid 
 

Gehoorzaamheidsdiploma’s 
 

Cynophilia G&G III 5 punten (beste resultaat (in categorie 3: 

Cynophilia G&G II 4 punten  Dresseerbaarheid en Behendigheid) 

Cynophilia G&G I 3 punten dat jaar telt mee)  

Club G&G  2 punten 

G&G A en/of B  1 punt 

 

 
 

Cynophilia G&G III-wedstrijden 
 

Kwalificatie Uitmuntend    5 punten 

Kwalificatie Zeer goed    4 punten 

Kwalificatie Goed    3 punten 

 

 
 

Behendigheidswedstrijden 
 

Kwalificatie behaalt op een open-, selectie-, kampioenschaps-, titel-, W.K.-kwalificatie 

wedstrijd in binnen of buitenland in de B2- of C-klasse en volgens het Cynophilia 

Behendigheidsreglement. 
 

   B2-klasse C-klasse 

Kwalificatie Uitmuntend  1½     3 punten 

Kwalificatie Zeer Goed  1     2 punt(en) 

Kwalificatie Goed  ½     1 punt 
 

 

Extra punten worden eenmalig toegekend voor: 
 

Internationale Kamp.prijs G&G (CACIOB) of Behendigheid 2    punten 

Res  “  “  “ 1½ punt 

Nationale Kamp.prijs G&G (CACOB) of Behendigheid 1    punt 

Res “ “  “   “   ½  punt 
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Categorie 4: Werkprestaties en Jachteigenschappen 
 

K.N.J.V. (Orweja)- Jachthondenproeven en K.N.J.V.-M.A.P.apporteerproeven 
 

NIMROD (AA)-diploma 6    punten  (beste resultaat 

A-certificaat MAP 4½ punten    dat jaar telt mee) 

K.N.J.V. A-diploma 4    punten 

B-certificaat MAP 3½ punten 

K.N.J.V. B-diploma 3    punten 

K.N.J.V. C-diploma 1½ punten 
 

Veldwedstrijden voor Continentale Staande Honden (volgens het A.V.R.) 
 

Kwalificaties of aantekeningen behaald op een Novicen-klasse-veldwedstrijd in 

Nederland of een  

Nationale Kampioenschapsveldwedstrijd (CACT) in Nederland of een 

Internationale Kampioenschaps- 

veldwedstrijd (CACIT) in binnen- en/of buitenland 
 

   Open Klasse Novicen Klasse 

Kwalificatie  Uitmuntend 5 2½ punten  (beste resultaat 

Kwalificatie  Zeer goed 4 2 punten    dat jaar telt mee) 

Aantekening CQN 3 1½ punten 

Kwalificatie  Goed 2 1 punt(en) 

Aantekening E.V. 1 ½ punt 
 

Extra punten worden eenmalig toegekend voor: 
 

Internationale Kampioenschapprijs (CACIT) 2     punten 

Res. “  “ (Res CACIT) 1½  punten 

Nationale Kampioenschapprijs (CACT)  1     punt 

Res. “  “  (Res CACT)  ½    punt 
 

Apporteerwedstrijden (volgens het A.V.R.) 
 

Kwalificaties of aantekeningen behaald op een Nationale Kampioenschapsapporteer-

wedstrijd (CACT) in Nederland of een Internationale 

Kampioenschapsapporteerwedstrijd (CACIT) in binnen- en/of buitenland. (beste 

resultaat dat jaar telt mee) 
 

Kwalificatie Uitmuntend  5 punten 

Kwalificatie Zeer Goed  4  punten   

Aantekening CQN  3  punten 

Kwalificatie Goed  2  punten 

Aantekening E.V.  1  punt 

 

 



6 
 
 
 
 
Extra punten worden eenmalig toegekende voor: 

 

Internationale Kampioenschapprijs (CACIT) 2 punten 

Res. “  “ (ResCACIT)  1½ punten 

Nationale Kampioenschapprijs (CACT)  1 punt 

Res.  “       (ResCACT)  ½ punt 
 

 

 

Zweetwerk 
 

Zweetspoor 40 uur 4 punten  (beste resultaat dat 

Zweetspoor 20 uur 2 punten   jaar telt mee) 

 

 
 

Extra punten worden eenmalig toegekend voor: 
 

Internationale Kampioenschapprijs (CACIT) 2 punten 

Res. “  “   (ResCACIT) 1½ punten 

Nationale Kampioenschapprijs (CACT)  1 punt 

Res.  “  “ (ResCACT)  ½ punt 
 

 

