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Fokkersvergadering op zaterdag 24 januari 1987 te Maarsbergen: 

Samenvatting: 

De voorzitter van de NGMV Jan de Jongh heet allen hartelijk welkom en opent met het onderwerp 

pupbemiddeling. Het bestuur vindt dat het tijd wordt een punt van het fokbeleid toe te voegen aan de 

eisen van de pupbemiddeling. Dit betreft het punt exterieur. Er zou bijvoorbeeld gelet kunnen worden 

op fokuitsluitende fouten zoals: entropium, ectropium, ondervoorbijter enz.. Het komt nu voor dat er 

bemiddeld wordt voor honden uit ouderdieren die bij het bestuur totaal onbekend zijn en dus allerlei 

gebreken zouden kunnen vertonen. 

In de discussie die hierover ontstaat blijkt dat het door sommige beginnende fokkers een gemis wordt 

gevonden dat er bij de keuze van de andere partner door het bestuur geen advies gegeven wordt.  

Door verschillende leden wordt een fokbegeleidingscommissie wenselijk geacht. Sommige leden 

zouden graag zien dat de nadruk meer op jacht gericht wordt en niet op gezondheid. De voorzitter 

merkt op dat alle punten, dus gezondheid, exterieur en jacht belangrijk zijn, maar.. dat er prioriteiten 

gesteld moeten worden. Destijds hebben we aangenomen dat de jachtcapaciteiten in ons ras nog 

voldoende aanwezig waren maar dat er een toename was van erfelijke gebreken zoals heupdysplasie 

en oogziekten. Daarom is toen op de ledenvergadering aangenomen dat dit het eerste punt zou zijn 

als eis voor pupbemiddeling. 

De voorzitter merkt verder op dat destijds toen het fokbeleid en de pupbemiddeling is opgezet de 

vereniging slechts 80 leden kende. Bovendien wisten we weinig van de gebruikswaarden aangezien 

er weinig of niet werd deelgenomen aan veldwedstrijden of proeven. De Grote Münsterlander stond 

destijds bij de jagers ook niet erg hoog aangeschreven. Bovendien was het kennisniveau bijvoorbeeld 

op het gebied van erfelijkheid erg laag. Ergens moet je dan beginnen met je beleid en als we nu kijken 

is er best vooruitgang geboekt. De uitgangspunten van het fokbeleid zijn voor ons ras nog steeds aan 

te houden. Bovendien staat gezondheid bovenaan omdat dit ook objectief gemeten kan worden. 

Destijds gingen ook de jagers met dit beleid accoord omdat ze toen de gebruikswaarden goed 

vonden. Besloten wordt te proberen een fokbegeleidingscommissie te formeren. Géén 

fokadviescommissie dus, want dat lijdt vaak tot ruzies en misverstanden. 

De voorzitter sluit de vergadering met de belofte dat het voorstel van de begeleidingscommissie op de 

Algemene Ledenvergadering naar voren zal worden gebracht. 

Op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 februari 1987 te Maarsbergen is men tot een 

besluit gekomen om een fokbegeleidingscommissie te instaleren. De commissie zal bestaan uit drie 

leden, waarvan minsten één lid niet tevens een bestuurslid is van de vereniging. De commissie 

bestaat nu uit de volgende leden: George van Straaten uit Haarlem, Henk Verpoort uit Arnhem en 

Joyce Wevers uit Utrecht. 
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