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In 2019 verscheen het clubblad wederom zes keer volledig in kleur. Dat het blad leeft 

onder de leden, dat is duidelijk. De redactie ontvangt regelmatig kopij, verhalen en foto’s 

voor de verschillende rubrieken in ons blad. Natuurlijk hopen we dat u dit blijft doen in 

het nieuwe jaar.  

 

De samenwerking binnen het redactieteam verloopt prettig en de bezetting is constant. 

Mede hierdoor zijn we, als team, in staat om iedere keer een mooi en informatief 

clubblad te kunnen maken voor onze leden. Een clubblad dat met zorg en aandacht 

wordt samengesteld omdat De Dashond gelezen wordt door een breed publiek met 

verschillende interesses. Denk hierbij aan de leden die een teckel hebben als huisvriend 

en daarnaast fokkers, jagers en andere professionals uit de hondenwereld. Daarom 

bestaat het blad uit diverse rubrieken zodat we, zoveel mogelijk, aansluiten bij de 

verschillende informatiebehoeften.  

 

Qua inhoud weten de regiocommissarissen van de acht regio’s ons iedere keer weer te 

voorzien van leuke verhalen uit het hele land. Verder is er ruimte in het blad voor 

jachtverhalen en – successen, behaalde showresultaten en natuurlijk voor de eigen 

evenementen die namens de Nederlandse Teckel Club jaarlijks worden georganiseerd. 

Het blad wordt verder voorzien van leuke wetenswaardigheden, interviews en mooie 

foto’s. Natuurlijk zijn er veel meer foto’s dan we in het blad kunnen publiceren. Via de 

website van de NTC heeft u, op diverse pagina’s, toegang tot de verschillende digitale 

fotoalbums waarop mooie fotoreportages van alle regio-activiteiten en evenementen 

worden geplaatst. Zeker de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. 

 

Ook voor 2020 hebben de meeste adverteerders aangegeven de samenwerking weer 

voort te zetten. Het is een mooie combinatie van commerciële advertenties en 

kenneladvertenties. Daar zijn we trots op. Adverteren in ons clubblad is een goede 

manier om te werken aan naamsbekendheid. Het spreekt voor zich dat we altijd 

openstaan om nieuwe namen aan ons blad te verbinden. Een vereniging kan immers niet 

zonder de samenwerking met adverteerders en sponsoren. 

 

In dit jaarverslag ook graag een woord van dank aan collega-redactieleden Hilda ten 

Kate, Valérie Klarenbeek, Riny Verschuren en Hans van Willigenburg voor hun 

redactiewerkzaamheden en inzet in het afgelopen jaar! 

 

Tot slot willen wij, namens de redactie, iedereen bedanken die op welke manier dan ook 

een bijdrage aan De Dashond heeft geleverd in 2019. Onze adverteerders, inzenders van 

kopij en foto’s: hartelijk bedankt. 

 

 

Linda Dams 

Namens het redactieteam 


