
Beste Münsterlandervrienden maart 1994: 

Dit jaar viert de Duitse Grote Münsterlandervereniging V.G.M. e.V. haar 75-jarig bestaan. In 1919 

werd namelijk de 'Verein für die Reinzucht des Langhaarigen Groszen Schwarz-Weiszen 

Münsterländer Vorstehhundes' opgericht, een vereniging die enige jaren later werd omgedoopt in de 

'Verein für Schwarz-Weiszen Grosze Münsterländer Vorstehhunde'.  

De huidige vereniging in Duitsland is in feite pas in 1969 ontstaan uit een fusie van de twee G.M.-

verenigingen die kort na de oorlog opnieuw waren opgericht: een vereniging (de Borkener groep) die 

nog de oude naam voerde en een tweede vereniging (de Essener groep) die zich 'Zuchtgruppe 

Grosze Münsterländer' noemde.  

De nieuwe vereniging kreeg pas in 1974 de naam 'Verband Grosze Münsterländer e.V.'.  

Het woord 'Verband' (bond, federatie) in deze naam staat erop dat de vereniging bestaat uit een 

achttal afdelingen (Landesgruppen genoemd) met een gezamelijk bondsbestuur, terwijl e.V. betekent: 

'eingetragener Verein' ofwel 'ingescheven vereniging'. 

Met dit 75-jarig jubileum wordt tevens gevierd dat bij oprichting van die eerste vereniging ons ras 

feitelijk zijn naam kreeg, n.l. Grosze (schwarz-weisze) Münsterländer, hoewel de officiële erkenning 

van de Grote Münsterlander als ras natuurlijk pas drie jaar later (in 1922) plaats vond. Ons hele ras is 

dit jaar dus een beetje jarig. Een en ander wordt uitgebreid gevierd en natuurlijk met name in de 

streek waar ons ras geboren is, in Borken. Ook wij zijn uitgenodigd voor de diverse feestelijkheden in 

juni en oktober. Er zijn daartoe bij elke aktiviteit twee plaatsen voor N.G.M.V.-leden gereserveerd. In 

elk geval feliciteren wij onze zustervereniging van harte met dit feestelijk jubileum! (In oktober George 

v. Straaten en Theo Zuidema). 

Op de laatste A.L.V. bleek er onduidelijkheid te bestaan over de spelregels voor plaatsing van een 

dek-of geboortebericht in het klubblad. het bestuur heeft zich met de redaktie daarover beraden en het 

volgende afgesproken: 

- fokkers dienen zelf dekkingen en geboortes aan te melden bij het sekretariaat van de vereniging (het 

liefst met afschrift naar de redaktie en de pupbemiddeling); 

- er kunnen alleen dek -en geboorteberichten worden geplaatst voor teven die eigendom zijn van 
leden; 

- een dek -of geboortebericht wordt slechts één keer geplaatst (dus óf een dek -óf een 

geboortebericht; de fokker kan zelf een voorkeur aangeven; 

- plaatsing kan worden geweigerd als de fokker zich niet houdt aan de regels van het fokreglement 

(zoals fokuitsluitende fouten, elementaire gedragsregels fokkers); 

- in het bericht wordt aangegeven (bijv. door onderstrepen) of de gebruikte ouderdieren toelaatbaar 
zijn tot de N.G.M.V.-fokdierenlijst (voor pupbemiddeling dienen beide ouderdieren te voldoen aan de 

eisen); 

- van de ouderdieren worden alleen naam, kennelnaam en kampioenstitels vermeld (dus geen 

volledige adressen en telefoonnummers). 

Theo Zuidema. 
 


