Verslag KCM op 22 juni 2019 in Lochem
Het is alweer even geleden maar we hebben nog `warme` herinneringen aan de Clubmatch op
zaterdag 22 juni j.l. op de `Waltakke` in Lochem.
De keurmeester was deze dag Dhr. Rutten, die de 32 aangemelde honden ter beoordeling kreeg. Hij
werd bijgestaan door 5 aspirant-keurmeesters die volgend jaar een rasexamen hopen af te leggen.
De gelegenheid bij uitstek dus om op deze dag naar een flink aantal Gm`ers te kijken en voor zich zelf
te kunnen beoordelen.
De voorbereidingen, voorafgaand en op de dag zelf, waren vlot verlopen zodat we op tijd konden
beginnen. Het weer was gunstig voor de keuring en toen het echt warm begon te worden lagen de
honden al in de schaduw uit te puffen van de vermoeienissen en de baasjes konden genieten van een
verkoelend drankje en BBQ.
Dhr. Rutten verkoos tot B.O.B. en beste teef Miss Summer Uut `t Vossebeltseveld van eigenaar Anita
Jansen en Ronald Mentink. Beste reu werd Boreas Big Boss of Coopers Border van eigenaar Barbara
van de Burgt. De jeugdschaal voor beste jeugdhond mocht dit jaar worden meegenomen door Elody
van het Zonnebeekbos met als trotse eigenaar Madelon Bolderman.
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
Dhr. van `t Hof kwam als gedelegeerde namens de raad van beheer kijken of alles volgens plan en
regelgeving verliep. Uit zijn eindoordeel blijk dat dit het geval was:
Evenals in 2017, was de KCM weer goed georganiseerd.
Vandaar dat het algemene eindoordeel ook weer Uitstekend is.
Dit jaar mochten we ook weer 2 trouwe leden benoemen tot `lid van verdienste` voor onafgebroken
25 jarig lidmaatschap van de NGMV. Mevr. Stoffer en Dhr. Scholte kwamen persoonlijk de zilveren
speld, oorkonde en bijbehorend bloemetje in ontvangst nemen. Wat je vaak hoort van deze leden is
dat de meeste nog steeds in het bezit zijn van een grote Münsterlander. Ook al gaan ze niet zo vaak,
of zelden, naar evenementen maar ze voelen zich wel verbonden met de vereniging en blijven
daardoor jarenlang lid. De trouw aan de grote Münsterlander zet zich door in de trouw aan de
rasvereniging. Dat waarderen we zeer!!
Geen KCM zonder hulp van vrijwilligers en ook hen bedanken wij daarvoor nogmaals!
Voor volgend jaar staat de KCM alweer gepland en wel in het jubileumweekend ter ere van het 45
jarig bestaan van de N.G.M.V.
We hopen dan op een grote opkomst tijdens dit weekend op 26-27-28 juni 2020, wederom op de
`Waltakke` in Lochem, dus graag tot ziens!
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