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Ook in 2021 is er een beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van het 
redactieteam. De aanleiding hiervoor was uiteraard de aanhoudende coronapandemie. 
Logisch dat de grote hoeveelheid kopij die we normaal gesproken ontvangen, terugliep 
vanwege het feit dat er (bijna) geen NTC-evenementen, regiobijeenkomsten, 
jachtproeven of tentoonstellingen georganiseerd mochten worden.   
 
Toch is het clubblad traditiegetrouw zes keer verschenen. Dat is best uniek in deze 
steeds digitaler wordende samenleving. Om alle leden te voorzien van een mooi en 
vooral informatief clubblad hebben we er afgelopen jaar soms voor moeten kiezen de 
bekende redactieformule iets aan te passen zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te 
verliezen. Er was meer ruimte voor artikelen over voeding, gedrag en gezondheid. Mooie 
ingezonden verhalen van leden passeerden de revue. Verder zijn de rubrieken Golden 
Oldies, ‘Hans praat (over teckels)’ en ‘Gezocht verzamelaars van teckelattributen’ met 
grote regelmaat geplaatst. Diverse regio’s hebben regelmatig alternatieve kopij 
verzameld of foto’s gepubliceerd. Zo is het iedere keer gelukt om samen een mooi blad 
te maken. Daar zijn we trots op en gezien de positieve reacties die we ontvingen, mogen 
we ervan uitgaan dat ook onze leden ons blad steeds weten te waarderen.  
 
Dus ook in het komende jaar zullen we met het redactieteam de schouders eronder 
zetten en doorgaan met dit ‘vrijwilligerswerk’ voor onze vereniging. Dat doen we met 
passie en plezier. Zeker als het lukt om weer een nieuwe rubriek te verzinnen of een 
columnist te vinden. Vaste items zoals een coverfotowedstrijd houden we graag in ere 
zolang we nog steeds jaarlijks zo veel en vooral creatieve inzendingen van onze leden 
blijven ontvangen. U weet het: De Dashond is er voor én door de leden. Leuk om alvast 
te melden is het feit dat ons clubblad in 2022 al 75 jaar bestaat. Over dit thema zullen 
we het komend jaar regelmatig interessante wetenswaardigheden en terugblikken 
presenteren.  
 
Adverteerders zijn en blijven belangrijk om een clubblad als het onze uit te kunnen 
geven. We merken dat De Dashond nog steeds aantrekkelijk is voor een brede groep 
adverteerders (commercieel en particulier) die graag adverteren, sommigen eenmalig en 
anderen het hele jaar door.  
De kenneladvertenties van onze leden zijn echter net zo belangrijk en daarom worden 
hiervoor speciale tarieven berekend. Al is het totaal aantal adverteerders iets 
teruggelopen, jaarlijks kunnen we rekenen op een trouwe groep (kennel)adverteerders. 
Daar zijn we zeer blij mee. 
 
Kijkend naar de coronapandemie dan kunnen we stellen dat het er momenteel vrij goed 
uitziet. Laten we hopen dat we deze positieve trend vasthouden. Dan kunnen we weer 
uitkijken naar de mogelijkheden die in het verschiet liggen voor wat betreft 
clubactiviteiten. Hieruit volgen vanzelfsprekend weer mooie ervaringen en verslagen die 
we dan met u delen in de komende edities van De Dashond. 
 
In dit jaarverslag ook graag een woord van dank aan alle collega-redactieleden voor hun 
redactiewerkzaamheden in 2021! Het is en blijft iedere keer een flinke klus maar samen 
weten we die altijd weer te klaren. Mede hierdoor is de toekomst van De Dashond 
gewaarborgd. 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage aan De 
Dashond heeft geleverd in 2021. Onze adverteerders, inzenders van verhalen, leuke 
ideeën of foto’s: heel hartelijk dank! 
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