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W.R.V. Martinistad,
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met de stad
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renbaan is er in die
plaats nooit
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Landgoed Nienoord.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZONDAG 13 APRIL 2014
AANVANG 14 UUR
VOORAFGAAND DOOR EEN TRAINING
AANVANG 11 UUR
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Onderstaande leden hebben zich beschikbaar gesteld voor een
bestuursfunctie

Alex Zijlstra
Ingrid Weis
William Erkens Niewenhuis
Alfred Nijkamp
Ans Fakkert (CV volgt)
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Aangezien ik mij beschikbaar gesteld heb voor het bestuur
van WvCNL wil ik mij graag even voorstellen aan de mensen
die mij nog niet kennen.
Mijn naam is Alex Zijlstra.
De meeste mensen zullen mij wel kennen van de coursing.
Eerder bracht ik vaak het haas rond, tegenwoordig ben ik bij wedstrijden en evenementen
meestal starter. In 1999 hebben wij onze eerste whippets in huis gekregen. Mijn vrouw Diny
kende dit ras al omdat zij vroeger thuis als kind al een whippet gehad had, maar voor mij was
dit de eerste aanraking met dit heerlijke ras.
In november 2000 hebben wij een kennelnaam aangevraagd. De eerste naam werd afgekeurd
door een kennel in Tokio, maar de tweede is toegekend. Dit was dus Better Do It.
We hadden de hoop het jaar daarop een nestje te krijgen, en dat is gelukt. Inmiddels hebben
wij 10 nesten gefokt. De eerste jaren hielden wij ons eigenlijk alleen bezig met showen. Nadat
wij al eens een keer een funcoursing hadden meegemaakt, hebben wij in 2006 samen met
Delirious Whippets (Han en Katja Brom) een reünie georganiseerd in Leek, aangezien Han en
Katja lid waren van WvCNL.
Bij die reünie werden de mensen ook in de gelegenheid gesteld om hun hond een stukje te
laten coursen. Tijdens dit weekend is onze passie voor het coursen geboren. Wij zijn toen bij
de herstcoursing op het Ronostrand wezen kijken, en hebben toen besloten om lid te worden.
Op onze 2de of 3de training kwam Henk Ros op mij aflopen. Hij zei: “Alex, jij lijkt mij niet de
figuur om altijd maar een beetje aan kant toe te staan kijken. Lijkt het jou niet leuk om eens
wat te gaan doen? Haas rondbrengen, draaien of starten?” Wel, het resultaat weten de meeste
van jullie wel.
Gezien mijn affiniteit met de coursing, en omdat ik voorheen 6 jaar penningmeester geweest
ben van de Nederlandse Whippet Club, ben ik in 2012 gevraagd of ik mij niet beschikbaar
wilde stellen voor het nieuwe bestuur van WvCNL. Ik heb dit toen gedaan, maar doordat er
niet meer kandidaten waren, is er een interimbestuur gevormd door drie personen. Aangezien
dit bestuur heeft aangegeven dat zij zoals afgesproken bij de volgende ALV zullen aftreden,
stel ik mij hierbij alsnog beschikbaar. Ik hoop dat wij op een frisse manier door kunnen gaan
met deze vereniging, zonder te veel achterom te kijken, en hoop op de medewerking van vele
leden om weer op een vrolijke en gezellige manier van onze hobby te kunnen genieten.
Alex Zijlstra

**********
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Mijn naam is Ingrid Weis, 52 jaar oud en woon samen met partner Erik den Ouden in
Gramsbergen, een klein dorpje tussen Coevorden en Hardenberg.
In het dagelijks leven ben ik juridisch planologisch medewerker bij de gemeente Emmen.
Bijna al mijn vrije tijd besteed ik aan mijn honden: drie Deerhounds en een Grand Basset
Griffon Vendéen. Drie jaar geleden kwam ik in aanraking met het coursen via Ira Johannsen,
de fokster van mijn jongste Deerhound Irbhinn. Ik ontmoette Ira tijdens de Herfstcoursing in
Een en was gelijk enthousiast. Het was geweldig om te zien hoe windhonden vol passie over
het zand stoven om te doen waarvoor ze ooit gefokt waren. Wij besloten daarom om Quby en
later ook Irbhinn te laten coursen. Paddy was inmiddels al te oud. En wat vinden ze het leuk!
Ik ben destijds dan ook direct lid geworden van de WvCNL en heb daar geen moment spijt
van gehad. De WvCNL is een gezellige sportieve vereniging met diverse trainingen en leuke
evenementen zoals de Triathlon, de Nachtcoursing met BBQ en de wedstrijden. Een
vereniging draait niet zo maar, daar zijn enthousiaste vrijwilligers voor nodig. Nu het huidige
bestuur ad interim het stokje wil overdragen heb ik besloten mij kandidaat te stellen voor de
functie van secretaris. Ik hoop, samen met de andere bestuursleden, de goede sportieve sfeer
binnen de vereniging te continueren waarbij het plezier met onze puntneuzen altijd het
belangrijkste blijft!
Ingrid Weis

