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Onderstaand artikel uit het n.g.m.v. orgaan oktober 1981. 
 
Op een stralende zomerdag, 29 augustus 1981, werd op een zeer mooi groot grasveld behorende bij 
Café “Het Weekend” de keuring 
gehouden van 56 honden. In verhouding tot de vorige clubmatch een zeer groot aantal. Met veel 
genoegen had ik de uitnodiging om te 
komen keuren aangenomen en de reis naar Someren in twee etappes gemaakt. De familie van der 
Hoorn verleende mij gastvrij onderdak. 
Ik heb daar ook een nest puppies kunnen bekijken en van dit ras komt dat in Friesland niet vaak voor. 
´s Morgens om half zes het bed uit en om half zeven waren wij met de auto op weg naar Someren. 
Toen wij er aankwamen konden wij heerlijk in de zon zitten. De ontvangst door het bestuur was heel 
prettig en ik werd direct van koffie voorzien. 
 
Nadat de dierenarts de honden bekeken had, kon ik aan het werk. Als schrijfster assisteerde Mevrouw 
Joyce Vredenberg van der Horst, 
die wel vaker bij mij in de ring staat en een uitstekende hulp is met veel interesse voor het ras. De 
heer van Straaten zorgde er voor dat  
de honden in de ring kwamen. Ook Edith van Straaten had veel werk met de administratie omdat het 
geen dagelijks werk is. Ik bewonderde 
haar geduld en wil haar nogmaals hartelijk bedanken. 
 
De puppies waren het eerst aan de beurt en die zijn vaak het moeilijkst te beoordelen, omdat ze nog 
zo jong zijn. Ze zagen er in het algemeen goed uit. Van de teefjes werd Sandy van het Münsterbosch 
beste; 2

e
 werd Asta van het Münsterbosch en 3

e
 Fyras van de 

Abeelzoom. Bij de reuen werd Lex van het Münsterbosch beste; 2
e
 Gaiko van de Abeelzoom en 3

e
 

Kay van Diepenbosch. 
 
Bij de jeugdklas teven behaalde Jordana van het Münsterbosch 1ZG; Janka van Diepenbosch 2ZG; 
Lady van het Koningsbosch 3ZG 
en Joyce van Diepenbosch 4G. 
Bij de jeugdklas reuen werd Arnoud van de Hoeve van Hooff 1U met reserve C.A.C.; Radja van het 
Münsterbosch 2ZG; Baldur van de Heygrave 3ZG en Joris van Diepenbosch 4G. 
De honden in de jeugdklas waren in het algemeen goed van type, maar nogal eens of te dik of te 
mager. Ook viel het verschil in grootte 
op en liet een enkele het bij het gangwerk wat zitten. Maar alles moet leren, zowel voor de baas als de 
hond. 
 
Bij de openklas teven kreeg Cora van het Münsterbosch 1U en C.A.C.; Freya van de Oerde 2U; Fanny 
van Diepenbosch 3U en Fenny 
van Diepenbosch 4U. 
Bij de openklas reuen werd Ceasar Artemis van de IJsselmeerpolders Kampioen en beste van het ras 
met 1U C.A.C.; Foxbrae Quirl 
2U en reserve Kampioen; Axel van Karpendonk 3ZG en Boris van de Abeelzoom 4ZG. 
 
Het was in het geheel geen makkelijke keuring. Dat kwam door de verschillende stammen die gebruikt 
zijn, waardoor verschillende types 
Ontstaan zijn. Gebruikshonden haal je er uit door de sterke gespierdheid. Honden die veel zwemmen 
hebben meestal een sterke 
Voorhand. In het algemeen waren de honden goed verzorgd. Enkele honden hadden veel tandsteen 
aan het gebit. Sommige honden 
hadden een vrolijke staart. Het gangwerk was in het algemeen goed. Het moeilijkst vond ik de 
beoordeling van de 4 kennels. 
De kennel van het Münsterbosch was het meest homogeen, goed type maar niet al te groot. De 
kennel van Diepenbosch had zeer veel 



variatie, zodat ik de fokker gevraagd heb mij er wat van te vertellen, want ik kwam er niet uit. Dat was 
ook het geval met kennel van de 
Abeelzoom. Ik heb er weer heel van geleerd en ben de eigenaars dankbaar voor hun uitleg. 
 
