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van de Voorzitter
Al weer de tweede nieuwsbrief van de
Drentsche Patrijshonden Club Nederland.
Op het moment van schrijven hebben
we de grens van 200 leden bereikt.
Er heeft een drietal bestuursvergaderingen plaats gevonden waar
vele kilometers voor zijn afgelegd.
Daarnaast zijn er vele telefoontjes en
mailtjes over en weer gegaan.
Inmiddels heeft de Commissie
Fokkerijzaken gestalte gekregen
middels Joost Wegink, Lidy Kamperman
en Esther Hoeksema, met als Adviseur
Rasdeskundige Mevrouw Janny
Offereins-Snoek.
Het eerste fokkers-overleg zal 11 februari
2015 plaats vinden in de Basiliek te
Veenendaal, nadere mededelingen
volgen.
Nu is het wachten op de erkenning door
de Raad van Beheer wat wel erg lang op
zich laat wachten.
De redactie- en activiteitencommissie
begint ook vorm te krijgen en wij zullen
u hier binnenkort over informeren.
Het is de bedoeling dat op 14 januari
2015 het bestuur met de gevormde
commissies bijeenkomt op de plaats
waar de nakomelingendag wordt
georganiseerd, te weten in de Basiliek te
Veenendaal.
De nakomelingendag is gepland op
14 maart 2015. Hierover ontvangt u
binnenkort meer informatie van ons.
Dan staat er voor 29 augustus 2015
een clubmatch gepland wat een ware
DPHCN-familiedag gaat worden met niet
alleen het keuren van Drenten maar ook
gezelligheid erom heen voor jong en
oud.

Verder kan ik u melden dat diverse
leden op tentoonstellingen in binnen- en
buitenland uitzonderlijk goede resultaten
hebben behaald. Dit kunt u terugvinden
op onze website www.dphcn.nl of op
Facebook.
Rest mij u allen prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 2015 toe te wensen
namens het gehele bestuur van DPHCN,
Henk Kamperman
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van de Redactiecommissie
Graag willen wij u allen alvast
deelgenoot maken van een aantal
beslissingen die genomen zijn tijdens
de laatste vergadering van de redactiecommissie.

Drentenfoto’s
Soms heb je hele mooie foto’s van
je allerliefste Drent en wil je deze
delen met alle andere leden.
De volgende zaken zijn
belangrijk om de foto goed
te kunnen gebruiken zowel in
de nieuwsbrieven als voor het
clubblad:
•
•
•

Zo hoog mogelijke resolutie
300 dpi indien mogelijk
JPG bestand formaat

Stuur je foto op met
als bestandsnaam het
stamboomnummer van je hond
in combinatie met zijn of haar
roepnaam naar:
redactie@dphcn.nl

Na veel overleg en werkzaamheden
hebben we uiteindelijk een besluit
genomen qua drukkerij en de grootte
van het komende clubblad. Ons
clubblad zal medio februari uit komen
en dat zal voor ons en waarschijnlijk ook
voor u allen een spannend en hopelijk
ook feestelijk iets zijn.
We hebben in goed overleg besloten
om het blad in full- colour te laten
drukken om vooral de foto’s een
professioneel karakter mee te geven.
We hebben er veel zin in. Het is gewoon
weer lekker om in het ritme te zitten
van het gezamenlijk opstellen van een
clubblad.
Daarom verheugt het ons u te
kunnen vertellen dat we inmiddels
8 adverteerders hebben kunnen
aantrekken voor in totaal 7 hele
pagina’s op A4-formaat. U weet…
zonder adverteerders geen clubblad!
We proberen nog een aantal bedrijven
te interesseren voor een advertentie en
wellicht dat u zelf ook belangstelling

heeft of iemand weet die evt. zou willen
adverteren?! Meld u zich dan alstublieft
bij ons.
Mocht u zelf kopij hebben of af en
toe wat aan willen leveren voor ons
clubblad…..voelt u zich vooral niet
geremd. Wij zijn erg blij met uw inbreng.
En mocht u denken “ik kan niet zo goed
een stukje/ verhaaltje schrijven en niet
foutloos” ….. geen enkel punt.
Wij zijn er om u te helpen. Foto’s zullen
ook heel welkom zijn!
Namens de redactiecommissie wensen
wij u hele fijne feestdagen en een
gezond en prachtig 2015 met heel veel
Drentenplezier!
Jaap Hoeksema
Gijsbert van Luinen,
Michael van der Burg &
Rob Roode
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Het bestuur timmert nog steeds hard
aan de weg om de vereniging zo goed
mogelijk gestalte te geven. De diverse
commissies zijn nu bijna allemaal (of
deels) gevormd en ook zij zijn gestart
met hun werkzaamheden.

