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                                                  "DE GROTE MÜNSTERLÄNDER" 

 

Digitaal verwerkt door George A. van Straaten 

 
Officieel orgaan van de Nederlandse Grote Münsterländer Vereniging 
 
1e Jaargang no. 3.                                                                                               Mei 1976 
 

  Bestuur:  
  Voorzitter: P.P.J. Smits; Secretaris: M.L. Peters;  
  Penningmeester: P.C. van Werven-Harthoorn; 
  Commissaris: J.G.P.C. de Goey;  
  Commissaris: H. Heida; Redaktie: J. van Werven. 
 
  Zo hier is hij dan. Ons clubblad in zijn definitieve jasje.                            
  Veel is er al over gezegd. Veel soorten zijn uitgeprobeerd.  
  Er is gesproken over kleuren. Uiteindelijk heeft het bestuur 
beslist,  
  het wordt zwart-wit, de kleuren van onze hond zelve.  
  Trouwens deze beslissing is genomen met algemene 
stemmen,  

  inclussief die van de aanwezige dames. 
 
Wij hopen, dat U met deze keuze kunt instemmen. Het hebben van een clubblad schept echter wel 
verplichtingen. Zonder onze adverteerders, die wij hartelijk dank zeggen voor hun advertentie, zou dit 
blad niet in deze vorm kunnen verschijnen. Wij zijn echter ook jegens deze adverteerders verplicht om 
ons blad regelmatig te doen verschijnen. Dit kan echter alleen met Uw aller medewerking, indien U 
zorgt voor copy, dan zal Uw redaktie alles in het werk zetten om dit blad regelmatig uit te geven. denkt 
U a.u.b. niet te gouw, dat U geen schrijver bent, wij allen zijn dit ook niet en toch proberen wij het.  
 
Bovendien behoeven wij niet alleen stukjes te hebben. Wij willen ook graag van U weten, die dingen, 
die voor anderen van belang kunnen zijn. 
Voorbeelden? 
Heeft U een reu, die ter dekking staat? 
Verwacht U een nest pups? 
Is er in Uw omgeving een of andere tentoonstelling waarvoor U graag zou zien, dat daar een 
afvaardiging Grote Münsterlander aanwezig is? 
Heeft Uw hond op een of andere tentoonstelling een goed resultaat gehaald en wilt U dit Uw 
medeleden laten weten? 
 
Heeft U problemen met Uw hond, waarvoor U graag eens de mening van een deskundige c.q. Uw 
medeleden zou willen horen? 
 
Nu voor al dit soort zaken staat Uw clubblad open. Laten wij dit duidelijk stellen. Het is Uw clubblad en 
niet  
Last but not least U kunt ook in dit blad adverteren. Helaas kan dit niet meer op het schutblad, maar 
ook in de binnenpagina’s reserveren wij gaarne ruimte voor betaalde mededelingen. 
Advertentietarieven zenden wij U gaarne op aanvraag toe. 
 
In vertrouwen, dat ons blad uiteindelijk die vorm zal krijgen die de samenstellers voor ogen staat n.l. 
een intermadiair te zijn tussen alle liefhebbers en fokkers van de Grote Münsterlander als jacht- en als 
huishond, hopen wij dat ons blad een zeer lang leven beschoren mag zijn. 
 
Namens de redaktie, J. van Werven. 
 
N.B. In verband met de aanstaande jaarvergadering van de NGMV is een zeer groot gedeelte van dit 
blad gewijdt aan jaarverslagen e.d. waarvoor wij Uw bijzondere aandacht vragen. 
ons clubblad. 
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Algemene ledenvergadering. 

 
Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering van de N.G.M.V. die gehouden zal 
worden op dinsdag 25 mei 1976 om 20.00 uur in Motel Maarsbergen. 
 
Agenda. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Jaarverslag van de secretaris. 

