
Nieuwsbrief IWSVN april 2021 
 

Van het bestuur 

De paasdagen zijn net achter de rug en naast het feit dat we nog steeds ons aan allerlei Corona 
regels moeten houden leek het weer op de 2e paasdag meer op het weer dat je verwacht met 
Kerst. Vele sneeuwbuien kwamen over en tussendoor konden we zelfs in een lekker zonnetje 
de honden uitlaten om net op tijd weer binnen te zijn voor de volgende sneeuwbui. 

De hele kynologie wacht met smart af op het moment dat we weer activiteiten kunnen gaan 
organiseren. Ook voor onze vereniging betekent dat dat we vol spanning wachten tot we weer 
wat kunnen gaan organiseren.  

Ondertussen gebeurt er binnen de Raad van Beheer wel het één en ander. Zoals in het laatste 
peil al uitvoering werd beschreven zal dit jaar de zogenaamde normenmatrix worden ingevoerd 
en zullen de nieuwe stambomen er anders uit gaan zien. In het peil wordt nog gesproken over 
het afdrukken van een rood kruis op de stambomen die niet aan de gezondheidseisen voldoen. 
Dat kruis komt er voorlopig niet op te staan. Hoe de matrix er voor onze vereniging uit komt te 
zien is nu nog niet duidelijk. 
 
Michael Roeterdink 

 

Lief en leed van onze leden 

Verdrietig nieuws………. 

Helaas is op 17 januari 2021 ons lid dhr. Frans Dresen uit Zuidlaren, op hoge 
leeftijd overleden. Hij was een IWSVN-lid vanaf het ‘eerste uur’. Met het 
heengaan van Frans hebben wij een oprechte rasliefhebber verloren. 

Wij wensen zijn vrouw Janneke en zijn kinderen heel veel sterkte met het 
dragen van dit verlies. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Positief nieuws 

Er is bij Arjen en Anja Mets, uitbreiding bij de Bognaneilean IWS familie.  
Saracen Hope for the Future, ‘Bryna’, een teefje van toen 22 weken oud, is 
op 12 maart 2021 bij hen komen wonen. Gailey en Dylan hebben haar 
spontaan verwelkomd en gedrieën hebben veel plezier. Bryna is door Arjen 
en Anja geïmporteerd uit Amerika, hetgeen niet eenvoudig was vanwege de 
Corona-tijd en een extreme  winterperiode in februari in Noord-Amerika, 
waardoor vertrek naar Nederland niet mogelijk was. Gelukkig kon Bryna in 
maart jl. wel arriveren. Zij zal op 6 april aanstaande starten met haar eerste 
basiscursus in Nederland.   

Ook verwachte IWS uitbreiding bij Michael en Annelies bij de Green Socks IWS familie. Ook 
hier zal een jonge – uit Engeland geïmporteerde – IWS teefje bij haar vader komen wonen. 
Veel plezier en succes gewenst met de nieuwe aanwinsten. 

En er zijn plannen om in de nazomer een IWS nestje op te zetten bij Mike en Wilma van de 
Jolly Footsteps. Nog meer jong leven in de brouwerij! Er is al belangstelling getoond hiervoor….  
 
Anja Mets 

 

Kunst en Kitsch 

Anja vroeg aan het bestuur of het een leuk idee is om de mogelijkheid te bieden om eens te 
tonen wat onze leden allemaal aan IWS kunst en Kitsch in huis heeft. Dat kan echt van alles 
zijn. Wat hangt er bij jullie aan de muur of staat er op een kast. Maak er een foto van, schrijf er 
een stukje tekst bij zodat wij weten waar we naar kijken en stuur dat op naar kunst@iwsvn.nl.  

 

 

Agenda en Iers Waterpeil 
 
De agenda voor 2021 en mededelingen over het volgende Peil volgen hopelijk in de loop van 
volgende maand! 
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