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Allereerst wil het bestuur alle leden van de vereniging een heel goed 2019 toewensen. Wij 

hopen dat dit nieuwe jaar jullie veel gezondheid en voorspoed zal brengen. De goede wen-

sen hebben we persoonlijk kunnen overbrengen aan de bezoekers van onze nieuwjaarsre-

ceptie op 6 januari. Dat bleek een gezellig samenzijn te zijn, met bubbels en lekkere hapjes 

van onze huiscateraar Hageman Catering. 

 

Het wordt een bijzonder jaar. Onze vereniging zal in augustus immers 100 jaar bestaan.  

Op 14 september zullen we dat gaan vieren met een receptie voor genodigden en aanslui-

tend een groot feest voor alle leden. Noteer deze datum dus alvast in je agenda. 

 

Maar ook al eerder dit jaar zullen jullie kunnen ervaren dat we een eeuwfeest vieren. Er is 

inmiddels een jubileumcommissie actief. Daar zullen jullie nog veel van horen. 

 

De maand mei wordt een drukke maand. We starten op 5 mei met de Jubileum Hooper-

wedstrijd. De week daarna op 11 en 12 mei een weekend lang de Jubileum Agility- wedstrijd. 

En tot slot op 19 mei de Jubileum Clubmatch. Lees meer over deze evenementen verderop in 

dit magazine. 

De flyball doet ook mee aan het feestjaar met op 18 augustus de Jubileum Flyball-wedstrijd 

en op 13 oktober de eindwedstrijd van de landelijke competitie. Zal het ze weer lukken om 

opnieuw Nederlands Kampioen te worden? 

 

Op 22 september organiseren we een leuke en leerzame sport- en speldag. Doe deze dag sa-

men met je hond mee aan allerlei leuke opdrachtjes. Je zult zien dat je hond (maar jij ook) 

daarvan zal genieten. 

Deze datum was oorspronkelijk gereserveerd voor de HappyDogSurvival. Onze partner bij de 

organisatie van dit evenement heeft echter besloten de samenwerking te beëindigen. Dit 

jaar dus geen dogsurvival bij KC Delft. 

 

Het interieur van het clubgebouw wordt opgeknapt. Er zal worden geschilderd, de bar blijft, 

maar wordt opgeknapt. De ramen worden aangepast, zodat je niet meer tegen een balk aan-

kijkt als je in de kantine zit. En we gaan op zoek naar nieuw meubilair. Ook de hal zal een 

mooi nieuw kleurtje krijgen. 

 

Last but not least hebben we een fraai jubileumlogo laten ontwerpen. Dat zul je dit jaar nog 

vaak tegen komen. 



http://www.hondenuitlaatservices.org/beoordelingen-hondenuitlaatservice/l-2/lunas-legacy


ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Beste leden, 
 
Hierbij de vooraankondiging en de voorlopige agenda van de Algemene 
Ledenvergadering 2018. Deze zal worden gehouden op woensdag 
10 april 2019 in ons clubgebouw aan de Tanthofdreef 10, 2623 EX Delft. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
 
VOORLOPIGE AGENDA 
 
1  Opening 
2  Mededelingen 
3  Ingekomen stukken 
4  Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 
5  Jaarverslag secretariaat 
6  Jaarverslag penningmeester / ledenadministratie / begroting 
7  Verslag kascontrolecommissie 
8  Verkiezing leden kascontrolecommissie 
9  Jaarverslag cursussecretariaat 
10  Jaarverslagen commissies 
11  Bestuursverkiezing 
12  Vaststelling contributie 2020 
13  Rondvraag 
14  Sluiting 
 
Uiterlijk drie weken voorafgaand aan deze vergadering wordt de officiële 
uitnodiging voor deze vergadering voorzien van een agenda en de 
jaarverslagen aan alle leden toegestuurd. 
Conform de statuten (art. 37 lid 4/5) kunnen onderwerpen worden 
aangedragen om te behandelen op de Algemene Ledenvergadering. De 
voorstellen hiertoe moeten zijn voorzien van de handtekening van ten 
minste 10 leden en uiterlijk zes weken voor de vergadering schriftelijk 
bij de secretaris zijn ingediend. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Revier 
Secretaris 
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Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019 
 
