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Jonge Honden Dag 

Beste leden, afgelopen zondag hebben wij 
weer een geslaagde Jonge honden dag          
georganiseerd. Er was voldoende deelname 
en een leuke sfeer. Kijk voor uitslagen en    
foto’s van de JHD op onze website: 
www.boxerclub-zuidoostdrenthe.nl  Graag 
willen wij alle sponsoren, deelnemers en vrij-
willigers bedanken voor de gezellige en       
geslaagde dag! Ook feliciteren wij onze leden 
die mee hebben gedaan met de mooie          
resultaten die behaald zijn. 

Ab Venema bokaal 

Het is alweer even geleden dat de Ab Venema 
bokaal 2017 is uitgereikt. Tijdens de             
uitreiking zijn we helemaal vergeten de   
sponsoren van de bokaal te benoemen.      
Zonder beker natuurlijk geen echte prijs! 
Graag willen wij Arjan en Jacqueline van 
boxerkennel From Beau’s Roots bedanken 
voor het beschikbaar stellen van deze mooie 
bokaal! Zaterdag 12 mei staat de volgende 
clubwedstrijd op de planning. 

 

Agenda 2018 

Wie schrijft die blijft! 

Dan is het nu mijn beurt om iets te vertellen over wie ik ben en 
een klein beetje over wat ik gedaan heb in het verleden. Mijn 
naam is Marino Kuipers geboren in 1946 te Musselkanaal en 
bijna 50 jaar getrouwd met Wil van Balkom uit Den Haag. Wij 
hebben 4 kinderen, 7 klein kinderen en 2 achterkleinkinderen. 
Allemaal gezond en dat vinden wij het belangrijkste. 

Beroepshalve ben ik als 14 jarige begonnen met werken als  
leerlingtimmerman in de bouw en mij opgewerkt tot bouw   
kundig uitvoeder bij een groot bouwbedrijf uit Den Haag. Hier 
heb ik ook Wil ontmoet. Om dit te bereiken heb ik vele jaren 
avondstudies gevolgd. In de beginjaren ’80 heb ik na 6 jaar 
avondstudie mijn onderwijsbevoegdheid gehaald als docent 
bouwkunde en heb de overstap gemaakt van de bouw naar het 
onderwijs. Via Groningen en Veendam ben ik in 1989 gaan    
werken als docent bouwkunde bij het Drenthe College, dat is ook 
de reden dat we nu in Emmen wonen. In 2004 ben ik vervroegd 
uitgetreden, dat is wel lekker om ruim, voor dat je 65 wordt, niet 
meer te hoeven werken voor een werkgever. 

Naast het werken voor een werkgever ben ik als vrijwilliger  
verbonden geweest als voorzitter/productieleider bij een groot 
opera en operette koor in Emmen. Samen met anderen,        
waaronder Wil, hebben wij grote theaterproducties gemaakt in 
het theater De Muzeval in Emmen . Het is een bijzondere        
ervaring om met mensen uit de muziekwereld te werken dat is 
een andere dan de bouwwereld. Ik heb dat als erg prettig       
ervaren. 

Maar er is ook ruimte voor een hobby en dat werd de honden-
sport. Van huis uit ben ik niet opgegroeid met honden maar op 
een zondagmiddag zag ik een advertentie “Boxer te koop” na 
kort overleg met Wil zijn we hem (Menno) gaan halen, 100    
gulden in die tijd. Een geweldige Boxer waar we vele jaren     
plezier aan hebben gehad. Toen Menno er niet meer was kwam 
ik in aanraking met de hondensport. Dat moet je niet met een 
Boxer doen want dat wil niet zij men. Toen hebben we een     
Doberman gekocht en onze eerste uren hondensport gemaakt 
bij de doberman vereniging in Groningen. Achteraf blijkt dat het 
werken met een Doberman net zo moeilijk is als met een Boxer. 
Je leert veel geduld te hebben en je leert nog veel meer in het 
omgaan met honden en dat duurt jaren. Wij hebben nog een 
tweede doberman gehad maar we zijn toch maar weer          
overgestapt op een Boxer(Rico). Een hond met een geweldig 
karakter maar met zeer slechte huipen, dus geen hondensport. 
Na Rico kwam Max met deze boxer ben ik het echte IPO honden-
sport gaan doen en daarna met Kasper. Met deze twee boxers 
heb ik het max. bereikt. Hopelijk gaat SPH 1 en2 met Kaper ook 
nog lukken. Heb veel van het trainen met honden geleerd bij de 
Boxerclub Nw. Buinen en vooral in Duitsland (DVG Haren) Het 
werken met de Boxer zal bij de Boxerclub Zuid-Oost Drenthe 
eindigen. Kasper begint fysieke ongemakken te vertonen.       
Hopelijk liggen er nog andere uitdagingen. 

Allen veel plezier met de hondensport en geef de pen over aan 

Brigit/Roos 
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