3. Financieel jaarverslag van de penningmeester.   
4. Verkiezing kaskommissie. 
5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 
 
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Mocht U verhinderd zijn, dan zouden wij het 
erg  
op prijs stellen als U de secretaris, de heer M.L. Peters, hiervan in kennis zoudt willen stellen. 
(tel. 080-580059). 
 
Motel Marsbergen ligt halverwege de rijksweg Utrecht-Arnhem. 
 
Namens het bestuur, P. Smits, voorzitter N.G.M.V.. 

 
 
Jachthondenproeven. 
 
In Uden is op donderdag 23 April de jachthondenproevencursus o.l.v. de heer v.d. Heide van start 
gegaan. Er zijn bij deze kursus zeven Grote Münsterlander van onze vereniging vertegenwoordigd. 
Volgoedemoed ben ik met mijn hond Sita aan de kursus begonnen. In de eerste les werden de 
beginselen van drie proeven geïnstrueerd n.l.: De eerste proef was: Aangelijnd en los volgen. De hond 
moet zijn begeleider over een in het veld aangewezen trajekt van ongeveer 40 meter eerst aangelijnd 
en vervolgens onaangelijnd volgen. 
De begeleider moet enkele bochten met zijn hond aan de binnenkant en enkele bochten met zijn hond 
aan de buitenkant maken. Bij het ’los volgen’ moet de begeleider de lijn op een hem aangewezen 
plaats achter laten. 
De tweede proef was: Komen op bevel. De hond, moet nadat hij door zijn begeleider zonder lijn vrij 
uitgezonden is, van een afstand van ongeveer 30 meter direkt op bevel terugkomen. 
De derde proef was: Houden van de aangewezen plaats. De hond moet zonder lijn de hem 
aangewezen plaats houden tot zijn begeleider hem weer ophaalt. De begeleider dient 2 volle minuten 
buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven. 
U zult begrijpen dat bovenstaande pittige proeven niet in een les te leren zijn. Iedere avond ben ik dan 
met Sita aan het oefenen. De laatste proef lukt aardig, maar wanneer zij een andere hond ziet denkt 
zij niet meer aan haar baas. Toch merk ik dat Sita steeds beter luistert, maar ook hoe moeilijk het is 
om konsekwent tegen de hond op te treden.  
Niet voor niets zei de kursusleider dat deze kursus voor 100% voor de hond maar voor 200% voor zijn 
baas bestemd is. 
In het volgende klubblad zal ik U op de hoogte houden van de verdere inhoud van de kursus. 
 
P. Smits, voorzitter. 

 
 
Jaarverslag van de secretaris. 

 

Na de oprichting van onze vereniging op 25 april 1975 hebben wij ons als bestuur beraden, wat wij 

zoal konden gaan ondernemen voor onze N.G.M.V.. Hoewel wij er nogal vreemd tegenover stonden, 

per slot van rekening hadden wij zoiets nog nooit bij de hand gehad, ging onze eerste wens uit naar 

het organiseren van een clubdag. 

Deze vond plaats op 28 augustus 1975 te Alphen a/d Rijn. Naar onze mening was dit een goede 

start en zowel voor de exposanten als ons een leerzame dag. 
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Ons tweede doel was om voor ons ras een officiële standaard te maken. In eerste instantie hebben 

wij ons daarbij gebaseerd op de officiële standaard van onze Duitse zustervereniging. 

Later bleek echter, dat deze standaard niet is erkend door de  Federation  Cynologiqve 

Internationale (F.C.I.). In overleg met de Raad van Beheer (R.v.B), hebben wij nu materiaal 

ontvangen waar dan wel de door de F.C.I. erkende standaard van ons ras opstaat. 

Aan de hand van deze gegevens zullen wij nu een standaard opstellen en aan de R.v.B. toezenden 

om hierop de goedkeuring te vragen van de F.C.I.. Zodra dit allemaal gebeurd is zullen wij U allen een 

exemplaar toezenden. 

