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Algemene Leden vergadering 

Beste leden, dinsdag 27 maart staat weer de 
jaarlijkse algemene leden vergadering op de 
planning! De agenda voor deze vergadering 
volgt nog! We hopen dat jullie hierbij        
aanwezig zullen zijn! De ALV start om 19:30, 
op deze avond zal er dus geen training zijn. 

Uitreiking Ab Venema bokaal 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld wordt 
op dinsdag 27 februari de Ab Venema       
Bokaal uitgereikt. De Bokaal gaat naar de 
geleider met hond die over het gehele jaar 
de meeste punten hebben behaald tijdens de 
onderlinge clubwedstrijden.                           
Na de uitreiking zal er direct gestart worden 
met de eerste clubwedstrijd van 2018.         
Voor het nieuwe jaar is er een iets andere 
opzet gemaakt voor de wedstrijden.              
De opzet van de clubwedstrijden in 2018 
vind je in de extra bijlage! Heb je dus vorig 
jaar mee gedaan, zorg dan dat je aanwezig 
bent. Wie weet val je in de prijzen! 

Schoonmaak dag 

Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer 
een schoonmaak dag. Op deze manier hopen 
wij samen met alle leden het clubgebouw en 
terrein netjes te houden. Tijdens deze dag 
zullen er allerlei schoonmaak en klus werk-
zaamheden gedaan worden. We hopen dat 
jullie ons hierbij helpen. Opgave kan via de 
opgavelijst die in de kantine hangt. 

Agenda 2018 

Wie schrijft die blijft! 

Hallo allemaal, 

Ik ben de gelukkige om een stukje te doen in wie schrijft 
die blijft.                                                                                    
Even voorstellen ik ben dus Arjan Schottert en ben     
inmiddels al weer 40 jaar oud en ben gelukkig getrouwd 
met Jacqueline Schottert de Weerd en hebben samen 2 
meiden een van 10 en 15 jaar.                                             
Tevens hebben wij samen 6 boxers en fokken dit         
fantastische ras.                                                                       
Hoe zijn wij bij dit mooie ras gekomen? Heel ons leven 
zijn wij omringt geweest door honden bij onze ouders en 
toen wij gingen samenwonen hebben wij eerst een klein 
hondje gehad een Jack Russel. Maar toen wij groter zijn 
gaan wonen in 2006 moest en zou er een grotere hond 
komen en kwamen bij het Boxer ras.                             
Daarna ging het berg afwaarts, compleet besmet met het 
boxer virus. Zo kwam van het e e n het ander en in 2012 
ons eerste nestje gefokt. Nu loop ik ook al een paar jaar-
tjes mee op de boxerclub Emmen daar zijn wij met onze 
2de boxer gaan trainen in 2010.                                       
Maar al snel hebben ze mij ook gevraagd om hier les te 
geven als invaller, dus vanaf 2011 geef ik les aan de pups 
en de EG tevens ben ik vanaf 2014 op donderdag avond 
de pakwerker samen met Gido Neep.                                 
Het les geven en het pakwerk doe ik met heel veel       
plezier en hoop op deze manier ook andere mensen te 
laten genieten van het werken met dit geweldige ras  
lekker samen aan het werk/spelen goed voor hond en 
baas. En het samen zijn met andere liefhebbers na de les 
heerlijk toch. 

Ook ik moet iemand kiezen om een stukje te schrijven in 
deze rubriek en de gelukkige is Jurjen Ekamper 

 

 

 

Datum: Activiteit: 

27-2 Uitreiking bokaal 2017 en 

eerste clubwedstrijd 2018 

10-3 Grote schoonmaak dag  

27-3 Algemene leden vergadering  

22-4 Jonge honden dag 


