
Historie NGMV.. 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

1ste Jongehondendag N.G.M.V. op 1 september 1984 te Kootwijk (officieus): 

Op zaterdag 1 september 1984 heeft de familie van Straaten uit Haarlem hun zelfgefokte nest 

bijeengebracht voor een réunie en een exterieurkeuring door ondergetekende. Alle jonge honden (4 

reuen en 2 teven), geboren op 12 december 1983, met de ouders waren aanwezig. Op 11 dagen na 

waren deze jonge honden 9 maanden oud. 

De organisatie was uitstekend: een vergunning was aangevraagd voor een wandeling door bos en hei 

rond Kootwijk (Veluwe); de stemming optimaal en het weer prima. Behalve dit Grote Münsterländer 

gezin waren nog enkele "belangstellende" honden aanwezig met hun eigenaren en een paar 

bestuursleden van de N.G.M.V.. 

Na een wandeling van ongeveer 3 kwartier werd gepauzeerd voor de exterieurbeoordeling van dit 

nest. Na afloop van de wandeling werd onder een drankje nagepraat en informatie uitgewisseld en 

rond 17.45 uur ging iedereen op huis aan. 

Een dergelijk initiatief van fokkers is bijzonder toe te juichen en verdient navolging. Wanneer men 

serieus met de opbouw van een ras bezig is, moet men positieve en negatieve kritiek aankunnen, 

eerlijk zijn tegenover jezelf over de plus-en de minpunten van de fokprodukten en daarna handelen. 

Het heeft geen zin mindere fokprodukten weg te stoppen en alleen de toppers te tonen; het gaat om 

belangrijke genetische informatie die door zowel goede als minder kwaliteitsvolle exemplaren 

doorgegeven worden. 

Zeker bij een ras dat klein in aantal is, is het van groot belang dat gegevens t.a.v. vererving, gedrag en 

karakter bekendheid krijgen, zodat het ras op "juiste" (dus alle) informatie verder kan bouwen. 

Het feit dat George en Mia van Straaten op een gedegen wijze hun fokprodukten begeleiden en laten 

beoordelen door derden is mijns inziens een belangrijke stap naar de verbetering en opbouw van de 

Grote Münsterländer in Nederland. 

Ik heb met veel plezier deze middag bijgewoond en hoop dat dit idee navolging zal vinden bij andere 

fokkers. 

Mia en George van Straaten wil ik vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedanken voor deze 

uitstekend verzorgde middag en wens hen veel succes in de toekomst met hun, na aan het hart 

liggende hondenras! 

 

Joyce Vredenberg van der Horst (keurmeester). 

 

 

 

 

 

 



De nestbespreking: 

"Kennel van de Apfellinde", 4 reuen en 2 teven, geboren 12 december 1983. 

 

 

 
 

Vader: Kamp. Ceasar-Artimis van de IJsselmeerpolders, geboren 11-11-1975,  

nhsbnr. 844064, fokker G. Verschoor. 

Moeder: Kamp. Jordana van 't Munsterbos, geboren 09-03-1980,  

nhsbnr.1107727, fokker T. v.d. Hoorn. 

Fokkers van dit nest Mia en George van Straaten uit Haarlem. 

 

De ouderdieren zijn goede, typische vertegenwoordigers van hun ras, met prima beharing en redelijk 

goede hoekingen, voldoende borstdiepte, goede onderbelijning, stevige rug; kortom een goede 

lichaamsbouw. 

Ceasar-Artimis neigt tot steppen en heeft ietsje ramsneus. In gangen is hij achter vrij nauw. Jordana 

heeft een goed vrouwelijk hoofd, goede hoekingen, maar kon wat meer voorborst hebben. In stand 

neigt zij haar voeten naar buiten te draaien (franse stand). 

 

 

 

 

 

 

 



Algemeen beeld van het nest: 

 

Alle honden (nog net geen 9 maanden, op 11 dagen na) zijn zeer vrij van karakter, vrolijk en 

enthousiast. De uniformiteit van het nest had beter gekund: één reu was ± 70 cm hoog en erg fors 

voor zijn leeftijd in hoofd en lichaam. Één teefje, daarentegen was nét aan de maat, nog erg tenger, 

met smal bone; zij deed nog erg puppy-achtig aan. De overige honden waren redelijk uniform, zij 

hadden een typisch hoofd en behoorlijk lichaam. De kleur en de vorm van het oog waren goed, de 

ooraanzet prima. Het gebit was in orde (één hond mist P1). 

De rug was stevig, de beharing goed. Het bone was redelijk tot goed.  

De hoekingen in voor -en achterhand waren matig tot redelijk, doch wel in harmonie waardoor een 

vlot gangwerk te zien was. Door de wat steile ligging van het schouderblad, werd de hals-ruglijn 

enigszins geschaad en was er sprake van gemis aan voorborst. 

Bij het lezen van bovenstaande moet men zich realiseren dat het hier gaat om honden van nog geen 

9 maanden oud, die nog volop in de groei zijn en in totaliteit nog moeten uitzwaren en volwassen 

worden. 

Het reutje Amphion en het teefje Aurora zijn op dit moment de beste vertegenwoordigers uit dit 

nest. 

Graag zou ik deze honden op volwassen leeftijd nog eens terugzien, wanneer zij uitgegroeid en 

uitgezwaard zijn. 

Ik wens alle eigenaren van de jonge honden veel plezier en succes bij de verdere opvoeding van hun 

hond en dank hen voor het enthousiasme waarmee zij deze dag tot een succes hebben gemaakt. 

 

Joyce Vredenberg van der Horst (keurmeester).   

 

 