Vervolgens hebben wij onze aandacht gericht om te komen tot een clubblad. Inmiddels zijn hiervan 

een paar nummers verschenen, weliswaar nog niet in de vorm waarin wij ons dit graag wensten, maar 

toch als informatie aan onze leden onmisbaar. Het bestuur is dan ook zeer verheugd, dat zij haar 

jaarverslag nu aan U kan presenteren in de eerste officiële uitgave van ons clubblad. Hierbij is een 

woord van dank aan onze adverteerders, aan de redactie en aan de drukker op zijn plaats, zonder 

welke deze uitgave niet tot stand zou zijn gekomen.  

Wij hopen U middels dit blad van alle informatie te voorzien, welke voor de liefhebbers en fokkers van 

de Grote Münsterlander van belang kan zijn. De liefde kan hierbij echter niet van een kant komen en 

het bestuur doet dan ook een beroep op U onze redactie in staat te stellen om regelmatig een 

clubblad te kunnen uitgeven. U kunt dit doen door zoveel mogelijk kopie te zenden aan onze redactie. 

In dit verslagjaar werd de erkenning als rasvereniging door de R.v.B. met goedkeuring van de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement aangevraagd. Aan ons werd inmiddels een voorlopige 

erkenning verleend. In februari 1976 kwam ook de Koninklijke Goedkeuring af, waardoor wij nu 

ook officieel als vereniging naar buiten kunnen treden. 

 

Door het bestuur zijn eveneens kontakten gelegd met de Koninklijke Nederlandse Jagers 

Vereniging (K.N.J.V.). Hoewel deze kontakten in het begin nogal moeilijk tot stand kwamen, kunnen 

wij U mede delen, dat er nu vooruitgang is geboekt en wij wellicht ook door deze vereniging als 

rasvereniging erkend zullen worden en wij ook op jachtgebied activiteiten kunnen ontplooien.   

  

De kontakten met de Raad van Beheer zijn zondermeer goed te noemen. Op 13 januari 1976 hebben 

de voorzitter N.G.M.V. drs. P.P.J. Smits en de secretaris een bezoek gebracht aan de Raad van 

Beheer. Dit is een heel nuttig onderhoud geworden. Door de Raad is ons alle medewerking toegezegd 

bij het realiseren van onze verlangens betreffende Standaard, meer keurmeesters, kaartsysteem e.d.. 

 

Ons standpunt t.a.v. tatoeëren hebben wij ook aan de R.v.B. bekend gemaakt, hoewel wij de 

mogelijkheid hadden dit in eigen beheer te doen, hebben wij dit toch om kostentechnische reden 

overgelaten aan de R.v.B.. Op 5 maart 1976 hebben wij ook acte de présence gegeven op de 

Contactbijeenkomst van Kyologenverenigingen te 's-Hertogenbosch. 

Er werd over verschillende onderwerpen gesproken o.a. over de Raad van Discipline. 

Snellere publicatie van besluiten van de R.v.B. en F.C.I.. Op 29 mei 1976 zullen wij ook weer 

aanwezig zijn op de contactvergadering met de Raad van Beheer te Utrecht. 

 

Voorts mogen wij nog melding maken van onze deelname aan de rashondenparade op 3 april 1975 

te Mijnsheerenland georganiseerd door de Afdeling Jachtopleiding van de K.N.J.V..Hoewel de 

uitnodiging daartoe individueel werd gedaan aan een van onze leden, zijn wij er toch in geslaagd om 

hier met 5 Grote Münsterlander acte de présence te geven. 

 

Gedurende het verslagjaar werd door het bestuur 9 keer vergaderd. Deze vergaderingen werden 

steeds bij een der bestuursleden thuis gehouden. Er zullen onder U misschien enkelen zijn, wat is er 

toch nog weinig gedaan, dit is echter niet zo. Binnenskamers is er door alle bestuursleden keihard 

gewerkt om de vereniging van de grond te krijgen, hoewel ook Uw bestuur van mening is dat nog veel 

meer had kunnen worden gedaan en vooral veel meer had kunnen worden uitgedragen. Dit laatste 

konden wij echter niet omdat wij gebonden waren aan onze officiële erkenning. Bovendien lieten de 

financiën dat ook niet toe. 