Een vierde persoon is gevraagd
maar daarvan moet ik nog een
toezegging krijgen. In de volgende
nieuwsbrief hoop ik u de voltallige
activiteitencommissie te kunnen
voorstellen.

Ook de activiteitencommissie krijgt
vorm. Marjolein van Veldhoven, Froukje
Hoeksema en Hans de Wit gaan zich
vanaf komend jaar bezighouden
met de diverse activiteiten voor onze
vereniging. Zij hebben toegezegd in
deze commissie zitting te willen nemen.
Persoonlijk kijk ik uit naar een prettige,
gezellige en actieve samenwerking.

En voor nu wens ik u allen, namens
de activiteitencommissie, hele fijne
feestdagen toe en een heel liefdevol,
succesvol en voorspoedig 2015!
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Monique Oudes
Marjolien van Veldhoven
Froukje Hoeksema &
Hans de Wit

van de Commissie Fokkerijzaken
Woensdag 11 februari 2015 organiseert
de commissie Fokkerijzaken, onze eerste
Fokkersbijeenkomst. Graag nodigen wij u
daarvoor van harte uit.
Tijdens deze eerste bijeenkomst willen
wij graag met allen kennismaken en
samen met u een agenda opstellen
voor de toekomstige bijeenkomsten.
We streven ernaar om 2 maal per
jaar een bijeenkomst te organiseren
met verschillende onderwerpen en
verschillende sprekers.

Wij hebben natuurlijk al enkele
onderwerpen op de agenda staan en
willen die al graag aan u voorleggen.
Het is aan u om te bepalen welke
onderwerpen en in welke volgorde
wij die samen gaan behandelen, met
inachtneming van de agenda van de
gastsprekers. Het zou natuurlijk fijn zijn
als u ook onderwerpen aandraagt die wij
kunnen toevoegen aan de lijst.

De volgende lijst met onderwerpen
is door de commissie fokkerijzaken al
opgesteld:
•
Lezing van dhr. van de Horst over
genetica
•
K.I. bij honden, nieuwe
ontwikkelingen uit het noorden van
Nederland?
•
Nieuwe regelgeving van de Raad van
Beheer en de overheid.
•
Juridische aspecten fokkerij honden
•
Het fokken van nesten en het zoeken
naar nieuwe eigenaren voor de pups.
•
Hoe om te gaan met Zoo Easy, de
databank voor de fokkerij.
•
Het begeleiden van nieuwe fokkers.
•
Het aanstellen van coaches voor
beginnende fokkers….

We hopen u dan ook in grote getale te
mogen verwelkomen op woensdag 11
februari 2015 op de volgende locatie:

Alle avonden zullen een informatief
karakter hebben! Het samenzijn en
samen met elkaar praten over bepaalde
onderwerpen moeten de basis zijn voor
iedere avond. Uw inbreng wordt dan ook
zeer gewaardeerd.

Joost Wegink,
Lidy Kamperman,
Esther Hoeksema &
Janny Offereins

de Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal
tel: 06 42716282 Dhr. H. Hardeman.
De avond begint om 19.30 uur. De
onkosten zijn € 5,00 per deelnemer
Graag uw opgave per email vóór
1 februari bij Lidy Kamperman
(vankleinelsholt@planet.nl)
De commissie fokkerijzaken wenst
iedereen prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2015.

Aantal Leden
Inmiddels staat de teller voor
wat betreft het aantal leden
en gezinsleden op 200, een
mijlpaal! Daar kunnen we met
ons allen weer heel trots op
zijn.
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