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Barbecue
Alweer een paar weekjes terug hebben we op
zaterdag 28 juli onze jaarlijkse barbecue
gehouden. Dit was weer een groot succes. Het
eten smaakte goed en de opkomst was top.
Alle leden bedankt voor de gezellige dag!

VZH, IPO, SPH examen
20 oktober
Zaterdag 20 oktober staat er een VZH, IPO en
SPH examen gepland met als keurmeester
Dhr Roskosch. Bij sommige leden wel bekend
van een eerder examen. In de kantine hing de
afgelopen maanden een opgave lijst voor
deelname aan het examen. Opgaves zijn
genoteerd en beoordeeld door de
werkhondencommissie. Aankomende
clubwedstrijd op 1 september zullen de
opgegeven combinaties nog eens beoordeeld
worden of zij klaar zijn voor deelname aan het
examen.

Tijd van komen en een tijd van gaan
Beste kringgroep leden,
Zoals jullie weten is er een tijd van komen en een tijd
van gaan. Na lang na denken en afwegen is voor mij
nu de tijd om er mee te stoppen. Wat niet wil zeggen
dat ik niet af en toe nog eens langs kom. Met ingang
van het nieuwe jaar hebben we een nieuw bestuurslid
nodig. Als er mensen zijn die deze taak willen gaan
vervullen kunnen zij zich bij het bestuur melden.
Indien nodig zal ik ten alle tijden bereid zijn om het
bestuur en de nieuwe voorzitter met raad bij te staan.
Verder kijk ik terug op een mooie tijd bij de boxerclub
met veel hoogte punten maar ook een aantal diepte
punten. Als met al was het een mooie en gezellige tijd!
Het gaat jullie goed en bedankt voor de mooie tijd.
Gerrit
Wij als bestuur willen Gerrit hartelijk danken voor
alles wat hij in alle jaren voor de boxerclub heeft
gedaan.

UV examen

Agenda 2018
Datum:

Activiteit:

1-9

Club wedstrijd

20-10

Examen VZH, IPO
en SPH

30-10

Club wedstrijd

22-12

Club wedstrijd

In het verleden is er vanuit de leden het verzoek
geweest om weer eens een UV examen (fietsproef)
te organiseren. Deze staat het najaar gepland. Helaas
hebben we momenteel nog te weinig deelname om
deze door te laten gaan. Wil jij graag mee doen?
Geef je dan snel op via de opgavelijst in de kantine!

Nieuw bestuurslid gezocht

Wie schrijft die blijft!
Hallo,

Zoals dus eerder te lezen is gaat Gerrit ons na vele
jaren verlaten. Hierdoor komt er dus een
bestuursfunctie vrij. Zie jij jezelf bestuurslid of
misschien zelfs wel voorzitter worden? Lijkt het
je een leuke uitdaging en denk je dat je een mooie
aanvulling kan zijn voor het bestuur? Meld je dan
aan via een van de bestuursleden of stuur een
mail met je aanmelding.

Zomerse temperaturen
Afgelopen weken is er weinig getraind.
Voor sommige onder ons helaas door het mooie
weer en voor de ander een top zomer. Door de
hoge temperaturen is er een stuk minder en soms
zelfs helemaal niet getraind. Het weer van de
afgelopen weken was natuurlijk wel uitzonderlijk
warm. Als bestuur hebben we vaak overleg gehad
over wanneer nu wel en wanneer niet trainen. Dit
blijft een lastig punt. Afgelopen vergadering
hebben we een soort ‘’regel’’ opgesteld voor het
geval er weer een warme periode voorbij komt.
We houden het weer in de gaten via de bekende
weersites en telefoonapps. Blijkt het weer voor de
komende dagen ‘s avonds nog warmer dan 27
graden dan zal het bestuur de training annuleren.
Wanneer dit gebeurt krijgen jullie sowieso een
mail.

Website
http://www.boxerclub-zuidoostdrenthe.nl/

Door middel van deze nieuwsbrief zal ik me nader
voorstellen, al hoewel ik al weer een aantal jaren bij de
boxerclub in Emmen rondloop.
Mijn naam is Lies Beukema, eigenlijk zijn de Boxers al
mijn hele leven in meer of mindere mate aanwezig.
Ik ben opgegroeid met een witte boxer, werkelijk een
tophond. Mijn opa en oma hadden altijd al boxers, dus het
ras zit aardig in mijn genen.
Toen ik het ouderlijk huis had verlaten en samen met
Kees een huis had gekocht met aardig wat tuin begon het
weer te kriebelen, wilde wel graag weer een hond en dan
natuurlijk een boxer. Na wat rond te hebben gezocht
uiteindelijk een pup gekocht bij fokkers bij ons in de
buurt. We kregen een goed contact met deze mensen en
door hun eigenlijk de fokkerij ingerold. We hebben in
totaal 6 nestjes gefokt, met volgens ons goede en gezonde
pups.
Vond het altijd erg leuk om te doen, maar kwam er ook
achter dat niet iedereen altijd even eerlijk is, voor ons
een reden om te stoppen. Niet lang daarna zijn we van
het platteland van Groningen naar Beilen verhuisd, bij dit
huis veel minder ruimte dus de drang om opnieuw te
beginnen met fokken was er niet. Nadat onze laatste zelf
gefokte teef overleed hebben we een aantal jaar zonder
hond geleefd. Ongeveer 4 jaar geleden kon ik minder
gaan werken en kwam er weer ruimte en tijd voor een
hond, en ook de vraag welk ras?
Verschillende opties overwogen maar uiteindelijk toch
weer de keuze gemaakt voor de Boxer. Dus op zoek naar
een fokker, dat viel nog niet mee. Uiteindelijk in Hoge
Hexel terecht gekomen. En min of meer door een toeval
hebben we Rossi kunnen ophalen.
Na eerst in Meppel de puppytraining te hebben gedaan,
in Emmen begonnen met trainen, wat we nu nog steeds
met veel plezier doen. Bij mij en Gerrieke staat voorop
dat we plezier hebben in het trainen, samen met Rossi.
De band die je krijgt met je hond vind ik erg belangrijk.
Groetjes,
Lies Beukema
p.s. ik nodig Harry Hamminga uit om de volgende keer
een stukje te schrijven.