 

Toch mogen wij indien wij rekening houden met onze beperkingen terugzien op een goed jaar. 

Voor vele dingen is een goede basis gelegd, het bestuur is nu wat ingewerkt en wij hebben er dan ook 

alle vertrouwen in, dat wij het komende jaar veel meer aan de weg zullen timmeren dan vorig jaar 

mogelijk was. 
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Wij denken hierbij alleen maar aan de Zelfopleiding Jachthonden, die inmiddels is gestart. 

Onze kampioenschapsclubmatch op 28 augustus 1976 te Alphen a/d Rijn, waarvan wij grote 

verwachtingen hebben. Onze contacten met onze  Duitse zusterorganisatie.  

Daarnaast zullen wij nog meer activiteiten ontplooien met het doel de groei en bloei van onze 

vereniging te bevorderen. 

 

Mag ik dit wat ongewone jaarverslag besluiten met mijn dank uit te spreken aan de medebe- 

stuursleden voor de goede verstandhouding waarin wij dit eerste jaar van onze vereniging hebben 

gewerkt. 

 

Martien L. Peters, secretaris.  

 

 

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER. 

 

Ontvangsten: 

 

Inschrijgelden 35 x fl. 15,00 fl. 525,00 

Contributie 26 x fl. 20,00 fl. 520,00 

   9 x fl. 10,00 fl.   90,00        

   1 x fl. 15,00 fl.   15,00           

 12 x fl.   5,00       fl.   60,00 

Donaties   1 x fl. 10,00 fl.   10,00 

 

Opbrengst Clubdag Alphen a/d Rijn:   

Keuringen  fl. 155,00 

Catalogi  fl.   43,50    

Rente bank  fl.     0,71 +  

Samen  fl.1419,21 

 

Uitgaven: 

 

Porto  fl. 115,75 

Stencils        fl.   40,00           

Kasboek en Controleboek  fl.   12,45 

Overig kantoormateriaal   fl.   55,74 

Sigaretten  fl.     8,00 

Kosten Koninklijke goedkeuring  fl.   50,00 

Reglement Raad van Beheer  fl.   20,00 + 

Samen  fl. 301,94 

 

Kosten Alphen a/d Rijn:   

Lunches etc.  fl. 103,75    

Reiskosten keurmeesters  fl.   55,00 

Attenties keurmeesters  fl.   46,50 

Attentie kantinehulp  fl.   20,00 

Verblijfkosten keurmeesters  fl.   52,50 

Overige kosten  fl.   23,30 + 

Samen  fl. 301,05 

 

  fl. 301,94 

  fl. 301,05 +  

Totale uitgaven samen:  fl. 602,99 

 

Inkomsten  fl.1419,21 

Uitgaven  fl.  602,99 _ 

Batig Saldo  fl.  816,22  
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Begroting voor het jaar 1976: 

 

Hoewel wij nog met een groot aantal onzekerheden zitten willen wij toch een poging wagen U  

enig inzicht te geven van de financiële consequenties van onze plannen voor dit jaar. 

 

Saldo 1975:  fl.  800,00 

Te verwachten contributies en  fl.2000,00 

inschrijgelden 

 

Opbrengst Kampioenschapsclubmatch:  

50 inschrijvingen á fl. 15,00 fl. 750,00 

Catalogi fl. 200,00 

Toegangsbewijzen fl. 150,00 + 

Samen fl.1100,00 fl.1100,00 + 

Totaal  fl.3900,00 

 

   

Kosten Kampioenschapsclubmatch fl.1500,00 

Kosten clubblad fl.1000,00 

Bureaukosten fl.  500,00 + 

Samen fl.3000,00 

 

