
                                               "DE GROTE MÜNSTERLÄNDER"  

Digitaal verwerkt door George A. van Straaten 

 

1e Jaargang no. 1.                                                                                                      Januari 1976 

 

Aan de leden van de Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging. 

 

Als voorzitter (1e) van de N.G.M.V. vind ik het een grote eer het voorwoord voor het eerste clubblad te 

mogen schrijven. 

Dit clubblad kan immers een bijdrage leveren tot de eigen identiteit van onze vereniging. 

 

Hoewel we het vorige jaar pas van start zijn gegaan mogen we toch al met voldoening op enige 

activiteiten van onze vereniging terug zien. Daarbij denk ik vooral aan de geslaagde clubdag 

gehouden op 30 augustus 1975 te Alphen a/d Rijn en waarvan U in deze eerste aflevering van ons 

clubblad een verslag vindt. 

 

Het bestuur van de N.G.M.V. is in 1975 verscheidene malen bijeen geweest. Naast allerlei 

organisatorische taken heeft het bestuur zich ingezet voor de goedkeuring van de statuten bij de Raad 

van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

Momenteel zijn wij in afwachting van de Koninklijke Goedkeuring en wij hopen deze in 1976 te mogen 

ontvangen. 

 

Ook voor dit jaar heeft het bestuur plannen om weer een clubdag te organiseren. Wij hopen daarbij op 

het zelfde enthousiasme en op de zelfde belangstelling als in Alphen. 

 

Moge de eenheid onder de vrienden van de Grote Münsterländer die die dag tot uiting kwam nog 

versterkt worden door de kontakten via dit clubblad. Uw bijdragen voor ons blad zullen wij zeer op prijs 

stellen. 

 

Namens alle bestuursleden wens ik U van harte een voorspoedig nieuwjaar toe. 

 

Drs. P.P.J. Smits  

(Voorzitter NGMV 1975-1977) en (Penningmeester NGMV 1978-1979) 

 

 

 

Copy. 

 

Inzenden copy voor het volgende clubblad gaarne aan J. van Werven, Papenhoeflaan 80 te 

Oudewater. 

 

Ook ontvangen wij gaarne suggesties voor een leuke naam voor ons blad. 

 

Centen Centen Centen. 
 
Helaas het jaar is weer om. Dit betekent ook dat wij U willen vragen om de contributie over het jaar 

1976 aan ons te willen overmaken. Het is ons gebleken, dat velen van U onze contributieregeling 

nogal ingewikkeld vinden. Daarom geven wij U hierbij nog eens een uiteenzetting hoe het allemaal in 

elkaar zit. 

 

Onze vereniging heeft twee soorten leden n.l.; 
a: hoofdleden 
b: gezinsleden 
Het enige verschil tussen deze twee soorten leden zit in de contributie. Verder hebben allen gelijke 
rechten. 
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Wie zijn er nu hoofdlid? 
 
Hoofdleden zijn zij, die lid worden van onze vereniging. Zij betalen een éénmalig inschrijfgeld van  
f 20,-- en een jaarlijkse contributie van f 15,--. Het is niet noodzakelijk, dat zij zelf Grote 
Münsterländers hebben. 
 
Gezinsleden zijn zij, die lid zijn van onze vereniging en behoren tot een gezin waarvan één der 
gezinsleden hoofdlid is. Wij wijzen hier nog even op de koppeling van het lidmaatschap voor 
echtgenoten. Indien één der echtgenoten zich aanmeldt aan de secretaris als hoofdlid van onze 
vereniging dan houdt dit in dat de andere echtgenoot (note) automatisch gezinslid wordt. 
Gezinsleden betalen f 5,-- contributie per jaar. Ook inwonende kinderen kunnen zich aanmelden als 
gezinslid. 
 
Op dit alles is slechts één uitzondering n.l., wanneer U meer honden hebt en de stambomen van die 
honden verschillend te naam zijn gesteld. Heeft b.v. mijnheer een hond die op zijn naam staat en 
mevrouw ook een hond, die op haar naam staat dan dient U zich beiden aan te melden als hoofdlid. 
Dit geldt ook voor inwonende kinderen die een hond op hun eigen naam hebben staan. 
 
Helaas moeten wij constateren, dat voor 1975 dit alles niet voor een ieder van U goed is 
overgekomen. Zo missen wij nog van enkele leden het inschrijfgeld. Ook hebben wij niet van alle 
gezinsleden de contributie ontvangen. 
 
