
(Digitaal verwerk door George A. van Straaten) 

Beste Münsterlandervrienden april 1995: 

Deze maand bestaat onze Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging twintig jaar. 

Daarmee is de vereniging zijn kinderjaren wel ontgroeid en mag zich, zoals één van onze oprichters 

opmerkte, nu toch definitief volwassen noemen. 

Diegenen die op de Algemene Ledenvergadering in Rhenoy aanwezig waren (en dat waren er 

gelukkig velen) zullen hebben begrepen dat we dit vierde lustrum niet onopgemerkt voorbij willen laten 

gaan. 

De activiteiten-agenda maakt dat wel duidelijk. Van onze jubileumactiviteiten hebben we de eerste al 

weer gehad: de aanlegproeven, die met 54 inschrijvingen, schitterend weer en een perfecte 

organisatie (hulde aan de commissaris jachtzaken!) toch zeker een doorslaand succes mogen heten. 

Mede ter gelegenheid van het lustrum is thans de eerste druk van ons N.G.M.V.-Informatieboekje 

verschenen. Dit boekje bevat naast de teksten van alle reglementen van onze vereniging (statuten, 

huishoudelijk reglement, fokreglement, reglementen wisselbokalen) ook allerlei informatie over 

belangrijke adressen, de rasstandaard en wedstrijden en tentoonstellingen waar u met uw Grote 

Münsterlander aan mee kunt doen. 

Kortom een 'must' voor alle actieve leden en andere Grote Münsterlanderliefhebbers. Tevens zijn er 

ook N.G.M.V.-mouwemblemen te ere van het lustrum gemaakt.  

Verder treden er natuurlijk van tijd tot tijd mutaties op in namen en adressen waardoor de in het boekje 

opgenomen persoonsgegevens niet up to date blijven. Dat is nu eenmaal onontkoombaar. We raden u 

aan die mutaties steeds onmiddelijk uit het clubblad over te nemen -in het boekje- zodat u nooit mis 

grijpt. Het boekje is nog maar net uit en de eerste mutaties zijn er al. Deze betreffen een verandering 

in het bestuur waarin we twee nieuwe leden begroeten, Wim Mein (secretaris) en Saskia Mulder 

(beiden hartelijk welkom!) en afscheid nemen we van Cecile Kroon (met onze hartelijke dank voor de 

bewezen diensten!). 

Dan een belangrijke mededeling: 

Op de Algemene Ledenvergadering ontspon zich (opnieuw) een discussie over de beoordeling van 

HD-foto's in het buitenland. Het bestuur heeft hierover een briefwisseling gehad met de Raad van 

Beheer en de W.K. Hirschfeldstichting. De reactie van de Hirschfeldstichting is volstrekt duidelijk: 

HD-foto's van honden met een Nederlandse stamboom die in Nederlands  

bezit zijn dienen beoordeeld te worden door de Hirschfeldstichting.  

Als zulke foto's toch in Duitsland worden beoordeeld gaat het dus om een 'illegale praktijk' en is de 

beoordeling derhalve ongeldig! 

Deze regel geldt al vanaf 1991 maar is pas in februari 1993 in de Hondenwereld gepubliceerd. 

De vereniging wenst zich onverkort aan deze regelgeving te houden en heeft het fokreglement daarop 

aangepast. Wie geïnteresseerd is in de betreffende correspondentie kan kopieën opvragen bij het 

secretariaat van de vereniging. 

Theo Zuidema. 
 