Inkomsten  fl.3900,00 

Uitgaven  fl.3000,00 _ 

Batig Saldo  fl.  900,00  

 

Dit batig saldo kan eventueel nog worden aangewend voor een tweede bijeenkomst dit jaar. Een 

heleboel zaken zijn echter nog arbitrair, omdat wij niet weten hoeveel nieuwe leden zich zullen 

aanmelden en wat nu de feitelijke kosten van de Kampioenschapslubmatch zullen zijn. Wel is zeker, 

dat deze laatste voor ons geen winstmaker zal zijn, omdat wij enerzijds het inschrijfgeld weer niet te 

hoog willen maken en wij anderzijds toch met deze manifestatie goed voor de dag willen komen. 

 

Wij verzoeken U dan ook deze begroting niet te willen zien, als een taakstellend budget voor de 

komende periode, maar meer als een indicatie van de financiële toestand van onze vereniging en 

haar financiële mogelijkheden voor het komende jaar. 

 

P.C. van Werven-Harthoorn, Penningmeesteresse n.g.m.v..                

                                 

Onze hond, de Grote Münsterländer, vervolg. 

 
Onze hond Natasja heeft een eigen willetje. Dat komt meer voor niet alleen bij honden. In het 

algemeen luistert zij echter vrij goed naar de diverse kommando’s, die wij haar geven, maar zodra zij 

echter vrij in het bos loopt, dan is zij plotseling alles vergeten. 

 

De symtomen zijn duidelijk. De hond doet waar zij zin in heeft. Als ik haar roep en zij heeft zin om te 

komen, dan komt zij. Heeft zij geen zin, dan komt zij niet of alleen naar verloop van een hele tijd en 

dan nog erg traag. 

 

Het is of zij hiermee zeggen wil, waarom roep je me nou, zie je niet dat ik bezig ben en geen tijd voor 

je heb. Als Natasja dan uiteindelijk komt, dan gaat het via een grote omweg, zij voelt er niets voor om 

rechtstreeks naar mij toe te komen. Neen, eerst nog even een boompje en dan nog even naar een 

nog iets verderop staand boompje, dan denkt ze ik moet eerst nog even naar dat zandheuveltje toe en 

bij die struik daarginds moet ik ook nog even ruiken, dan kijkt ze nog even rond en tenslotte komt ze 

dan naar mij toe. 

 

Zo gaat het als ze komt. Meermalen gebeurt het echter, dat zij door het dolle heen is en er vandoor 

gaat, dan kun je rustig een kwartiertje wachten want eerder komt zij niet terug. Ik geef toe, terugkomen 

doet zij altijd wel. Laatst heeft zij het echter wel heel erg bont gemaakt en kwam zij pas naar drie 
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kwartier terug. 

Ik heb haar toen wel even verteld wat ik daar van vond. Het heeft niet geholpen, de volgende dag was 

zij alles al weer vergeten. Nu zult U zich misschien afvragen, heeft deze hond nooit geleerd hoe zij 

zich in het bos moet gedragen? 

 

Ik kan U vertellen, dat ik maanden met haar geoefend heb en dit nog regelmatig doe. Alles heb ik 

geprobeerd, alle raadgevingen die ik gekregen heb, zijn toegepast, echter zonder resultaat. 

 

Natasja heeft domweg geen zin om in het bos te luisteren, zij doet daar haar eigen wil. Zodra zij echter 

uit het bos is, dan is zij weer de voorbeeldige hond, die precies weet wat wel en niet mag. 

 

Ondanks dit zouden wij haar toch nooit willen missen. 

 
Henk Heida, commissielid. 

 
 
De Grote Münsterländer als huishond maar ook als gebruikshond. 

 

Als huishond is de GM enigszins bekend in Nederland, als gebruikshond bijna niet. Hij kan echter 

even waardevol zijn bij de jacht als elke andere jachthond. Dit moeten wij goed in het oog houden. 

