
Clubmatch N.G.M.V. op zaterdag 11 juni 1983 te Voorthuizen: 
 
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 
 

Historie NGMV. 
 
Zoals steeds heb ik met zeer veel genoegen de honden (reuen) gekeurd. Bij de jeugdklasse reuen 
kon ik aan Shadow van 't Munsterbos 1U geven, nhsbnr. 1225823 (V: Harrald v. Diepenbosch 
nhsbnr. 1093510; M: Cora v.'t Munsterbos nhsbnr. G-2 1033282), eigenaar/fokker T. v.d. Hoorn. Hij 
werd tevens beste jeugdhond en beste reu op deze dag. Zijn nestbroer Mykos van 't Munsterbos 
werd gekwalificeerd met 2U. Het zijn zeer typische honden met mooie lichamen, goede hoofden en 
voor hun leeftijd vrij goed gangwerk. Amando van 't Munsterbosch kreeg 3ZG en Cei-Benno van de 
Heygrave 4ZG. Er was in deze klas een grote reu Rino bij, van een andere afstamming met zeer veel 
wit, die wat slungelig aandeed en veel tijd nodig zal hebben om lichamelijk volwassen te worden. De 
overige uit deze klasse waren meer of minder aan elkaar geparenteerd en kregen ZG. 
 
Bij de openklasse-reuen kreeg Geoffrey van 't Munsterbos 1U, Caspar van 't Koningsbosch 2U, 
Amando van 't Munsterbosch 3ZG en Cei-Benno van de Heygrave 4ZG. De overige alle ZG.  
 
In de kampioensklasse-reuen behaalde Harrald van Diepenbosch 1U.  
Hij is gezien de afstamming van iets ander type dan wij gewoonlijk op de keuringen zien. 
 
De teef Kamp. Jordana van 't Munsterbos, nhsbnr. 1107727 (V: Alf v. Harsewinkel nhsbnr. 1099579 
imp. dld.; M: Aster v.'t Koningsbosch nhsbnr. 829354) behaalde in de kampioensklasse teven 1U 
beste teef en tevens beste van het ras met 1U BOB., eigenaar G. v. Straaten, fokker T. v.d. Hoorn. 
Sandy van 't Munsterbosch kreeg 2U in deze klasse. In de jeugdklasse-teven kreeg Nadia van 't 
Munsterbos 1ZG. Sonja van 't Munsterbosch 2ZG, Pascha van de Eendenput 3ZG en de rest in deze 
klasse kreeg G. In de openklasse teven kreeg Dora vom Birkengrund 1U, Doeska van de Abeelzoom 
2U, Renda van 't Munsterbosch 3U en Astra 4U.   
                                                                                                                      
Ik vond wel dat er een vooruitgang in het gangwerk was. Van enkele honden konden de ogen iets 
donkerder zijn. Sommige honden waren wat onstuimig, maar hadden een goed karakter.  
De bejaagde honden waren zeer goed gespierd.  
 
Zoals steeds bij deze vereniging was de ontvangst zeer gastvrij en de verzorging van de keurmeesters 
uitstekend. Een prima organisatie, alles verliep vlot. De heer Jos van Soest (keurde de reuen) en ik 
hebben heel prettig samen gekeurd. Joyce Vredenberg van der Horst (schrijfster) hielp als steeds zeer 
goed en plezierig. Wij genieten van de mooie boeket strobloemen. Ik wens de vereniging op 
tentoonstelling -en jacht-gebied nog zeer veel succes. 
                                                                                                          
A.H. Otto-van de Hamme.                                                                        

 

 


