
Van de voorzitter maart 1996: 

Precies 2 jaar geleden schreef ik mijn eerste artikeltje in ons blad (nr. 94-1). Als kersverse voorzitter 

van onze N.G.M.V. zal ik proberen de traditie van mijn voorganger, Theo Zuidema, voort te zetten om 

in elke uitgave enig persoonlijk geluid te geven. 

Voor mij persoonlijk staan een tweetal zaken voorop en dat wil ik wel kwijt. 

Allereerst de vereniging zelf -dat zijn wij met elkaar - op hetzelfde hoge peil houden door het 

voortzetten van alle activiteiten en deelname hieraan te bevorderen en door het in stand houden van 

ons prima clubblad. 

Het tweede voor mij belangrijke punt is de instandhouding van een gezonde, voor de jacht geschikte, 

mooie Münsterlanderpopulatie in Nederland. 

Dit laatste is voorwaar geen eenvoudige zaak en het vergt naar mijn idee een voortdurend 

gezamenlijk optrekken van alle leden en fokkers binnen het raamwerk van ons fokreglement. 

Hier ligt ook de enorme uitdaging voor de fokbegeleidingscommissie.  

Op mijn verzoek hebben wij direct na de ALV van 10 februari 1996 een bestuursvergadering 

gehouden en wel op 22 februari 1996.  

Voor mij vooral een gelegenheid om inzicht te krijgen in de gang van zaken binnen het bestuur en op 

de hoogte te raken van een aantal lopende zaken. 

Plezierig is het om te weten dat alle overige bestuursleden zich enorm inspannen voor de N.G.M.V.. 

Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. 

De problemen m.b.t. de redactie van het clubblad hebben we voorlopig opgevangen door binnen het 

bestuur e.e.a. te verdelen. We hebben dringend behoefte aan versterking van de redactie, met name 

om de zaken met de drukker en de verzending te regelen. 

Wie is bereid ? Wat heerlijk is om te melden is dat na George van Straaten (kennel van de Apfellinde) 

ook aan Koos Poort (kennel van 't Proostmeer) de titel Clubfokker wordt verleend. 

Fokkers, dit is de weg naar de toekomst; Wie volgt ? Wij hebben tijdens onze bestuursvergadering 

even gesproken over de fokbegeleiding. In het volgende nummer zult u geïnformeerd worden over de 

aanpak door de fokbegeleidingscommissie. 

Wij willen komen tot een systematische inventarisatie van gegevens van alle honden, teneinde alle 

voor de fok geschikte veelbelovende honden te kunnen identificeren om van daaruit de fokbegeleiding 

gestalte te geven. 

Mijn persoonlijke overtuiging is overigens dat we binnen het kader van ons fokreglement ook de 

veelbelovende honden van onze buitenlandse zusterverenigingen nodig zullen hebben. 

Met nadruk doe ik een oproep om onze kampioensclubmatch 1 juni a.s. te bezoeken, zo mogelijk als 

deelnemer maar anders als bezoeker. 

Naast de gebruikelijke keuringen zullen er nestbesprekingen plaats vinden, die altijd zeer 

verhelderend en leerzaam zijn. 

U kunt dan tevens luister bijzetten aan de benoeming van de heer E. Vornholt uit Duitsland tot lid van 

verdienste van de N.G.M.V. en de daarmee verbonden uitreiking van onze erespeld. 

Steef Pennings.  


