
Historie NGMV.: 

 

(Digitaal verwerkt door George A. van Straaten) 

 

Kampioenschapsclubmatch N.G.M.V. op zaterdag 22 juni 1985 te Voorthuizen: 

 

Beste Munsterlanderfans (Jan de Jongh voorzitter ngmv 1981-1986). 

 

De afgelopen Kampioensclubmatch mag zonder meer een groot succes genoemd worden. Het 

ongekend grote aantal ingeschreven honden (56), vergezeld van hun voorbreng(sters) en een grote 

supporters-scharen, alsmede de hoge kwaliteit van het keurmeestersgezelschap, de heren L.A.M. van 

Neerven en E. Vornholt, lagen hieraan ongetwijfeld ten grondslag. Daarvoor hartelijk dank. Het is 

immers van groot belang voor het ras, dat zoveel mogelijk honden zo vaak mogelijk gekeurd worden. 

(NB.: het streelt het bestuur natuurlijk wel, dat zovelen de voorkeur geven aan de jaarlijkse exterieur 

keuring van de N.G.M.V., maar neemt u ook eens deel aan andere tentoonstellingen).  

Mijn dank gaat ook uit naar Joyce Wevers, in haar eentje de lustrumcommissie vormend (10 jarig 

jubileum van de N.G.M.V.), welke bijzonder veel werk verzet heeft om een en ander 'aan te kleden'. 

Ik vertrouw er tevens op dat de dames Laurijssen en van Straaten, het tandem Anja en Mia dus, na 

afloop weer rustig hebben kunnen slapen. 

 

Uitslagen geplaatste honden.  

Keurmeesters: L.A. M. van Neerven (teven) en Egon Vornholt dld. (reuen). 

 

Openklasse reuen: 

Amphiaraus van de Apfellinde 1U CAC beste reu, nhsbnr. 1305242, eigenaar Paul Oude Geerdink, 

fokker G.A. v. Straaten; Kamp. Cay van 't Koningsbosch 2U reserve CAC, eigenaar John te Dorsthorst; 

Faroek van 't Gromula 3U, eigenaar J. Maliepaard; Cita 4ZG, eigenaar B. Könniger. 

 

Jeugdklasse reuen: 

Astor 1U beste jeugdhond, eigenaar D. van de Spek; Blue van 't Munsterbos 2U, eigenaar W. van 

Hornveld; Jansen van 't Exelse Veld 3ZG, eigenaar A. de Frel; Igor 4ZG, eigenaar O. Bosker. 

 

Openklasse teven:  

Marit van 't Munsterbos 1U CAC beste teef BOB, nhsbnr. 1299625, eigenaar K. Esselink, fokker T. 

v.d. Hoorn; Dora von Birkengrund 2U, eigenaar A. Putter; Reza van 't Munsterbos 3U, eigenaar M. 

Derksen; Helga van 't Eksterbos 4U, eigenaars G. en P. Dupont. 

 

Jeugdklasse teven: 

Cora van de Eendenput 1ZG, eigenaar E. Geurkink; Falke van Heygrave 2ZG, eigenaar Sonja Crielaard;  

Ilse van 't Munsterbos  3ZG, fokker/eigenaar Teun van de Hoorn; Ils 4ZG, eigenaar R.  Smeyers. 

 

Gebruikshondenklasse teven: 

Jasmijn (Onyx) van Diepenbosch 1U reserve CAC, eigenaar Joyce Wevers.           

 



 

Amphiaraus van de Apfellinde 1U CAC beste reu 

 Marit van 't Munsterbos 1U CAC beste teef BOB 

 

 Anja Laurijssen en Mia van Straaten 


