
Clubmatch N.G.M.V. op zaterdag 12 juni 1982 te Someren: 
 
(Digitaal verwerkt door George van Straaten) 

  
Historie NGMV. 

  
Op uitnodiging van de Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging heb ik 12 juni op het voetbalveld 
van café restaurant "Het Weekend" in Someren de exterieur keuring verricht van dit ras.  
Er waren 47 honden ingeschreven, waar onder 3 puppy's.  
Er kon 6x U, 29x ZG en 5x G toegekend worden.  

  
Om 11.30 uur werd met de keuring begonnen. De puppyklas trok als eerste aan mij voorbij en 
gedroeg zich uitstekend (te bedenken dat deze hondjes nog maar 4½ maand oud waren). Vervolgens 
kwam de jeugdklas in de ring. Hier waren nogal wat verschillende "typen" te zien.  
 
Als 1ste in de jeugdklas teven eindigde Sandy van 't Munsterbos nhsbnr. 1165470 (V: Alf v. 
Harsewinkel nhsbnr. 1099579 imp. dld.; M: Sonja v.'t Koningsbosch nhsbnr. G-1 1017321)  
tevens beste teef met 1U, eigenaar/fokker T. v.d. Hoorn.  
Tweede werd haar nestzusje Renda van 't Munsterbosch 2U. 
Derde Lady van Diepenbosch 3ZG en  
vierde Asta van 't Munsterbosch 4ZG.                  

  
Bij de jeugdklas reuen kon de kwalificatie "U" helaas niet gegeven worden. 
Beste werd hier Jasper van 't Munsterbos met 1ZG,   
Astor van 't Munsterbosch 2ZG,  
Larko van Diepenbosch 3ZG en  
Geoffrey van 't Munsterbosch 4ZG 
 
Hierna werd er gepauzeerd en was er gelegenheid de lunch te gebruiken. We zaten nog niet goed en 
wel achter onze broodjes of het begon te gieten. We begonnen de "tweede helft" dan ook in de 
stromende regen. Mijn schrijver de heer van Straaten werd een paraplu boven het hoofd gehouden 
door niemand minder dan de voorzitter! Gelukkig won de zon het vrij snel van alle regenwolken en 
werd het laatste deel van de dag zonnig besloten. De openklas teven leverde Jordana van 't 
Munsterbos op als 1ste met U,  
Cora van 't Munsterbos kreeg 2U, Birka von Rimburg 3ZG en Birene van de Heygrave 4ZG.  
Kamp.  Timor van 't Koningsbosch, nhsb.nr. 1016857 (V: Kiam v.'t Koningsbosch nhsb.nr. 916509; 
M: Anuschka v.'t Koningsbosch nhsb.nr. 500915) werd winnaar van de openklas reuen en tevens 
beste van de clubmatch met 1U BOB, eigenaar A.B. v. Aken, fokker M. Peters. Harrald van 
Diepenbosch kreeg 2U, Baldur van de Heygrave 3ZG en Arnoud van de Hoeve van Hoof 4ZG. 
 
                                                                                                              
tijdens de keuring op deze dag kwamen enkele gebreken regelmatig voor, te weten: tanggebit, steile 
achterhand en de matige, nauwe gang van de achterhand. Ik denk dat de vereniging deze punten in 
de gaten moet houden, zodat erger kan worden voorkomen. Als vereniging staat de Grote 
Münsterländer nog aan het begin en kan daardoor het ras in het ras in goede banen leiden en 
begeleiden. Ik wens u daarmee alle succes!                                      

  
Over het algemeen hadden de honden een goede conditie en zagen er verzorgd uit. Hier en daar zou 
enige ringdressuur geen kwaad kunnen (door de hond rustig voor te brengen is deze veel beter te 
beoordelen door de keurmeester). Ik bedank de deelnemers voor hun geduld (om 17.00 uur waren de 
keuringen pas afgelopen) en hun sportiviteit t.o.v. hun (concurrenten), het bestuur voor de gezellige 
ontvangst en de heer George van Straaten voor zijn assistentie als schrijver. 

  
Joyce Vredenberg van der Horst (keurmeester). 

  



Sandy van `t Munsterbos 

 

 Timor van `t Koningsbosch 