Mogen wij vragen of U dit voor het nieuwe jaar wel in orde te maken. Contributie en inschrijfgeld 
kunnen worden voldaan via een bankoverschrijving op bankrekening 46.92.60.505. t.n.v. N.G.M.V. 
p/a Mw. P.C. van Werven-Harthoorn, Papenhoeflaan 80 te Oudewater bij de Amrobank te 
Bodegraven. 
Zij die per postgiro willen betalen, kunnen dit bedrag overmaken op postgiro 135561 t.n.v. Amrobank 
te Bodegraven. Bij de mededelingen vermeldt U dan t.g.v. NGMV 46.92.60.505. 
 
Mochten er nog vragen zijn over wat U nu precies moet betalen belt U ons dan even.  
Ons telefoonnummer is 03486-3133. 
 
Bij voorbaat onze dank. 
 
 
Officiële Standaard van de Grote Münsterländer. 
 
Ons bereiken nog steeds vragen, hoe een Grote Münsterländer er nu precies moet uitzien, wat zijn nu 
de raskenmerken waarop hij op tentoonstellingen dient te worden beoordeelt. 
Het bestuur heeft gemeend hier aan tegemoet te moeten komen door een officiële standaard te gaan 
uitgeven. Dit zal een vertaling zijn van de officiële Duitse Standaard. Dit boekje kost veel geld want het 
moet stevig zijn en U zult er jaren mee moeten doen. Aan alle leden zal het echter t.z.t. gratis worden 
toegezonden. 
 
 
Clubdag. 
 
Gezien het succes van onze eerste clubdag willen wij wederom in Alpen a/d Rijn dit jaar onze clubdag 
houden. Als datum is gepland zaterdag 28 augustus 1976. Het bestuur heeft bij de Raad van Beheer 
deze datum aangemeld om een Kampioensclubmatch te mogen organiseren.  
Indien hiervoor toestemming wordt verleend dan zullen eveneens kwalificaties worden gegeven, die bij 
andere beoordelingen meetellen. 
 
 
Tentoonstellingen. 
 
Het bestuur roept de leden op om zoveel mogelijk in te schrijven op landelijke tentoonstellingen, want 
op deze tentoonstellingen komt nu eenmaal veel publiek en daar kunnen wij propaganda maken voor 
ons ras. Denk niet te gauw, dat Uw hond niet geschikt is voor het grote tentoonstellingswerk. 
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Het zal U beslist meevallen. In onze volgende clubdagen zullen wij U op de hoogte houden van de 
tentoonstelingsagenda en van de resultaten, die onze leden hier behaald hebben. 
 
 

Jachtcursus. 
 
Het bestuur zal trachten zelf een jachtcursus te starten. Men behoeft zelf geen jager te zijn om aan 
een dergelijke cursus mee te doen. Uw hond is echter een allround jachthond die U ook rustig en met 
plezier in huis kunt houden, maar men beleeft veel genoegen aan zulk een cursus en Uw hond nog 
meer, want hier komt ook appelwerk bij enz.. 
 
Wanneer er echter bij U in de buurt een GG-cursus wordt gegeven, gaat U daar dan ook eens kijken 
en schrijf zo mogelijk met Uw hond in. Indien U een dergelijke cursus met goed gevolg doorloopt, 
heeft U een gekregen die U steeds zal gehoorzamen en waarmee het een plezier is om mee te 
wandelen omdat hij goed volgen heeft geleerd. 
 
 
Kaartregister. 
 
Het is de bedoeling van het bestuur om nog dit jaar een kaartsysteem aan te leggen van alle Grote 
Münsterländers van onze leden. Hierop komen dan de meeste essentiële gegevens van iedere hond 
te staan. Pas wanneer al deze gegevens bekend zijn kunnen wij starten met het geven van 
fokadviezen en hiervoor een fokkommissie in het leven roepen. 
 
 
Officiële mededelingen. 
 
Van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, ontvingen wij de volgende brief inzake 
tatoeëring van honden. Wij vinden dit dermate belangrijk, dat wij deze brief nagenoeg in zijn geheel 
opnemen. 
 
De Nederlandse Kynologie heeft in de contactvergadering 1975 besloten, om met ingang van 1 
januari 1976 alle honden, die op of na 1 januari 1976 worden geboren van een tatoeagenummer te 
voorzien. Dat een dergelijke maatregel een stipte organisatie eist, zal U duidelijk zijn. Alleen door een 
goede samenwerking tussen U en de Raad van Beheer kan het effect van deze maatregel optimaal 
zijn en zullen veel nu voorkomende problemen opgelost worden. 
Het zal U zonder meer duidelijk zijn, dat een onuitwisbare indentificatie van onze rashonden een 
allereerste vereiste is. Tatoeage maakt een definitief einde aan alle mogelijkheden van verwisseling 
van stambomen en inentingspapieren. Teneinde U enig inzicht te verschaffen omtrent de gang van 
zaken per 1 januari 1976 laten wij hieronder de belangrijkste punten volgen. 
 
