
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten). 

 
Jaarverslag secretaris N.G.M.V. over 1985: 
 
Jubileumjaar: 
 
Negentienvijfentachtig was het jaar dat we ons tien-jarig bestaan konden vieren. Het bestuur N.G.M.V. 
heeft dit in uitdrukking door het organiseren van extra aktiviteiten. Op de Algemene Ledenvergadering 
is, mede door de lezing van Prof. Bouw, die eerder veel enthousiaste leden trok, ingegaan op het 
stimuleren van het HD-onderzoek. Verder werd voor de eerste keer de Martien Peters Bokaal 
uitgereikt door mevrouw Peters aan Joyce Wevers met haar hond Jasmijn van Diepenbosch (Onyx). 
 
Op 16 maart vonden weer de aanlegproeven plaats te Hulten. Maar liefst 24 leden en niet-leden 
hadden ingeschreven en de keurmeesters waren tevreden over het niveau van de honden, dat 
gestegen was in vergelijking met 1984. Het hoogste aantal punten, 136 met de kwalificatie Uitmuntend 
werd gegeven aan 2 honden, Sanne v.'t Munsterbos en Aphrodite v.d. Apfellinde. Daarnaast 
vielen nog 5 keer Uitmuntend, 12 keer Zeer Goed en 5 keer Goed. Verheugend feit was dat veel 
fokkers aanwezig waren om hun nakomelingen te aanschouwen. 
 
Op 20 april werd er wederom in Winschoten in het veld van Siemon de Ruiter een 
voorjaarsveldwedstrijd gehouden. Helaas waren hier slechts 3 Grote Münsterlanders aanwezig, die 
ook niet kwamen tot het behalen van een kwalificatie. Keurmeester Rob 't Hart heeft na afloop dan 
ook meegedeeld dat dit een zeer moeilijke dag was, aangezien het door de zeer harde wind niet 
eenvoudig is tot een goed resultaat te komen. 
 
In het kader van het lustrum hadden wij gedacht dat een variatie op de wandeling wel leuk zou zijn en 
organiseerden Jan Neggers en Joyce Wevers een hondenrallye. De rallye was erg leuk en na afloop 
hebben we ons zeer vermaakt met het boetseren van hondenfiguren van klei waarmee prijzen 
verdiend konden worden. Een gezellige dag, maar jammer dat zoveel leden het lieten afweten. Veel 
werk is gedaan voor een heel klein groepje mensen. 
 
Wél een grote opkomst  was er bij de Kampioenschapsclubmatch op 22 juni in Edda Huzid te 
Voorthuizen. 
Doordat het weer niet al te zeer meewerkte hielden we dit in de manege. Keurmeesters waren de 
heren E. Vornholt uit Duitsland en L.A.M. van Neerven.  Dr. Stades was aanwezig om de honden te 
keuren op oogziektes en het was zeer verheugend dat zoveel leden hier het belang van weten in te 
zien. Beste jeugdhond werd Astor van de heer van de Spek, beste reu werd Amphiaraus v.d. 
Apfellinde en beste teef en beste van de Clubmatch werd Marit v.'t Munsterbos. Ook hier weer een 
prima sfeer en een geslaagde dag, die werd opgesierd door foto's van de fotowedstrijd, een foto-
expositie en prachtige stambomen, gemaakt door Joyce Wevers. 
                                                                                                                         
Na de vakantie kwamen we weer bijeen in Haaften op 14 september, waar de jaarlijkse 
jachthondenproeven werden gehouden, dit keer in samenwerking met de Vereniging Vizsla. In het 
schitterende natuurgebied "De Crobsche Waard" behaalden 12 Grote Münsterlanders een diploma. 
Een A-diploma werd behaald door Jasmijn v Diepenbosch van Joyce Wevers met 94 punten. Het 
hoogste B-diploma met 68 punten door Falke v.d. Heygrave van Sonja Crielaard, en het hoogste C-
diploma door Clint v.d. Eendenput van M. Bierman met 43 punten. De Grote Münsterlander en Vizsla 
Vereniging kunnen terugblikken op eenzeer geslaagde dag, voor herhaling vatbaar. 
 
Daar Rex v.d. Eendenput in 1985 toch nog twee keer het A-diploma wist te bemachtigen werd hij 
uitgenodigd tot deelname aan de Nimrod-proef. Een grote eer, ook al werd helaas het felbegeerde 
AA-diploma niet behaald. Op het gebied van de jacht werden ook in het buitenland grote successen 
behaald. Ils van Roger Smeyers behaalde in Wassenberg Duitsland, de VJP met 62 punten en de 
HZP met 183 punten en was daarmee winnaar van de dag. In Dörentrup op de Vorm Walde HZP 
behaalden Ils en Roger 170 punten. Jasmijn v. Diepenbosch van Joyce Wevers volbracht in 
Duitsland de Bringtreueproef en Falke v.d. Heygrave van Sonja Crielaard behaalde een VJP-diploma 
met 66 punten in Rhede. Het hoeven dus niet alleen in Duitsland gefokte honden te zijn die resultaten 
behalen. 
 



Ook op het gebied van exterieur laten we zien dat we erbij horen. Op de Bravo in Antwerpen werd 
Kamp. Alexander v.d. Kloosterwiel van Saskia Mulder beste van 't ras met 1 Uitmuntend met CAC-
CACIB en in Luxemburg werd Kamp. Jordana v.'t Munsterbos van George van Straaten beste van 't 
ras met 1 Uitmuntend met CACL-CACIB Luxemburgs Kampioen. Op de Zuchtschau te Dorsten 
behaalden Amphiaraus v.d. Apfellinde van Paul Oude Geerdink SG/SG met een eerste plaats en 
een gouden medaille, en Kamp. Jordana v.'t Munsterbos van George van Straaten SG/SG met een 
tweede plaats en een zilveren medaille. Ils van Roger Smeyers behaalde G/SG.  
 
Het grootste gebeuren op dit gebied was wel de Wereldtentoonstelling op 15 en 16 juni in de Ray te 
Amsterdam. Daar werd Kamp. Cay v.'t Koningsbosch van John te Dorsthorst beste reu en beste 
van 't ras met 1 Uitmuntend met CAC en Winner 1985. Kamp. Jordana v.'t Munsterbos van George 
van Straaten werd beste teef met 1 Uitmuntend met CAC-CACIB en Winster en Wereld Winster 1985. 
Deborah van Marian van Abeelen behaalde 1 Uitmuntend met CAC en Jeugd Wereld Winster 1985. 
 
In 1985 behaalden Jesse v.'t Koningsbosch van L. Michielsen, Nadia v.'t Munsterbos van F.M. 
Verhaar en Alexander v.d. Kloosterwiel van Saslia Mulder de titel Nederlands Kampioen. De eerste 
Grote Münsterlander die de titel Internationaal Kampioen behaalde is Jasmijn v. Diepenbosch van 
Joyce Wevers. Het voorbeeld van een allround-hond want zij behaalde ook nog "even" het V.Z.H.-
diploma, won de Cynophilia Wisselprijs op de open Amsterdamse Kampioenschappen en behaalde 
nog enkele successen op het gebied van de G&G, teveel om op te noemen. 
 
Uit alles blijkt dat er veel leden zeer aktief bezig zijn op alle terreinen. Dit maakt de bestuursleden 
gemotiveerd om enthousiast door te gaan. 
 
Anja Laurijsen (secretaris ngmv 1982-1987).   

 