********

Mijn naam is William Erkens Niewenhuis, ik ben reeds een aantal jaren baasje van Ierse
Wolfshonden en derhalve ook al sedert vorig jaar lid van uw vereniging. Sommigen van u
kennen ons wel van de trainingen 2012/'13 in Leek met Ish en Hercules (Indira en
Harvey Oet Kepèl). Tevens zijn we lid van de Nederlandse Ierse Wolfshonden Club en van
de Ierdie Vereniging. Tevens zijn we ook aspirant-fokker van ons lievelingsras, de Ierse
Wolfshond. Naast onze drie Ierse Wolfshonden hebben we ook nog 6 schnauzers en 1 Duitse
Dog, twee katten, 4 ezels, 7 varkens, twee geiten en een hele partij gevogelte. (zie
www.willco.nl)
Mijn ervaring met betrekking tot het besturen van een vereniging strekt verder.
In 2009 was ik oprichter en 3 jaar lang voorzitter van de KKVN (Kunekune Vereniging
Nederland), waardoor ik dus het reilen en zeilen van een vereniging in rechtstreeks
verband met hobbydieren vanbinnen en vanbuiten ken.
Mijn echtgenoot en mezelf zijn dit jaar 12 jaar gehuwd en we wonen nu 11 jaar in het hoge
noorden (niet ver van Lauwersoog) aan de kant van Friesland. We blijven wellicht nog
jarenlang woonachtig in deze contreien. Het bevalt ons hier uitstekend en mijn echtgenoot
heeft vast werk bij Talant Friesland als begeleider van meervoudig gehandicapten.
William
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*******

Ben in 2012 met pre-pensioen gegaan, voor die tijd ben ik na de nodige studies, Bromfiets-,
auto-, Tv-, röntgen apparatuur monteur, afdelingschef, hoofd logistiek, ICT medewerker,
gegevensbeheerder, inkoper en voorzitter van een OR geweest.
Op dit moment ben ik bestuurslid bij de CvW waarbij de coursing onder mijn
verantwoordelijkheid valt, daarnaast onderhoud ik de website van de CvW.
Heb een aantal jaren als penningmeester in het bestuur van de WvCNL gezeten. Begin 2013
was ik nog het enige overblijvende bestuurslid maar daar is abrupt een einde aan gekomen.
Om een doorstart voor het huidige a.i. bestuur mogelijk te maken heb Ik mij toen vrijwillig
terug getrokken als bestuurslid. Het afgelopen jaar heb ik evenwel niet stilgezeten en in
overleg met het a.i. bestuur, werkgroepen en vrijwilligers, gezorgd dat de wedstrijden en
clubactiviteiten bij de WvCNL doorgang konden vinden.
Het huidig a.i. bestuur heeft te kennen gegeven dat hun zittingsperiode eindig is, om te
voorkomen dat dit tevens het einde van de WvCNL zou gaan betekenen heb ik besloten om
mij kandidaat te stellen als bestuurslid en bereid ben om het voorzitterschap op mij te nemen.

Alfred Nijkamp
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Voor het komende coursingseizoen hebben we ook een nieuwe trainingscoördinator,
te weten Jan Scheer!
Edwin Piest heeft een drukke nieuwe baan en kan daardoor moeilijker tijd vrij maken voor
WvCNL. We willen hem heel erg bedanken voor het uitstekend organiseren van de afgelopen
trainingen!!!
Het trainingschema 2014 ziet er als volgt uit:
13 april
4 mei
15 juni
20 juli
17 augustus
7 september
Laatste keer: 12 oktober
Aanvang trainingen 11 uur.
Voorafgaande van de pinkstercoursing, zomercoursing en herfstcoursing is er ook
gelegenheid tot trainen voor honden die niet mee doen aan de wedstrijd, aanvang 17 uur.
U dienst zich altijd te melden voor de training bij de trainingscoördinator
e-mail: training@wvcnl.nl
De data voor de triatlon en de sterrendag worden nog nader bepaald.

Daarnaast heeft Wanda van Hurck aangegeven te willen stoppen met het
wedstrijdsecretariaat. We zijn dan ook op zoek naar een nieuw hoofd wedstrijdsecretariaat.
Heeft u zin om deze functie te willen vervullen, laat het ons zo snel mogelijk weten:
secretaris@wvcnl.nl
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