Nieuwsbrief maart 2018

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

Ab Venema bokaal
Vorige maand is de Ab Venema bokaal
uitgereikt, dit is gedaan door Hennie Venema.
Winnaar van de clubwedstrijden 2017 is
Marino Kuipers. Een geslaagde avond.
Momenteel zijn we weer gestart met de
clubwedstrijden van 2018.

Schoonmaak dag
Op 10-3 is er weer de jaarlijkse schoonmaak
dag georganiseerd. Dit was een groot succes
en er is veel werk verzet. Wij willen alle leden
die ons hierbij geholpen hebben ontzettend
bedanken!

Website
Momenteel wordt er ook weer hard gewerkt
aan de website van de club, neem eens een
kijkje op: http://www.boxerclubzuidoostdrenthe.nl

Agenda 2018
Datum:

Activiteit:

27-3

Algemene leden vergadering

22-4

Jonge honden dag

Wie schrijft die blijft!
Hallo, In de rubriek Wie schrijft, die blijft heb ik het stokje
mogen ontvangen om me voor te stellen. Mijn naam is Jurjen
Ekamper ben zestig jaar en getrouwd met Janneke. Toen we net
getrouwd waren werkten we nog alle twee hele dagen en
vonden het niet gepast om een hond te nemen om die de hele
dag alleen thuis te laten. Nadat onze drie kinderen waren
geboren en uit de luiers waren zijn we verhuisd naar een grotere
woning in Stadskanaal en kwam er ook plek voor een hond.
We hebben altijd al een zwak gehad voor Boxers om hun
atletische bouw en karakter. Zijn bij mensen op bezoek geweest
die zelf Boxers hadden en zijn boeken gaan lezen over
kenmerken en kwamen tot de conclusie dat een Boxer de hond
was, die bij ons paste. Zijn via de pup bemiddeling van de NBC in
contact gekomen met een fokker dicht in de buurt en zijn daar
eerst zonder de kinderen naar toe geweest. Er was meteen een
klik. Het nestje bestond uit vier gele pups (twee reutjes & twee
teefjes) en hebben toen een reutje gekozen met de naam Bas van
de Valtherkampen. Janneke is met Bas naar de Puppycursus van
Stichting Alpha gegaan, omdat zij de hele dag met hem thuis was.
Dit vond ze zo leuk dat ze hierna door is gegaan met
gehoorzaamheid en behendigheid. Bas was zo’n onderdeel van
ons gezin geworden dat we onze vakanties hierop gingen
aanpassen en droeg bij dat wij nog meer van Boxers zijn gaan
houden. Na elf jaar kwam Urban Olsen from Elroy’s Garden een
gestroomde reu uit Brabant. Dit was een echte huishond, waar
Janneke mee naar een cursus in Borger is geweest, dit was geen
succes, de mensen daar vonden Boxers maar domme honden.
Toen we Olsen na 8jaar noodgedwongen (hersenbloeding)
moesten laten inslapen, hebben een jaar gewacht alvorens we op
zoek gegaan zijn naar opnieuw een Boxer. Janneke en ik hebben
toen afgesproken dat ik naar de hondencursus zou gaan als er
een nieuwe Boxer was, omdat het mij heel leuk leek om met je
hond te werken/sporten. Eerst zijn we opzoek gegaan naar een
gele reu en dat is Dorus van de Elshof geworden. Een hond met
veel energie. Toen zijn we op zoek gegaan naar een hondenclub
en dan specifiek een Boxerclub. De keuze is gevallen op de Boxer
Kringgroep Zuid-Oost Drenthe. Ben nu ruim een jaar (met veel
plezier) lid van de club, waar ik veel leer hoe om te gaan met
Boxers. Het trainen geeft mij, ondanks dat het ook veel energie
en geduld vergt, veel voldoening om te werken met dit
fantastische ras. Ook vind ik het fantastisch dat er een heel
gemoedelijke sfeer zonder haat en nijd binnen de Boxer
Kringgroep Zuid-Oost Drenthe is.

Het “stokje” (pen) geef ik bij deze door
aan Marino

Jurjen Ekamper