 
Op zondag 6 januari hebben we getoost op ons 100 jarig jubileumjaar. De receptie was 
dit jaar in plaats van de traditionele snertwandeling. Tijdens deze receptie heeft het be-
stuur het nieuwe jubileum logo bekend gemaakt welke is ontworpen door Jurjen Baan 
van  Personal Logo. Met een drankje en een hapje, verzorgd door onze huiscateraar  
Hageman hebben kunnen genieten van een gezellige middag.  
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Oprichting KC Delft, de eerste 10 jaar 
 
Kynologie betekent “Leer van de Hond” of “Hondenliefhebberij” 
 
Iedereen die van honden houdt mag zich in feite kynoloog noemen. Eind 19e eeuw wer-
den honden steeds meer als huisdier gehouden. En ging men zich steeds meer richten 
op het fokken van nieuwe rassen. In die tijd kwam er iemand op het idee, de verschil-
lende rassen officieel te beschrijven. 
 
In 1867 werd het boek “The dogs of the British Islands” gepubliceerd waarin 35 verschil-
lende rassen werden beschreven. Naar aanleiding van dit boek werd er een ras stan-
daard gemaakt van elk ras. In 1873 werd in Engeland  de eerste kynologenvereniging, 
The Kennelclub opgericht die, na de oprichting 40 ras standaarden  publiceerde.  
 
Een paar jaar later werd ook in Nederland de eerste vereniging opgericht,  Nimrod.  
Nimrod organiseerde de eerste honden tentoonstelling in ons land. Daarna hielden ze 
ook een administratie bij “Het Nederlands Hondenstamboek” dat nu nog steeds de ba-
sis is voor de Nederlandse Kynologie. 
 
Nimrod en de later opgerichte vereniging Koninklijke Kennelclub Cynophilia fuseerden 
in 1902 en gingen samen verder in de huidige vorm als Raad van Beheer op Kynologisch 
gebied. 
 
In 1919 werd in Delft de Kynologenclub Delft en omstreken opgericht, de oprichtings-
vergadering vond plaats op 9 september 1919. De oprichtingsdatum is vastgesteld op 19 
augustus 1919. 
 
Het bestuur bestond uit : 
Voorzitter:  Dhr. G.H. Hommels 
Secretaris:  J. v.d. Spek 
Penningmeester :  C. Besteben 
Commisaris :   B. Beek 
Commisaris :  H. Das 

Presentielijst oprichtingsvergadering 



In die tijd was het een vereniging van Kynologen, die zich voornamelijk bezig hielden met 
het fokken en showen van honden. Jaarlijks werd een tentoonstelling georganiseerd. In 
de eerste jaren werden deze gehouden in de zalen en de tuin van de toenmalige 
“Stadsdoelen”. De eerste internationale eendaagse  hondententoonstelling werd georga-
niseerd op zondag 9 mei 1920. Hiervan is de catalogus in bezit van de vereniging. Je ziet 
dat er in die tijd veel aandacht werd besteed aan prijzen o.a.in de vorm van geld, kunstob-
jecten en/of penningen. 

3 mei 1924 



21 juli 1926 





https://www.happydog.nl/


                    Happy Dogsurvival 2019 NIET in Delft 

 
Niets is blijvend. Ook niet de Happy Dogsurvival bij KC Delft. 

Na vier jaar samen dit evenement te hebben georganiseerd, hebben The Floaters eenzijdig 

besloten de samenwerking met KC Delft te verbreken. Dat betekent dat er dit jaar geen 

dogsurvival bij KC Delft zal worden georganiseerd. 

Op 22 september organiseren we in plaats van de dogsurvival een leuke sport- en speldag. 

Doe deze dag samen met je hond mee aan allerlei leuke opdrachtjes. Je zult zien dat je hond 

(maar jij ook) daarvan zullen genieten. 

Hoe leuk is dit! We werden benaderd 

door iemand die dit antieke Delfts Blauw 

bordje in zijn bezit had. Het ging om een 

bordje van het 10-jarig jubileum uit 1929. 

Het was een speciale prijs op een ten-

toonstelling uit dat jaar. Ben benieuwd 

wat "speciaal" inhield in die tijd.  Maar 

leuk dat we dit aan onze collectie toe 

kunnen voegen! 



