
Najaarsveldwedstrijd op zaterdag 3 oktober 1998 te Hoofdplaat: 

Deze wedstrijd was opengesteld voor jeugd, novicen en openklasse. In het Café Restaurant "De 

Vriendschap" werd er verzameld. Ook deze keer mochten we weer in de velden van de familie 

Thomeas wedstrijden. Deze velden in Zeeuws Vlaanderen zijn van bijzondere klasse en het aanbod 

van wild buitengewoon. Deelname in de jeugdklasse 12 honden waarvan 3 Grote Münsterlanders, in 

de novicenklasse 6 honden waarvan 5 Grote Münsterlanders en in de openklasse 8 honden waarvan 

4 Grote Münsterlanders. 

In de jeugdklasse behaalden de Grote Münsterlanders Anieck v.h. Meekenesch met 

eigenaar/voorjaagster Wilma Rodenburg een kwalificatie 3 Goed, Birka v.d. Heidepolder met 

eigenaar/voorjager Rini v. Kuijk een Eervolle Vermelding en Ciete v.'t Proostmeer met 

eigenaar/voorjager Willy Swarts een Eervolle Vermelding. In de novicenklasse werden er geen 

kwalificaties behaald. In de openklasse behaalde de Grote Münsterlander Akim v.d. Meastershoeve 

met eigenaar/voorjager Egbert Bekkering een Eervolle Vermelding.  

 

Najaarsveldwedstrijd op zaterdag 17 oktober 1998 te Winschoten: 

De najaarsveldwedstrijd voor de jeugd werd op 17 oktober gehouden in de jachtvelden van Siemon de 

Ruiter. Alle deelnemende 9 honden waarvan 5 Grote Münsterlanders kregen meerdere kansen om tot 

voorstaan te komen in zijn prachtige velden. 

De keurmeester op deze dag was de heer P.J. Eering uit Eppenhuizen. De weergoden waren bijna de 

gehele dag met ons en de wildstand was voortreffelijk, fazanten, hazen en zelfs een ree waren er 

deze dag tezien. 

Vier Grote Münsterlanders behaalden op deze dag een kwalificatie. 

Stella v. Bußhof met eigenaar/voorjager André Nieuwenhuis behaalden een kwalificatie 1 Zeer Goed, 

Jack v. Pinnhugel van eigenaar Frieda Verheijen met voorjager Jan Hoogendijk behaalden een 

kwalificatie Goed, Gilka v. Grenzland met eigenaar/voorjaagster Elly Bartnig behaalden een 

kwalificatie Goed en Anieck v.h. Meekenesch met eigenaar/voorjaagster Wilma Rodenburg behaalden 

ook een kwalificatie Goed. André Nieuwenhuis ging naar huis met de wissel-bokaal en de beker voor 

de beste hond van de dag. 
 