We hebben mooie honden, maar wat zit erin. De GM is in de eerste plaats een jachthond en bij het 

fokken moeten wij daar dan ook rekening mee houden. 

 

Hoe kunnen wij nu te weten komen of onze hond ook voor de jacht geschikt is? Hiervoor houdt bijna 

elke jachthondenvereniging jachthondenproeven voor het werk na het schot en veldwedstrijden voor 

het werk voor het schot. Ook de NGMV gaat dit in de toekomst doen. 

 

Niet elke GM bezitter is jager, maar dat betekent niet, dat hij zijn hond niet zal kunnen africhten als 

jachthond of beter gezegd zijn hond moet opvoeden. Dit is nodig opdat zijn hond handelbaar wordt. 

Hoe vaak hoor je niet schreeuwen tegen een hond als hij niet wil blijven liggen of zitten, in gezelschap 

van andere honden of als men ergens op bezoek is. Door een goede methode te gebruiken heeft men 

zijn hond snel en goed geleerd, zonder hard te zijn maar wel konsekwent. Een goed boek, dat 

hiervoor aan te bevelen is: “De gebruikshond in de praktijk” Van Hegendorf, Uitgeverij A.J.G. 

Strengholt, Leidsegracht 11, Amsterdam. 

Het is duidelijk geschreven en op de praktijk gericht. In een boek klinkt het natuurlijk heel mooi, maar 

de praktijk is de beste leermeester. 

 

Hans de Goey, commissaris. 

 

 

Oproep. 

 

Van de secretaris vernamen wij, dat in ons adressenbestand nog een aantal adressen voorkomt van 

leden, die zich destijds hebben aangemeld als lid, maar die nog nooit hebben gereageerd op 

verzoeken tot betaling van contributie e.d.. Mogen wij al degenen, die bij nader inzien toch hun 

lidmaatschap niet gestand willen doen verzoeken ons dit even te willen berichten. 

 

U kunt begrijpen, het verzenden van dit blad kost veel geld en wij willen dit graag alleen ten goede 

laten komen van de leden. 

 

Mogen wij in deze op Uw medewerking rekennen? 

 

Joop van Werven. 
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Onze hond , de Grote Münsterländer II. 

 

Met belangstelling en plezier las ik in het vorige clubblad het stukje van de heer Heida “Onze hond, de 

Grote Münsterländer”. 

Toen hij en zijn vrouw besloten om een hond te nemen kwamen de problemen pas, welk ras?.  

Het ras is voor ons geen probleem geweest. Als inwoners van Malden kenden wij de kennel van de 

heer Peters en mijn man wist van het begin af aan dat daar onze hond vandaan zou komen……  

Onze problemen, of eerlijk gezegd mijn probleem begon pas toen we na lang wachten eindelijk de fel 

begeerde hond thuis kregen. Want het mocht dan een een schattig mormel zijn, dat alle harten 

meteen veroverde, de eerste weken heb ik met gemengde gevoelens aangezien.  

We hebben een ideaal huis voor een hond, dacht ik altijd. Dus waarom niet? Laat hem dan een keer 

een plas doen op onze stenen vloer in de kamer, er is niets over boord. Maar Sita maakte geen 

gebruik van die stenen vloer, doch zocht uitgerekend het wollen kleed op en toonde bovendien veel 

belangstelling voor mijn met liefde verzorgde planten. 

Dat hij er dan zo af en toe eens aan proefde, was daarop het lochisch gevolg. Woedend verwees ik 

hem daarop naar zijn mand. Maar uitdagend keek hij me aan. En toen begon het spelletje om de tafel 

rennen. 

Neen, niet de mand in, maar eens zien of het vrouwtje je te pakken kan krijgen. Wie houdt het langste 

vol…… Gelukkig beshikken we over een ruime tuin. “Daar kan hij rennen” dacht ik.  

Jawel, maar graven kan Sita als de beste jachthond en dat deed hij daarom liever en zo haalde hij al 

gauw weer heel wat bollen en knollen uit de grond. Het gaat allemaal wel beter, troostten vrienden en 

kennissen me, als hij maar eens wat ouder is….. 

