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Verslag van de vergadering tussen bestuur N.G.M.V., fokkers en keurmeesters inzake het 
fokbeleid: 
 
Maarsbergen 10 februari 1983: 
 
Aanwezig:   
Mevrouw J. Vredenberg v.d. Horst, de heer en mevrouw Peters, de heren T. v.d. Hoorn, J. Hesen, G. 
Dupont, mevrouw A.M. v. Straaten-Stokman en het bestuur N.G.M.V.. 
 
Afwezig met bericht: 
Mevrouw A.H. Otto v.d. Hamme, de heren L. v. Neerven en J. Biemans. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en spreekt de wens uit dat door de aanwezigheid 
van een keurmeester eventuele verschillen van inzicht t.a.v. de exterieurkeuringen direct besproken 
en mogelijk verhelderd kunnen worden. Daar alle aanwezigen inmiddels bekend zijn met de stukken 
(zie vergadering d.d. 04-11-1982), en deze geen nadere toelichting vergen van de zijde van het 
bestuur opent hij direct de discussie. 
 
Mevrouw Vredenberg v.d. Horst vraagt of het bestuur bekend is met het fokreglement van de 
fokadviescommissie van de Drentse Patrijs Vereniging, waarin onder meer een klassenplan is 
uitgewerkt met drie verschillende klassen, bijvoorbeeld klas 3: goed uiterlijk en goede neus, klas 2 
hogere eisen, klas 1 hoogste eisen. Als kritiek op het voorliggende fokbeleid heeft zij dat een te grote 
nadruk gelegd wordt op exterieurverbetering en dat niet zonder meer mag worden aangenomen dat 
het jachtinstinct aanwezig is en zal blijven. Zij benadrukt dat de G.M. een jachthond is en de 
vereniging derhalve meer aandacht dient te schenken aan zijn jachtcapaciteiten; alsmede in dit 
verband aan het stimuleren van deelname der leden aan veldwedstrijden. Wat betreft de 
exterieurkwaliteiten acht zij het vereiste van 2 keer Zeer Goed (ZG) te laag en vindt zij dat tenminste 
een Uitmuntend (U) behaald moet zijn in de openklasse. 
 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat het fokbeleid van de N.G.M.V. een beleid is en dat het bestuur, 
gezien de ervaringen bij andere verenigingen en gezien het rapport van de Hirschfeldstichting, geen 
fokreglement wil invoeren (en derhalve geen fokadviescommissie - met daarbij behorende 
reglementering - wil instellen). Een klassenplan is daarmee, mede gezien de geringe omvang van het 
ras en de huidige stand van zaken, (nog) niet aan de orde. T.a.v. de prioriteitstelling exterieur c.q. 
jachtinstinct ontstaat een levendige discussie. Met name de heren Dupont en Hesen zijn er 
voorstanders van om het jachtinstinct te laten prevaleren. De heer Peters is van mening dat beide 
criteria een gelijke zwaarte dienen te hebben. Het bestuur licht toe waarom zij indertijd gekozen heeft 
voor exterieur boven jachtkwaliteiten. De argumenten van het bestuur n.l. een goed exterieur d.w.z. 
een goede bouw (fysiek vermogen) komt ten goede aan de jachtkwaliteit, en het jachtinstinct is in 
zodanige mate aanwezig dat hiermee (uit nood) risico's kunnen worden gelopen, vinden geen 
weerklank. Besloten wordt om géén prioriteitstelling te maken en beide eigenschappen even zwaar te 
laten tellen. In dit verband is tevens gesproken over de aanlegproeven. Na zijn toelichting benadrukte 
de heer Neggers, dat de aanlegproef behalve als toetsing tevens bedoeld is als stimulans voor de 
leden om actief met de hond bezig te zijn. De heer Thijssen is van mening dat door de aanlegproeven 
ook diegenen die geen gelegenheid hebben een jachthondencursus te volgen in staat zullen worden 
gesteld het jachtinstinct te toetsen. 
 
Nadat mevrouw Vredenberg v.d. Horst een uitvoerige toelichting gegeven heeft over het keuren van 
honden en met name de kwalificering Goed (G), Zeer Goed (ZG) en Uitmuntend (U) wordt betreffende 
het exterieurvereiste besloten dat dit blijft bij 2 keer een kwalificatie ZG, echter mits deze kwalificaties 
gegeven zijn door twee verschillende keurmeesters en tenminste één van deze kwalificaties behaald 
is op een kampioenschapsclubmatch in de openklasse. 
 
Vermeld moet worden dat het onderwerp Heupdysplasie (HD) weer aan de orde geweest is. 
Verschillen in inzicht over ontstaanswijze zullen blijven bestaan. Doch geconstateerd kan worden, dat 
een ieder zich kan vinden in de gedachte dat hiermee zo weinig mogelijk risico gelopen kan worden, 



daar nooit met zekerheid kan worden vastgesteld wat de oorzaak van HD geweest is. Om de 
contacten met de fokkers niet te willen verstoren blijft het bestuur bij haar standpunt dat gegevens 
betreffende HD positieve (HD+)honden vooralsnog niet in het clubblad te publiceren. Wel zullen aan 
iedere belangstellende deze gegevens worden verstrekt door het secretariaat. Nadat mevrouw 
Vredenberg v.d. Horst opgemerkt heeft dat wanneer een fokker één maal een slechte naam heeft hij 
deze moeilijk kwijtraakt, wordt besloten het punt publicatie niet ter sprake te brengen op de komende 
Algemene Ledenvergadering. 
Tevens wordt nog besloten om het punt van de titel ("officieel erkende fokker N.G.M.V.") voorlopig te 
laten rusten. Dit omdat met name de heer Peters bevreesd is dat hierdoor het bestuur in de 
gelegenheid kan worden gesteld de éne fokker tegen de andere te kunnen uitspelen. 
 
Nadat de voorzitter nog eens gewezen heeft op het belang van het archief en het verstrekken van 
gegevens aan het secretariaat, sluit hij deze bijeenkomst. 
 
Het bestuur N.G.M.V.. 
 
Beste Münsterlanderfans: (maart 1983). 
 
Wat is er zoal gebeurd de afgelopen periode en wat staat ons nog te wachten..? 
Veel, ben ik geneigd te zeggen. Allereerst hebben wij met het bestuur, de fokkers en ditmaal ook de 
keurmeesters nog eens in januari het geplande fokbeleid doorgesproken. Het is bijzonder 
verheugend, dat in gezamenlijk overleg met de belangrijkste betrokkenen over dit fokbeleid een voor 
alle partijen aanvaardbaar standpunt vastgesteld is en dat dit nu ook door de algemene 
ledenvergadering is goedgekeurd. In de toekomst zal ongetwijfeld nog veel op dit terrein moeten 
gebeuren, maar het begin, de eerste opzet, is er tenminste. Te hard van stapel lopen is zeker met 
betrekking tot de fokkerij geen goede zaak. Veel tijd en ook veel onderling vertrouwen is - méér dan 
stringente regels - voor het welslagen een eerste vereiste. En de tekenen zijn aanwezig, dat we nu op 
de goede weg zijn. 
 
Jan de Jongh (voorzitter ngmv 1981 t/m 1986). 

 
 