1: Uiterlijk 7 dagen na de geboorte van het nest geeft U aan de Raad van Beheer op hoeveel pups er 
geboren zijn. Dek-en Geboortekaart opzenden en tegelijker tijd f 25,-- voor iedere pup overmaken op 
postgiro 71442 t.n.v. de Raad van Beheer. 
 
2: Op de girokaart datum van geboorte van het nest vermelden. Op deze wijze heeft U zowel de 
tatoeage als de stamboom betaald. Zonder betaling wordt U niet opgenomen in de lijst van de te 
tatoeëren honden en zonder tatoeage ontvangt Uw hond nooit een stamboom. 
 
3: Is aan bovengeschreven voorwaarde voldaan, dan krijgt U na verloop van enkele weken een kaart 
van de tatoeëerder, die U laat weten wanneer Uw pups getatoeëerd zullen worden. Op de kaart staan 
verder mogelijkheden genoemd als U op de vastgestelde tijd verhinderd mocht zijn. 
 
4: Tussen 6 en 9 weken moeten de pups getatoeëerd worden. De tatoeëerder vult op een lijst in 
drievoud in de naam, het geslacht, de kleur en het tatoeagenummer van de pup. Een copy van de lijst 
blijft bij U, het orgineel gaat naar de Raad van Beheer en een copy behoudt de tatoeëerder. 
 
 
 
                                                                                                                                                                3 



5: Van de tatoeëerder ontvangt U tevens de aanvraagformulieren voor de stambomen.  
Deze kunt  tot 6 maanden na de geboorte opzenden naar de Raad van Beheer, waarna U de 
stambomen kunt ontvangen. Mocht U om een of andere reden voor een of meer pups geen stamboom 
worden verlangt, dan krijgt U f 15,-- per pup terug. 
 
6: Getatoeëerde pups waarvoor geen stamboom wordt verlangd, worden opgenomen in een lijst, die 
onder berusting van de Raad van Beheer blijft. 
 
7: Het tatoeëren van de hond houdt niet in, dat zondermeer een stamboom wordt afgegeven. 
 
Voorts omvat de brief nog mededelingen betreffende het invullen van geboortekaarten. Medegedeeld 
wordt dat voortaan geboorteaangiftes en stambomenaanvragen volledig dienen te worden ingevuld 
Onvolledige formulieren zullen voortaan niet meer worden behandeld. 
 
 
A.L.S.H.-Stambomen. 
 
Deze stambomen worden alleen dan opgenomen als er minimaal drie generaties bekend zijn. 
 
De omschrijving van witte aftekeningen bij bonte honden zal niet meer op de stamboom worden 
opgenomen. Dit geldt uitsluitend voor die honden waarvoor een schets niet vereist wordt. 
 
Naamsverandering. 
 
Nadat een aanvraagformulier voor een stamboom is opgezonden naar de Raad van Beheer dan 
kunnen geen veranderingen meer worden aangebracht in de naam van de hond en van de eigenaar. 
Indien stambomen worden verlangd voor honden waarvan de vader een buitenlandse reu is, dan dient 
een fotocopy van de afstamming gelijktijdig te worden ingezonden. Stambomen worden alleen 
aangetekend opgezonden indien hiervoor tegelijk met de betaling de portokosten zijn voldaan. 
 
 
Jachtcursus. 
 
Inmiddels zijn wij er in geslaagd de heer van de Heyden te Uden bereid te vinden op zijn eigen 
jachtterrein te Uden een zelfopleiding jachtcursus te starten speciaal voor Grote Münsterländers. 
De opleiding kan eind april beginnen en zal worden gehouden op zaterdag-of zondagmorgen.  
Kosten f 150,--. Liefhebbers gelieven zich in verbinding te stellen met onze secretaris de heer  
M.L. Peters. 
 
 
Kampioensclubmatch. 
 
De Raad van Beheer heeft inmiddels goedgekeurd, dat op onze clubdag op 28 augustus 1976 een 
Kampioensclubmatch wordt gehouden. 
 
 
Keuringsverslag Alpen a/d Rijn. 
 
In de volgende uitgave van ons clubblad zullen wij een volledige opsomming geven van de 
keurmeesterverslagen, zoals die in Alpen a/d Rijn zijn opgemaakt. 
 
 
                                      
                                         --------------------------------                                                                         
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