“Eigenlijk valt het best mee”, zei mijn man. “Ik merk niets van die lastige streken”. Maar ja, hij was dan 

ook de hele dag naar zijn werk en had niet gezien dat Sita in een onbewaakt ogenblik, net toen de 

telefoon ging, het vlees van aanrecht had gegapt, me diezelfde dag nog een paar halen in de 

overgordijnen had bezorgd en ook de tanden in mijn zonnebril had gezet….. 

“Neen, Sita is een schattig beesje”, dacht ik ironisch. Maar toch betrapte ik me erop dat ik ondanks 

deze eerste moeilijke dagen steeds meer van hem ging houden. Want blijf nou maar eens lang boos, 

als zo’n onschuldige trouwe hondekop je aankijkt en wat is hij weer blij als je thuiskomt en wat is zo’n 

hond een veilig idee, als je man er s’avonds niet is! 

Neen, mijnheer Heida, wij hebben ook geen spijt van onze hond, alhoewel in het begin……. 

 

Mevouw S. Smits. 

 

 

Nieuwe leden. 

 

De redaktie stelt voor iedere uitgave met een aanvulling van de ledenlijst te komen. 

 

De Heer J.H. Hoveling en Mevrouw Hoveling, Jan v. Eycklaan 18, Coevorden 

De Heer W.G. Hegeman, Benesserlaan 322, Uitgeest 

De Heer E. Thijssen en Mevrouw Thijssen, Clauslaan 4, Vlijmen 

De Heer J. Donker, de Lichte 15, Ureterp (Fr) 

De Heer J.J. Mosterd, Bloemendaal 52, Barneveld 

De Heer en Mevrouw T. Ruiter, Merkel Bachstraat 21, Eersel 

De Heer en Mevrouw W.H.J. Tijhaar, Bekkumerstraat 7, Deventer 

De Heer H.M. Hupkes, Venkelstraat 2, Waalwijk 

De Heer J. Wiersema, Mantinge K 53, Westerbork 

De Heer L. Chrisstoffers, Mantinge B 53, Westerbork 

De Heer Coolman, Thijsselaan 62, Wageningen 

De Heer M. Dings, Roelantlaan 325, Geldrop 
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Tentoonstellingen, juni en juli 1976. 

 

5 en 6 juni 1976 Arnhem, georganiseerd door de KC Nijmegen, secr.: Meyhorst 53-49 Nijmegen. 

13.6.’76 Leonbergse Hondenclub, Kampioensclubmatch, Eindhoven, secr.: Dahliastraat 86 Made 

13.6.’76 VDH kringgroep. Terrein v.d. kringgroep WOF. secr.: Tom Kranenburgstr.18 Enkhuizen 

19.6.’76 VDH kringgroep. Terrein “Nieuw Toutenberg”  te Noord Bergum, secr.: J. de Wittestr. 30                                                                                                                                

Oenkerk 

20.6.’76 VDH kringgroep. Kringgroepterrein te Helmond 

26.6.’76 VDH kringgroep. V.V. Columbia te Apeldoorn 

27.6.’76 VDH kringgroep. KG. terrein Overdinkel, Enschede 

11.7.’76 VDH kringgroep. Oefenterrein Naaldwijk 

24.7.’76 VDH kringgroep. KG. terrein te Hollandscheveld 

 

Zoals U ziet is het bijna allemaal Duitse Herders wat de klok slaat in de komen twee maanden, de 

algemene tentoonstelling te Arnhem zal inmiddels al wel volgeboekt zijn. Niets let U echter om hier 

toch eens een kijkje te gaan nemen. Trouwens ook onze vrienden van de Leonbergers en de Duitse 

Herder liefhebbers zullen er niets op tegen hebben als U eens een kijkje komt nemen bij hun 

clubmatches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ------------------------------------------------------ 