 

Duitse Proeven 
 

 VGP     4 punten 
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Hoofdstuk V: Wedstrijdreglement Jeugdbokaal 

Artikel V.1: Doelstelling 
 

De jeugdbokaal is een speciale wisselprijs, die is bedoeld om N.G.M.V.-leden te stimuleren 

actief met hun Grote Münsterlander bezig te zijn. Uitgangspunt bij de toekenning van de punten 

is dat deelname aan N.G.M.V.-activiteiten het hoogst wordt gewaardeerd, gevolgd door 

deelname aan verenigingsactiviteiten buiten de N.G.M.V. Extra punten worden vervolgens 

gegeven afhankelijk van de hoogte van het behaalde resultaat. 

Daarnaast worden punten toegekend voor deelname aan activiteiten die gericht zijn op 

bevordering van de gezondheid en op verbetering van de kwaliteit van de gehele populatie Grote 

Münsterlanders. 
 

Artikel V.2: Bepalingen van orde 
 

6. De jeugbokaal, zoals genoemd in artikel II.1 van dit reglement, blijft permanent 

eigendom van de N.G.M.V. Hij is niet definitief te winnen en wordt ieder jaar 

opnieuw ter beschikking gesteld. 

 

7. Het bestuur van de N.G.M.V. zorgt voor een toepasselijke gravering op de voet van de 

prijs, zulks op kosten van de vereniging 

 

8. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 

9. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldige stemmen 

voor enig wijzigingsvoorstel. 
 

Artikel V.3: Eisen voor deelneming en toekenning 
 

10. De hond dient te zijn ingeschreven in het N.H.S.B. of in een erkend buitenlands 

stamboek en te behoren tot het ras der Grote Münsterlanders. 

 

11. Alleen die activiteiten tellen mee voor de totaalscore die plaats vonden nadat de hond 

in eigendom is verkregen, nadat de eigenaar als lid is ingeschreven van de N.G.M.V. 

en voordat de hond de leeftijd van 27 maanden heeft bereikt. 

 

12. De hond heeft in het afgelopen verenigingsjaar (van 1-1 tot en met 31-12) de leeftijd 

van 27 maanden bereikt. 

 

13. De eigenaar is uiterlijk op 1 januari van het verenigingsjaar, waarover de bokaal 

wordt uitgereikt, ingeschreven als lid van de N.G.M.V. 

 

14. De eigenaar heeft over de afgelopen verenigingsjaren geen openstaande schulden aan 

de vereniging. 

 

15. De prijs wordt toegekend aan de winnende hond en op de algemene ledenvergadering 

uitgereikt aan de rechtmatige eigenaar. 
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16. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de behaalde resultaten 

aan het verenigingssecretariaat. Dit dient schriftelijk te gebeuren, nadat een oproep 

daartoe in de winteruitgave van het clubblad is verschenen en uiterlijk 14 dagen voor 

de algemene ledenvergadering waarin de bokaal wordt uitgereikt. Kopieën van 

inschrijvingsbewijzen, diploma’s, certificaten e.d. dienen te worden bijgevoegd.  

 

17. Niet te verifiëren resultaten of resultaten die niet tijdig zijn aangemeld bij het 

secretariaat, tellen niet mee voor de eindscore. 

 

18. Het secretariaat probeert alle gegevens die in zijn bezit komen te verwerken, ook als 

ze niet door de eigenaar zelf zijn opgegeven. Het secretariaat is hiertoe echter niet 

verplicht. 

 

19. Indien twee of meer deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald, wordt de 

hond met het hoogste aantal punten verkregen in categorie 1 (Deelname N.G.M.V.-

activiteiten) als winnaar aangewezen. Leidt dit opnieuw tot een gelijke stand tussen 

twee of meer honden, dan zijn deze honden gezamenlijk winnaar en wordt de bokaal 

uitgereikt aan de eigenaren van de winnende honden. 
 

Artikel V.4: Puntentelling 
 

Categorie 1: Deelname N.G.M.V.-activiteiten 
 

Aanlegproeven 

 Deelname   3 punten 

 Waardering Goed  1 punt 

 Waardering Zeer Goed  2 punten 

 Waardering Uitmuntend  3 punten 
 

(Kampioenschaps-)clubmatch 

 Deelname   3 punten 

 Kwalificatie Goed  1 punt 

 Kwalificatie Zeer Goed  2 punten 

 Kwalificatie Uitmuntend  3 punten 
 

K.N.J.V. (Orweja)-Jachthondenproeven (mede) georganiseerd door de N.G.M.V. 

