
Kampioenschapsclubmatch N.G.M.V. op zaterdag 1 juni 1996 te Waalwijk: 

Alvorens we met vakantie gaan is het misschien aardig om nog even stil te staan bij de 

Kampioenschapsclubmatch van 1 juni j.l.. 

Een evenement, dat om verschillende redenen kon uitgroeien tot een hoogtepunt in ons 

verenigingsjaar. 

In de voorbereiding werd er naar gestreefd om meer honden deel te laten nemen aan de clubmatch, 

waardoor we op zoek moesten naar een ruimere huisvesting. Het Nieuwe Lido in Waalwijk bood deze 

ruimte volop. 

Er konden grote ringen worden uitgezet. Als we overigens streven naar meer deelnemers, dan houdt 

je rekening met 60, hooguit 65 inschrijvingen. 

Wanneer de teller dan blijft staan op 73 inschrijvingen ontstaat er lichte euforie, maar ook lichte 

paniek. 

Organisatorisch moeten dan alle zeilen worden bijgezet, de samenstelling van de catalogus vraagt 

meer aandacht en natuurlijk moet de dag zelf in goede banen worden geleid. 

Daarin zijn we naar mijn mening goed geslaagd. 

De nestbesprekingen vormden overigens een nieuw programmaonderdeel op onze clubmatch. Dit 

initiatief heeft er zeker voor gezorgd, dat er met name meer jonge honden hebben deelgenomen. Ook 

is het een zinvol initiatief geweest, waarbij we eens op een andere manier naar onze fokprodukten 

hebben kunnen kijken. 

Twee Engelse keurmeesters Barbara en Geoff Hargreaves (G.M.-kennel, Ghillbeck) met hun zoon 

Robert, hebben onze clubmatch bezocht, omdat ze inzicht wilden hebben in de kwaliteit van onze 

populatie Grote Münsterlanders. Inmiddels zijn zij enthousiast en onder de indruk teruggekeerd naar 

Engeland. De heer Egon Vornholt was onze eregast en heeft de erespeld van de vereniging in 

ontvangst genomen. 

 
Keurmeesters: Dhr. J.M.J. van Soest (reuen) en dhr. W.F. Arxhoek (teven).  

Keurmeester nestbespreking: Dhr. E. Vornholt (dld).  

Gedelegeerde van de Raad van Beheer: Dhr. J.B.M. Hoefsloot.  

Uitslagen gekwalificeerde honden: 

 
Openklasse reuen: 
Arco van 't Seijzenbrook 1U reserve CAC., eigenaar dhr. J. Francotte;  

Axel van de Meastershoeve 2U, eigenaar Jim Kroon;  

Pieke von das Ginsterwald 3U, eigenaar dhr. J. In der Hees;  

Osip van Huize Beauty 4U, eigenaar dhr. J. Hoogland. 

 
Jongehondenklasse reuen: 
Casper van de Polderpionier 1U, eigenaar mevr. W. Braam; 

Bowy van de Heidepolder 2ZG, eigenaar Theo van Delft;  

Clinton van de Polderpionier 3ZG, eigenaar dhr. Th. Smit;  

Bowie van de Heidepolder 4ZG, eigenaar dhr. J. Voogd. 

 

 

 

 

 



Jeugdklasse reuen: 
Palco vom Bußhof, beste reu en beste van het ras met 1U CAC BOB.,  

eigenaar dhr. A. Verschuren;  

Dardanos van de Apfellinde 2ZG, eigenaar mevr. J. Hellenthal-Haeke;  

Damokles-Caesar van de Apfellinde 3ZG, eigenaar Saskia Mulder;  

Damon van de Apfellinde 4ZG, eigenaar Marcel Wouts. 

 
Veteranenklasse reuen: 
Terence 1U, eigenaar dhr. A. Franssen;  
Kamp. Boreas van de Apfellinde 2U, eigenaar Theo Zuidema;  
Kelly van de Lansinkhoeve 3ZG, eigenaar mevr. L. Jacobs.  

 
Openklasse teven: 
Cinthy van Vreeswijk 1U, eigenaar mevr M. de Heer;  

Bonny van het Nadia's Hof 2U, eigenaar Carla Konings;  

Agnes van de Meastershoeve 3U, eigenaar Jim Kroon;  

Sieske van de Heygrave 4U, eigenaar Peter Reivers. 

 
Jongehondenklasse teven: 
Boska van de Heidepolder 1U, eigenaar mevr. M. van Kuijk;  

Brenna van de Heidepolder 2U, eigenaar dhr. F. van der Avoird. 

 
Jeugdklasse teven: 
Danaë-Jordana van de Apfellinde 1U CAC., beste teef, eigenaar Mia en George van Straaten; 

Athena van het Kruisbergse Bos 2ZG, eigenaar dhr. A. 't Hoen;  

Sälli van het Kruisbergse Bos 3ZG, eigenaar mevr. J. Backelandt-auf 'm Keller;  

Deineira van de Apfellinde 4ZG, eigenaar Alfred Prescher. 

 
Gebruikshondenklasse teven: 
Nanka vom Bußhof 1U, eigenaar André Nieuwenhuis;  

Anouk van 't Proostmeer 2U, eigenaar Koos Poort;  

Bo van 't Patriez'n Laand 3U, eigenaar Siemon de Ruiter;  

Boska van 't Patriez'n Laand 4ZG, eigenaar Koos Poort. 

 
Veteranenklasse teven:  
Int. Kamp. Brauronia van de Apfellinde 1U, eigenaar George van Straaten;  

Kamp. Braxsia van de Apfellinde 2U, eigenaar George van Straaten;  

Ronda 3U, eigenaar Frans Steggink. 
Wim Mein. 

 

 

  
(Foto: Kamp. Danaë v.d Apfellinde) 
 