 

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel 

mogelijk mensen meedoen aan onze Puppy-Enquête. 

Zo krijgen we immers een beter beeld van welkeza-

ken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie 

meedoet met de enquête, maakt daarom elke 

maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-

Enquete worden elke maand verschillende prijzen 

verloot. Ook meedoen met de Puppy-Enquete? Ga 

dan naar 

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


 

Jubileumcommissie  
Het bestuur heeft  een  jubileumcommissie aangesteld. De jubileumcommissie is  

samengesteld met vrijwilligers van de vereniging.  

 

De commissie bestaat uit Patricia Briedé,  Marco Haring, Sabrina van Houten, Annelies 

Medendorp, Amanda van Pieterson en Jolande Posma. De jubileumcommissie zal zich 

dit jaar bezig houden met diverse feestelijke activiteiten die betrekking hebben op het      

jubileum.  De reguliere wedstrijden en evenementen zullen zoals altijd georganiseerd 

worden door de desbetreffende commissie. De jubileumcommissie zal het bestuur 

juist ondersteunen en dingen organiseren speciaal voor onze 100 jarige vereniging.  

 

Een van deze dingen is natuurlijk de jubileum receptie en feestavond, met als thema 

Delfts Blauw, op zaterdag 14 september, maar ook zullen zij meedenken over een  pre-

sentje voor de leden en een blijvende herinnering voor onze mooie club.  Als klap op 

de vuur pijl zullen ze in december het feestjaar afsluiten met een kerstmarkt en een 

vout kerstfeest. Hierover later natuurlijk meer.  

 

 

 

 



 





  

 

 

Lidmaatschap K.C. Delft e.o. vanaf 1 januari 2019 

Voor leden € 26,00 per jaar (na 1 juli € 13,00 voor een half jaar) 

Voor gezinsleden € 13,00 per jaar (na 1 juli € 6,50 voor een half 

jaar) 

Voor jeugdleden € 18,50 per jaar (na 1 juli € 9,25 voor een half 

jaar) 

Voor donateurs € 5,00 per jaar of een bedrag van minstens 

€ 50,00 ineens 

 

Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging 

vóór 1 december van het lopend jaar aan de ledenadministratie. 

Heeft opzegging niet voor die datum plaats gevonden, dan is 

men verplicht – conform artikel 14.3 van de statuten – de 

contributie voor het volgende jaar te voldoen. 

 

Financiën 

ING: NL55 INGB 0000 7425 35 t.n.v. Kynologenclub Delft en 

omstreken, Delft en 

evenementen rekening NL27 INGB 0000 2560 99 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Delft: V 40397488 



 

Erelid: de heer  J.Ph. de Jong 
(Joop) 

 

Info cursussen: 

Jolanda de Graaf 

Tel. 06-18957640 

cursus@kc-delft.nl 

 

Agility commissie: 

Voorzitter:    Bernard Medendorp 

Secretaris:     Annelies Medendorp 

Lid:      Erik Voges 

Lid:     Kim Eggenhuizen 

Afgevaardigde bestuur: Marco Haring 

agility@kc-delft.nl 

 

Flyball commissie: 

Voorzitter:     Wim van der Sluis 

Secretaris:     Sabrina van Houten 

Lid:      Patries Briedé 

Lid:      Ellie Verbarendse 

Afgevaardigde bestuur:  Mariska Haring 

flyballcommissie@kc-delft.nl 

 

 

Hooper commissie: 

Voorzitter:     Amanda van Pieterson 

Secretaris:     Joyce Wolters 

Afgevaardigde bestuur:   Mariska Haring 

hoopers@kc-delft.nl 

mailto:cursus@kc-delft.nl
mailto:agility@kc-delft.nl
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 FCI Obedience commissie: 

Is momenteel nog opgenomen in de gg commissie 

fciobedience@kc-delft.nl 

GG Commissie: 

Voorzitter:     Kerstin Ueckert 

Secretaris:     Nicole Verschuren 

Lid:      Mieke van Viegen 

Lid:     Jolande Posma 

Lid:      Silvia Colla 

Lid:      Yvette Winkelman 

Afgevaardigde bestuur:   Ingrid Voskamp 

gg-commissie@kc-delft.nl 

 

Dogdance commissie: 