 Deelname   3 punten 

 K.N.J.V.-C-diploma  1 punt 

 K.N.J.V.-B-diploma  2 punten 

 K.N.J.V.-A-diploma  3 punten 

 
 

K.N.J.V.-Meervoudige Apporteerproeven (mede) georganiseerd door de N.G.M.V. 

 Deelname   3    punten 

 K.N.J.V.-B-certifitaat MAP 2½ punten 

 K.N.J.V.-A-certificaat MAP 3½ punten 
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Voor- en Najaarsveldwedstrijden (mede) georganiseerd door de N.G.M.V. 

 Deelname   3 punten 

Kwalificatie/Aantekening Jeugd- Novicen- Open-klasse 

 E.V. 1 2 3 punten 

 Goed 2 3 4 punten 

 CQN 3 4 5 punten 

 Zeer Goed 4 5 6 punten 

 Uitmuntend 5 6 7 punten 
 

Jonge Hondendag 

 Deelname   3 punten 
 

Kleiduivenschieten 

 Deelname   2 punten 
 

Clubwandeling 

 Deelname   1 punt 

 

Jachthondentraining 

 Deelname aan trainingen van drie of meer lessen 3 punten 

 Deelname aan trainingen van één of twee lessen 1 punt 

 
N.B.: Jachthondentrainingen: Trainingen en/of cursussen, welke tijdig zijn aangekondigd in het clubblad 

of waaraan op uitnodiging van de Gebruikshonden-commissie wordt deelgenomen en welke gegeven 

worden door daartoe door het bestuur gemachtigde N.G.M.V.-leden. (Voorjaars- en 

najaarsveldwerktrainingen gelden als één categorie. Iedere categorie telt maximaal éénmaal per jaar 

mee) 

 

Overige N.G.M.V. verenigingsactiviteiten 

 Deelname    1 punt 
 

Categorie 2: Deelname aan activiteiten buiten de N.G.M.V. 
 

Nationale tentoonstellingen (CAC) in Nederland en Internationale tentoostellingen 

(CACIB) in binnen- en buitenland 

 Deelname    2 punten 

 Extra punten als bij N.G.M.V.-clubmatch x punten 

 

 

 
 

Zuchtschau van de V.G.M. 

 Deelname    2 punten 

 Extra punten G/G of G/SG of SG/G 1 punt 

   SG/SG of SG/V of V/SG 2 punten 
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   V/V   3 punten 

 
 

(Kampioenschaps-) clubmatches van plaatselijke kynologen verenigingen 

 Deelname    1 punt 
 

Dresseerbaarheid 
 

Diploma Puppy-cursus (EG), J H.cursus(Gev.) 2 punten 

Dipolma G&G A/B (of I & II) en Club G&G 2 punten 

Diploma Cynophilia G&G I t/m III   3 punten 
 

K.N.J.V.-(Orweja)-Jachthondenproeven 

Deelname    2 punten 

Extra punten als bij N.G.M.V.-proeven x punten 
 

K.N.J.V.-Meervoudige Apporteerproeven 

Deelname    2 punten 

Extra punten als bij N.G.M.V.-proeven x punten 
 

NIMROD 

Deelname    3 punten 

NIMROD-(AA)-diploma   5 punten 
 

Voor- en Najaarsveldwedstrijden 

Deelname    2 punten 

Extra punten als bij N.G.M.V.-wedstrijden x punten  
 

Buitenlandse proeven 

Deelname    2 punten 

Diploma VJP, BTR, VBR   2 punten 

Diploma HZP    4 punten 

Diploma VGP    6 punten 

Andere diploma’s geen extra punten 0 punten 
 

Zweetproeven 

Deelname    2 punten 

Zweetproef 20 uur   4 punten 

Zweetproef 40 uur   6 punten 
 

 

 

Jachthondentrainingen 

Deelname aan K.N.J.V.-jachthondentrainingen 3 punten 
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N.B.: K.N.J.V. jachthondentrainingen tellen mee, mits de derde les heeft plaats 

gevonden voordat de hond de leeftijd van 27 maanden heeft bereikt. 

 

Categorie 3: Gezondheid 
 

Deelname HD-onderzoek (normen van de W.K.H.S) 10 punten 

Deelname oogonderzoek (normen van de W.K.H.S.)   5 punten 

Hoofdstuk VI: Wedstrijdreglement Veldwerkjaartrofee 

Artikel VI.1: Doelstelling 
 

De Veldwerkjaartrofee is een speciale wisselprijs bedoeld om de N.G.M.V.-leden te stimuleren 

deel te nemen aan veldwedstrijden voor Continentale Staande Honden en apporteerwedstrijden, 

zoals omschreven in het A.V.R. De prijs is eveneens bedoeld om de bruikbaarheid van de Grote 

Münsterlander als staande hond te waarborgen en waar nodig te verbeteren. 

