
Najaarsveldwedstrijd N.G.M.V. op dinsdag 18 oktober 1988 te Winschoten: 

Op dinsdag 18 oktober werd in de omgeving van Winschoten de door de N.G.M.V. georganiseerde 

Kampioenschaps Najaarsveldwedstrijd Continentaal II gehouden in de schitterende jachtvelden van 

de heren H. Eppens en S. de Ruiter. 

De samenkomst was om 8.30 uur in Café 't Haantje aan de verkeersweg Oude Pekela/Winschoten. 

Deze wedstrijd was opengesteld voor: Epagneul Français, Drentsche Patrijshond, Heidewachtel, 

Weimaraner, Friesche Stabij en natuurlijk Grote Münsterländer. De keurmeesters op deze dag waren: 

de heren E. Ph. Booter (tevens gedelegeerde), en R. Kersten keurden de openklasse en de heer R.'t 

Hart de jeugdklasse. 

De weersomstandigheden waren haast ideaal te noemen en de velden prima bezet met wild. In de 

openklasse waren helaas geen Grote Münsterländers ingeschreven, wel, zes Drentsche 

Patrijshonden, drie Epagneul Francais en een Weimaraner. 

In de jeugdklasse waren vier Grote Münsterländers, drie Drentsche Patrijshonden en een Epagneul 

Francais ingeschreven. 

Keurmeester de heer R.'t Hart kon zijn ogen haast niet geloven, acht kwalificatie's kende hij toe, en 

nog verdient ook..! Dit heb ik in mijn hele loopbaan als keurmeester zijnde nog niet eerder 

meegemaakt, en dat zal ik hoogst waarschijnlijk ook nooit meer mee maken zij hij met opgewonden 

stem...!  

Kwalificatie's Grote Münsterländers: 

Blaschka von Entenschnabel (teef) en eigenaar/voorjager Egbert Thijssen werd 3e geplaatst met de 

kwalificatie 3 Goed; Nora van de Abeelzoom (teef) en eigenaar/ voorjager dhr. H. Veltrop behaalden 

de kwalificatie Goed; Brauronia van de Apfellinde (teef) en eigenaar/ voorjager Frans van Oerle 

behaalden de kwalificatie Goed; Anouk (teef) en eigenaar/voorjager Siemon de Ruiter behaalden ook 

een kwalificatie Goed. 

Voor de hoogst gekwalificeerde Grote Münsterländer was er een Wisselprijs beschikbaar. In 1987 2x 

gewonnen door de heer H. Veltrop met Nora van de Abeelzoom. Nu was het Egbert Thijssen met 

Blaschka von Entenschnabel die de Wisselprijs in ontvangst mocht nemen. 

Rest mij: Keurmeesters, officieel geweer, veldbegeleiders en Siemon de Ruiter die de wedstrijdleiding 

had, te bedanken voor deze zeker voor de Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging "UNIEKE" 

dag!! 

George van Straaten. 
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