
Historie NGMV. 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

Jachthondenproeven N.G.M.V. op zaterdag 19 september 1987 te Haaften: 

De zomer is weer achter de rug, en is voor onze vereniging afgesloten met een geslaagde 

jachthonden proefdag. De samenwerking met de Vizsla vereniging loopt uitstekend. Het is de 

bedoeling dat de organisatie van deze proeven om de beurt door de verenigingen wordt 

georganiseerd. 

Van hier uit wil ik graag vooral Harry van de Heygrave een aai over de kop geven omdat deze hond 

het presteerde (als eerste Grote Münsterländer) perfect zonder één punt verlies zijn B-diploma te 

halen. Ook Kees Merkes, zijn baas, proficiat.., want dat lukt alleen als de samenwerking tussen baas 

en hond prima is en de hond graag werkt voor zijn baas. Jack van 't Munsterbos behaalde met zijn 

baas Egbert Bekkering het hoogste C-diploma met 47 punten.  

Jammer was het, dat vrij veel potentiéle kombinaties niet waren verschenen, die elders wél aan 

proeven deelnamen. Zo'n proef van de vereniging vormt toch een soort jaarlijks hoogtepunt, 

presentatie van het ras, en draagt naar mijn gevoel ook een beetje een feestelijk karakter. Verder is 

de feitelijke waarde niet verschillend van een regionale proef. Volgend jaar verwachten we dan toch 

wel weer (bijna) alle getrainde Grote Münsterländers. 

Uitslagen Grote Münsterlanders: 

C-diploma:  Jack van 't Munsterbos en eigenaar/voorjager Egbert Bekkering 47 pnt.; Amphion van de 

Apfellinde en eigenaar/voorjager Wim Grothuis 42 pnt.; Braxsia van de Apfellinde en 

eigenaar/voorjager George van Straaten 41 pnt.; Kalista von Haus Gelmers en eigenaar/voorjager Jan 

Weyers 33 pnt.; Iris-Wynbor van de Heygrave en eigenaar/voorjager Cees van de Aar 32 pnt.; 

Brauronia van de Apfellinde en eigenaar/voorjager Frans van Oerle 31 pnt.. 

B-diploma: Harrie van de Heygrave en eigenaar/voorjager Kees Merkes 80 pnt.; Wanda en 

eigenaar/voorjager André Nieuwenhuis 74 pnt.; Hester van de Heygrave en eigenaar/voorjager C. van 

Haaften 72 pnt.; Atessa van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager Jos Mols 71 pnt.; Donja en 

eigenaar/voorjaagster M. Bierman 68 pnt.; Gino van de Heygrave en eigenaar/voorjaagster Birgitte 

van de broek 65 pnt.; Birte van de Hoeve van Hooff en eigenaar/voorjager J. Bronk 58 pnt..  
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