
Historie NGMV.: 
 
(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten). 

 
Jachthondenproeven N.G.M.V. op zaterdag 14 september 1985 te Haaften: 
 
De jaarlijkse jachthondenproeven liggen weer achter ons. Dit jaar werden de proeven voor de eerste 
keer in combinatie met de Vizsla vereniging georganiseerd. Deze vereniging is evenals de Grote 
Münsterländer vereniging in 1975 opgericht. 
 
Op de eerste plaats dank aan: Jan Neggers die deze dag weer voortreffelijk heeft georganiseerd, 
Greet Neggers voor haar administratieve werkzaamheden en Mia van Straaten die voor de 
keurmeesters, deelnemers en belangstellenden de drankjes verzorgde. Tevens dank aan de vele 
helpers voor hun aandeel op deze dag. 
 
Er heerste een gezellige sfeer in en rondom het "Waardmanshuis" een oud transformatorgebouwtje 
dat omgebouwd is tot ontvangstcentrum. Dit gebouwtje diende de gehele dag als ontmoetingsplaats in 
het natuurgebied de "Grobsche Waard" waar de proeven werden gehouden. Een ieder kon hier 
terecht voor een drankje en eventuele informatie over het verloop van de proeven. 
 
De "Grobsche Waard" is een schitterend natuurgebied met zijn ondiepe kleiputten die aan het einde 
van de vorige eeuw gegraven werden voor de stenenfabricage. Flora en fauna hebben hier alle 
gelegenheid gekregen om tot ontwikkeling te komen. Dus een ideaal terrein om jachthondenproeven 
te houden. Tevens voor alle aanwezigen belang- stellenden een geschikt terrein om de proeven van 
nabij te volgen. Voor speciaal deze mensen moet het zeker een stimulans zijn om in het volgende jaar 
het e.e.a. ook eens te proberen. We hebben toch een jachthond aangeschaft, laat hem dat dan ook 
bewijzen op dit soort dagen. U zal verbaasd zijn wat uw hond al niet kan presteren, en het allemaal 
met veel plezier doet ook. 
 
Jasmijn van Diepenbosch en eigenaar/voorjaagster Joyce Wevers behaalden een fraai A-diploma met 
94 punten. 
 
De Grote Münsterländer en Vizsla vereniging kunnen terugblikken op een welzeer geslaagde dag, 
zeker voor herhaling vatbaar zoals de heren Pieter van der Horst (voorzitter van de Vizsla vereniging) 
en Jan Neggers (jachtzaken N.G.M.V.) na de prijsuitreiking in hun slotwoord benadrukten. 
 
Uitslagen Grote Münsterlanders: 
 
C-diploma: 
Kasper van 't Munsterbos en eigenaar/voorjager C. van de Berg 36 pnt.; Astor en eigenaar/voorjager 
D. van de Spek 38 pnt.; Clint van de Eendenput en eigenaar/voorjaagster M. Bierman 43 pnt.. 
 
B-diploma: 
Geofrey van 't Munsterbos en eigenaar/voorjager Egbert Bekkering 61 pnt.; Rex van de Eendenput en 
eigenaar/voorjager Cris van de Bosch 79 pnt.;           
Falke van de Heygrave en eigenaar/voorjaagster Sonja Crielaard 68 pnt.; Hexe van 't Eksterbos en 
eigenaar/voorjager G. Dupont 56 pnt.; Astan en eigenaar/voorjager Cor Elbersen 66 pnt.; Citta en 
eigenaar/voorjager B. Könniger 60 pnt.; Atessa van de Kloosterwiel en eigenaar/voorjager Jos Mols 
65 pnt.; Wanda en eigenaar/voorjager André Nieuwenhuis 75 pnt.. 
 
A-diploma: 
Jasmijn (Onyx) van Diepenbosch en eigenaar/voorjaagster Joyce Wevers 94 pnt.. 
 
George van Straaten (redactie en public relations ngmv 1980 t/m 1995). 
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