Voorzitter:      Sandra Hurkmans 

Secretaris:     Debbie Janszen 

Lid:      Melinda Moor - de Man 

Lid:      Cobi Scheffers 

Afgevaardigde bestuur:   Fred de Vos 

dd-commissie@kc-delft.nl 

 

Ringtraining: 

Pauline van der Lans 

Erwin Colla 

 

Internet:  

www.kc-delft.nl 

Sandra Hurkmans 

sitebeheer@kc-delft.nl 

 

Redactie KC Delft: 

Henk Revier 

Mariska Haring 

redactie@kc-delft.nl 

mailto:fciobedience@kc-delft.nl
mailto:gg-commissie@kc-delft.nl
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Voorzitter: 

Mariska Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: voorzitter@kc-delft.nl 

 

 

Penningmeester: 

Marco Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

 

 

Secretaris: 

(ledenadministratie) 

Henk Revier 

Tel: 06-50243930 

Email: clubsecretariaat@kc-delft.nl 

 

Commissaris technische zaken: 

Fred de Vos 

Tel: 070 – 393 21 72 

Email: fred.de.vos@kc-delft.nl 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Mw. A.I. Voskamp-Visser 

Tel: 079-3616122 

Email: ingrid.voskamp@kc-delft.nl 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Hans de Jong 

Email: webshop@kc-delft.nl 

 

 

De KC Delft e.o. is aangesloten bij: 

 

Commissies: 

Flyball commissie 

Hooper commissie 

Redactie commissie 

 

Commissie 

Agility commissie 

Bar, agenda en evenementen 

Sponsor contact 

 

 

Commissie: 

Redactiecommissie 

Ledenadministratie 

 

 

 

 

Commissie: 

Dogdance commissie 

 

 

 

Commissie: 

GG Commissie 

FCI Obedience commissie 

 

 

 

 

Webshop 
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Dierenkliniek Hof van Delft 

Hof van Delftlaan 70, Delft 

015-212 35 65 

 

Dierenkliniek Kalverbos 

Sint Eustatiusstraat 4, Delft 

015-212 5543 

 

Caressa Dierenkliniek Delft 

WebsiteRoutebeschrijving 

Burgemeestersrand 198, Delft 

015-261 9199 

 

M.P. Hogendoorn 

Middelbroekweg 5, Naaldwijk 

015-369 2545 

 

Dierenkliniek Wateringen, dierenarts R.W.F. Becking 

Gantelplein 15, Wateringen 

0174-290 336 

 

Dierenkliniek ’s Gravenzande 

Veilingkade 5, ’s Gravenzande 

0174-414 098 

 

Dierenkliniek Monster, dierenarts M.J. Bakkenes 

Herenstraat 51, Monster 

0174-212 663 

 

Huisdierenziekenhuis Honselersdijk 

Harteveldlaan 1a, Honselersdijk 

0174-624 544 



Dierenkliniek Delfland 

Tramkade 1, Den Hoorn 

015-256 6319 

 

Dierenkliniek Delft-Centrum 

Crommelinplein 3-5, Delft 

015-285 0230 

 

Dierenkliniek ’t Centrum (Pijnacker) 

Stationsstraat 29a, Pijnacker 

015-369 7838 

 

Dierenkliniek ’t Westland 

(www.dierenkliniekwestland.nl) 

0174-624 401 

 

Dierenkliniek ’t Westland 

locatie Hoek van Holland 

Prins Hendrikstraat 221a 

3151 AH Hoek van Holland 

0174-387555 

 

J. Leezer 

Eikenlaan 139, ’s Gravenzande 

0174-418 262 

 

Dierenartspraktijk Ooms 

Holistische dierenartspraktijk voor chiropractie, acupunctuur 

en vaccicheck 

Roggeveenstraat 134 

2518 TT Den Haag 



Het bestuur en de redactie kunnen geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van 

ingezonden kopij en voor geplaatste advertenties. De 

redactie past indien nodig, aangeleverde teksten 

taaltechnisch aan. 

© Copyright K.C. Delft e.o. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

redactie. 

 

Trainingslocatie en clubgebouw: 

Tanthofdreef 10 

2623 EX DELFT 

015-262 76 52 (alleen tijdens trainingsuren) 

Plezier voor baas en hond 

http://www.kc-delft.nl/