Alles verliep heel vlot. Het bestuur had voor zeer mooie prijzen gezorgd, die in het restaurant uitgereikt 
werden door de heer de Jongh. 
Ik mocht een mooi bloemstuk ontvangen. Hartelijk dank aan het bestuur. Ik heb genoten van de 
sportieve sfeer en wens de vereniging 
Nog heel veel succes toe. Als ik het clubblad nazie, zal dit heus wel lukken. 
 
De familie Hulzebos uit Blerick nam mij mee naar huis, waar ik nog een goed verantwoord gefokt nest 
Stabij’s bekeek.  
De volgende morgen om half zeven met de auto van de familie Hulzebos meegereden naar Zwolle, 
waar ik een groep bastaard honden 
moest bespreken. Zeer interessant, maar nogal pittige honden. Er was één gekruist Heidewachteltje 
bij, verder veel Herder en  
Bouvierkruisingen, die niet zo mak waren. 
’s Avonds om circa 8 uur konden mijn man en mijn honden mij weer verwelkomen in Sneek. 
 
A.H. Otto-van de Hamme 

 
Overige uitslagen: 
 
Geen plaatsing: 
Puppyklas teven: Toska; Kora van Diepenbosch; Kitty van Diepenbosch; Kim van Diepenbosch; 
Chesca van het Münsterbosch  
en Gitta van de Abeelzoom. 
Puppyklas reuen: Kiam van Diepenbosch; Tommy van het Münsterbosch; Gordon van de Abeelzoom 
en Kelly van Diepenbosch. 
 
Gekwalificeerde: 
Jeugdklas teven: Joeska van Diepenbosch ZG en Jasmijn van Diepenbosch G. 
Jeugdklas reuen: Geen 
 
Openklas teven: Ada van de Heygrave ZG; Gerna van Diepenbosch ZG; Anoeska van de Abeelzoom 
ZG; Fenta van Diepenbosch ZG; 
Amanda van het Nagelerland ZG; Astrid van Diepenbosch ZG; Elza van Diepenbosch ZG; Peggy von 
Schweizerschlag G; 
Erna van Diepenbosch G; Cora van de Abeelzoom G en Anouk van het Nagelerland G. 
 
Openklas reuen: Dino van Birkenkamp ZG; Cesar van de Abeelzoom ZG; Boris ZG; Arem van de 
Heygrave ZG; Iwan van Diepenbosch G en 
Arran van de Heygrave G. 
 
Redactie NGMV G.A. van Straaten 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ceasar Artimis v.d. IJsselmeerpolders, reu, 1U CAC beste G.M.’r  
reu en tevens beste van het ras, geboren 11-11-1975, nhsb 844054 
eigenaar G.A .v. Straaten, Haarlem, fokker G. Verschoor, Purmerend 

 

 
Cora v.h. Munsterbos, teef, 1U CAC beste G.M.’r  teef, geboren  
09-09-1978 nhsb 1033282, eigenaar/fokker T. v.d. Hoorn, Nijkerkerveen. 

Rechts op de foto keurmeester mevrouw  A.H. Otto–van de Hamme. 

 

 
Grote Münsterländers uit de kennel “ v. Diepenbosch ” fokker J. Hesen, Someren-Eind 

 

 

 



 
Jan de Jongh voorzitter van de NGMV(midden) overhandigd aan George van  

Straaten een beker gewonnen door zijn reu Ceasar Artimis van de IJsselmeer- 

polders, beste Grote Münsterländer van de Kampioenschapsclubmatch 1981. 
Rechts staat Egbert Thijssen penningmeester van de NGMV.. 

 

 
Van links naar rechts: dhr. J. de Jongh (voorzitter NGMV), mevr. J. Vredenberg 
v.d Horst (schrijfster), mevr. A.H. Otto -v.d Hamme (keurmeester) en twee 
afgevaardigden van de Raad van Beheer o.a drs. v.d. Laar 

 
 

 


