
Clubmatch N.G.M.V. op zaterdag 14 juni 1986 te Voorthuizen: 
Beste Münsterlanderfans, 
De afgelopen clubmatch van onze vereniging is mede dankzij het prachtige weer in alle opzichten een 

groot succes geworden. Bijzonder verheugend was de goede en naar het oordeel van het bestuur, 

fokkers en keurmeesters stijgende lijn in de kwaliteit van ons ras. Dit werd niet alleen bevestigt door 

de exterieur keuringen, ook bij de PRA en Cataract keuringen, waarvoor velen zich hadden 

opgegeven, werden op enkele uitzondering na goede resultaten geboekt.  
Vele deelnemers zullen het bijzonder op prijs gesteld hebben dat de keurmeesters, mevrouw J. 

Vredenberg van der Horst (teven) en de heer J. van Soest (reuen), hun bevindingen en commentaar 

via de microfoon aan een ieder ten gehore brachten. In het bijzonder daarvoor wil ik hen nog eens van 

deze plaats van harte danken. 
Door het prachtige weer kon de dag natuurlijk niet stuk, zoals dat in wieler termen heet. Ik weet echter 

dat er ook achter de schermen hard gewerkt is aan het welslagen van deze dag. Daarvoor wil ik in het 

bijzonder danken Anja Laurijssen en Egbert Thijssen. 
Uitslagen geplaatste honden.  

Keurmeesters: Joyce Vredenberg van der Horst (teven) en Jos van Soest (reuen): 

 
Openklasse reuen: 
Amphion van de Apfellinde 1U beste reu, nhsb.nr. 1305245, eigenaar Wim Grothuis, fokker G.A. v. 

Straaten; Astan 2U, eigenaar Cor Elbersen; Cita 3U, eigenaar B. Könniger; Jarno 4ZG, eigenaar M. 

van de Heuvel. 

 
Jeugdklasse reuen:Gino van de Heygrave 1U beste jeugdhond, eigenaar Birgitte van de Broek; Jack 

van 't Munsterbos 2U, eigenaar Egbert Bekkering; Gorak van de Heygrave 3U, eigenaar Wolter van 

de Kamp; Rex 4U, eigenaar H. Veltrop. v.l.n.r: Jarno, Cita, Astan, Amphion  

 
Kampioensklasse reuen: 
Amphiaraus van de Apfellinde 1U, eigenaar Paul Oude Geerdink.  

 
Openklasse teven: 
Asta van 't Munsterbos 1U, eigenaar H. Brand; Reza van 't Munsterbos 2U, eigenaar M. Derksen; 

Wanda 3U, eigenaar André Nieuwenhuis; Holly van de Vechte 4ZG, eigenaar Gerard Groote Punt. 

 
Jeugdklasse teven: 
Jasmijn van 't Munsterbos 1ZG, fokker/eigenaar Teun van de Hoorn; Goya van de Heygrave 2ZG, 

fokker/eigenaar Egbert Thijssen; Flicka von Varesfeldt 3ZG, eigenaar A. Putter; Donja 4ZG, eigenaar 

J. van de Heuvel. 

 
Kampioensklasse teven: 
Asta von Tränkepohl 1U beste teef BOB, nhsb.nr. 1230387 imp. dld., eigenaar Nel Murk-van Hoorn, 

fokker E. Hausterman; Kamp. Asta vom Tränkepohl, Atessa van de Kloosterwiel 2U, eigenaar Jos 

Mols.  

                               Asta von Tränkepohl 



                            . 

                            v.l.n.r.: Jarno, Cita, Astan, Amphion. 
 

 
Jan de Jongh (voorzitter ngmv 1981-1986) 

 


