
Bokalen die door de Nederlandse Vereniging van Grote 
Münsterländers jaarlijks worden uitgereikt. 

 

Jeugdbokaal 

Doelstelling 

 

De jeugdbokaal is een speciale wisselprijs, die is bedoeld om N.G.M.V.-leden te stimuleren 

actief met hun Grote Münsterlander bezig te zijn. Uitgangspunt bij de toekenning van de 

punten is dat deelname aan N.G.M.V.-activiteiten het hoogst wordt gewaardeerd, gevolgd 

door deelname aan verenigingsactiviteiten buiten de N.G.M.V. Extra punten worden 

vervolgens gegeven afhankelijk van de hoogte van het behaalde resultaat. Daarnaast worden 

punten toegekend voor deelname aan activiteiten die gericht zijn op bevordering van de 

gezondheid en op verbetering van de kwaliteit van de gehele populatie Grote Münsterlanders. 

 

 

 Martien Petersbokaal  

 Doelstelling 

 

De Martien Petersbokaal is een speciale wisselprijs voor de Grote Münsterlander, die in één 

kalenderjaar een goede gezondheid, de grootst mogelijke schoonheid en dresseerbaarheid 

heeft gepaard aan de hoogst mogelijke jachteigenschappen en werkprestaties. Deze wisselprijs 

is bedoeld ter onderscheiding van de beste en meest veelzijdige Grote Münsterlander van de 

vereniging in enig kalenderjaar. 

 

 

Veldwerkjaartrofee 

Doelstelling 

 

De Veldwerkjaartrofee is een speciale wisselprijs bedoeld om de N.G.M.V.-leden te 

stimuleren deel te nemen aan veldwedstrijden voor Continentale Staande Honden en 

apporteerwedstrijden, zoals omschreven in het A.V.R. De prijs is eveneens bedoeld om de 

bruikbaarheid van de Grote Münsterlander als staande hond te waarborgen en waar nodig te 

verbeteren. 

De trofee is ter onderscheiding van de Grote Münsterlander die in één kalenderjaar op 

voorjaars- en/of najaarsveldwedstrijden in z’n totaliteit de hoogste prestaties heeft geleverd. 

 

 

Om mee te dingen naar deze bokalen, die uitgereikt worden op de algemene 

ledenvergadering van de N.G.M.V. in het daaropvolgende jaar, moeten de leden hun 

behaalde resultaten opsturen naar het secretariaat.  

 

(Een oproep hiervoor staat ook jaarlijks op de uitnodiging voor de ALV) 

 

De specifieke reglementen vindt u op de website, www.grotemunsterlander.nl , 

met de daarbij behorende puntentelling. 

 

Voor vragen hieromtrent kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. 

http://www.grotemunsterlander.nl/

