
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

 

Beste Münsterlandervrienden februari 1993: 
 
Ik kan me geen Algemene Ledenvergadering herinneren die zo bol stond van ingehouden emotie als 

die van afgelopen 13 februari. 
Geen wonder, want er werd gesproken over het fokbeleid van de vereniging. En daarmee raak je een 

heikel punt. De fokkerij is immers misschien wel het onderwerp waarover de meningen binnen vrijwel 

elke rasvereniging het meest uiteenlopen. 

 
Want heb je het over de fokkerij dan heb je het over al die eigenschappen van je hond die je het 

meest aan het hart gaan, waarvan je als hondenliefhebber zo kunt genieten. 
Dan heb je het er over hoe je die eigenschappen kunt vasthouden in volgende generaties: 

gezondheid, betrouwbaarheid, schoonheid en werklust. 

 
Tegelijkertijd heb je het echter ook over de zakelijke belangen van fokkers, over het handelen in 

dieren, over de ethiek van het fokken, over erfelijke ziekten en gebreken, over de invloed van het 

buitenlandse fokbeleid op de kwaliteit van de Nederlandse populatie, over jacht, over honden sport, 

over regels en bepalingen van de Raad van Beheer, over pupbemiddeling, over demokratische 

besluitvorming, enz.. 

 
Dat over zulke belangrijke zaken de emoties hoog kunnen oplopen is niet verwonderlijk! 
Ik kan niet verhelen dat ik me als voorzitter vooraf zorgen heb gemaakt over deze vergadering, dat ik 

me heb afgevraagd of we al die emoties in de hand zouden kunnen houden en na de vergadering 

weer als vrienden uit elkaar zouden kunnen gaan. 
Ik ben erg gelukkig dat dat is gelukt. Het was een zware vergadering maar ik denk dat we er als 

vereniging goed uit zijn gekomen. 

 
Het resultaat is een geschreven fokreglement waarover voldoende consensus bestaat.  
Geen reglement voor de eeuwigheid, geen stok om de hond (of baas cq. fokker) te slaan maar een 

stuk waarnaar kan worden verwezen bij vragen, waar we op kunnen terugvallen bij meningsverschillen 

en dat aanknopingspunten levert voor toekomstig beleid. 

 
De bedoeling is nu om op korte termijn te komen tot de uitgave van een brochure waarin niet alleen 

zijn opgenomen dit fokreglement maar ook de officiële rasstandaard, de statuten en het huishoudelijk 

reglement, de reglementen van de wedstrijdbokalen en wisselprijzen, de werkwijzen van kommissies, 

enz.. We hopen zo een overzichtelijk informatieboekje te maken dat aan iedereen die wil weten hoe 

een en ander werkt te lezen kan worden gegeven. Binnenkort hoort u daarover meer. 

 
Terug naar de orde van de dag. Er is de afgelopen tijd nog meer gebeurd en er staat nog het een en 

ander te gebeuren ook! 

 
Op de Algemene Ledenvergadering trad af als sekretaresse Hanneke van der Kamp die deze funktie 

drie jaar heeft bekleed.Hanneke werd opgevolgd door Cecile Kroon die zich elders in dit klubblad aan 

u voorstelt.We zijn Hanneke dankbaar voor het werk dat zij voor het bestuur en de vereniging heeft 

gedaan en we verwelkomen graag onze nieuwe sekretaresse.  
Dat Cecile met een vliegende start aan haar taak is begonnen ziet u o.a. aan de nieuwe aanblik van 

het klubblad (haar man is de sponsor hiervan) dat zij samen met onze redakteur George van Straaten 

heeft verzorgd. We zijn benieuwd wat er nog meer in het vat zit!  

 
De aanlegproeven in Nieuw Milligen waren opnieuw een sukses. Onze 'jongsten' lieten heel wat fraais 

zien en bewezen dat het met de natuurlijke aanleg van onze Grote Münsterlanders nog niet zo slecht 

is gesteld. Al met al zijn we het verenigingsjaar goed begonnen. 
Als deze trend zich voortzet mogen we een prima jaar tegemoet zien. Verschillende aktiviteiten staan 

op stapel, waaronder nu toch eindelijk het lang verwachte keurmeestersexamen.  

 

Dat u er ook aan mee kunt werken dit jaar tot een sukses te maken hoef ik waarschijnlijk al niet meer 

uit te leggen. Of wel soms? 

 

Theo Zuidema (voorzitter ngmv 1989-1995) 