De trofee is ter onderscheiding van de Grote Münsterlander die in één kalenderjaar op voorjaars- 

en/of najaarsveldwedstrijden in z’n totaliteit de hoogste prestaties heeft geleverd.  
 

Artikel VI.2: Bepalingen van orde 
 

10. De veldwerkjaartrofee, zoals genoemd in artikel II.2 van dit reglement, blijft 

permanent eigendom van de N.G.M.V. Zij is niet definitief te winnen en 

wordt ieder jaar opnieuw ter beschikking gesteld. 
 

11. Het bestuur van de N.G.M.V. zorgt voor een toepasselijke gravering op de 

voet van de prijs, zulks op kosten van de vereniging 
 

12. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

13. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldige 

stemmen voor enig wijzigingsvoorstel. 
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Artikel VI.3: Eisen voor deelneming en toekenning 
 

20. De hond dient te zijn ingeschreven in het N.H.S.B. of in een erkend 

buitenlands stamboek en te behoren tot het ras der Grote Münsterlanders. 
 

21. De eigenaar is uiterlijk op 1 januari van het verenigingsjaar, waarover de 

trofee wordt uitgereikt,  ingeschreven als lid van de N.G.M.V. 

De eigenaar heeft over de afgelopen verenigingsjaren geen openstaande 

schulden aan de vereniging. 
 

22. De prijs wordt toegekend aan winnende hond en op algemene 

ledenvergadering uitgereikt aan de  rechtmatige eigenaar. 
 

23. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de behaalde 

resultaten aan het verenigingssecretariaat. Dit dient schriftelijk te gebeuren, 

nadat een oproep daartoe in de winteruitgave van het clubblad is verschenen 

en uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de bokaal 

wordt uitgereikt. Kopieën van inschrijvingsbewijzen, diploma’s, certificaten 

e.d. dienen te worden bijgevoegd. 
 

24. Niet te verifiëren resultaten of resultaten die niet tijdig zijn aangemeld bij het 

secretariaat, tellen niet mee voor de eindscore. 
 

25. Het secretariaat probeert alle gegevens die in zijn bezit komen te verwerken, 

ook als ze niet door de eigenaar zelf zijn opgegeven. Het secretariaat is 

hiertoe echter niet verplicht. 
 

26. Indien twee of meer deelnemers in de eindscore hetzelfde aantal punten 

hebben behaald, vindt een herwaardering van de resultaten plaats, waarbij de 

verkregen punten in de categorieën “Veldwedstrijd openklas” en 

“Apporteerwedstrijd” met een factor twee worden vermenigvuldigd. Leidt dit 

opnieuw tot een gelijke stand tussen twee of meer honden, dan zijn deze 

honden gezamenlijk winnaar en wordt de bokaal uitgereikt aan de eigenaren 

van de winnende honden. 
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Artikel VI.4: Puntentelling 
 

1. Kwalificaties en/of aantekeningen behaald in de jeugd-, novicen-, en/of open-

klasse van (nationale en/of internationale) veldwedstrijden voor Continentale 

Staande Honden en op apporteerwedstrijden volgens het A.V.R worden als 

volgt gewaardeerd: 
 

Internationale Kampioenschapprijs (CACIT) 12 punten 

Res. Internationale Kampioenschapprijs (ResCACIT) 11 punten 

Nationale Kampioenschapprijs(CACT) 10 punten 

Res. Nationale Kampioenschapprijs (ResCACT)     9 punten 

Eerste plaats Uitmuntend   8 punten 

Overige Uitmuntend   7 punten 

Eerste plaats Zeer Goed   6 punten 

Overige Zeer Goed   5 punten 

CQN   4 punten 

Eerste plaats Goed   3 punten 

Overige Goed   2 punten 

Eervolle Vermelding (E.V.)   1 punt 
 

2. Alvorens de eindscore te bepalen, worden de toegekende punten gewogen en 

vermenigvuldigd met een factor volgens onderstaande tabel: 
 

Apporteerwedstrijd     x 1,5 
 

Veldwedstrijd Continentaal Staande Honden Jeugd              x 1 

Novicenklasse      x 1,25 

Openklasse      x 1,5 

 


