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Graag wil ik u voorstellen aan de leden van de Commissie PR & Evenementen. 
 
Redactie Leonvaria: 
Jenni Gerrits, Lisette Huijnink, Barbara van Rijn en Carla Steinmetz. 
 
KCM/ JHD/VD: 
Bert Elshof, Joey v.d. Heijden, Anita Geerdink, Barbara van Rijn, Lisette Huijnink en Carla 
Steinmetz. 
 
Wandelingen: 
Joey v.d. Heijden en Carla Steinmetz. 
 
Website: 
Lucas Mateijsen, Niels Steinmetz en Carla Steinmetz. 
 
Facebook: 
Joey v.d. Heijden, Barbara van Rijn, Lisette Huijnink en Carla Steinmetz 
 
Leonvaria 
In 2021 heeft er een wisseling in de redactie plaatsgevonden. Na ruim 10 jaar redactielid te zijn 
geweest heeft Miranda de Jong besloten hiermee te stoppen. Miranda is druk bezig om haar 
eigen bedrijf op te zetten en daar gaat heel veel tijd in zitten. Wij willen Miranda dan ook heel 
veel succes wensen en hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet als redactielid en 
fotograaf tijdens onze evenementen.  
 
In januari hebben wij Barbara van Rijn welkom geheten in de redactie van de Leonvaria.  
 
Ook in 2021 heeft de Leonvaria een update gehad en is het blad nog verder uitgebreid. De 
editie van augustus stond geheel in het teken van botkanker bij de Leonberger, dit na 
aanleiding van onze alternatieve/ ludieke KCM, die als doel had geld in te zamelen voor 
onderzoek naar botkanker bij de Leonberger.   
 
Sponsor 
We zijn heel blij dat we kunnen mededelen dat Eukanuba ook voor 2022 heeft besloten onze 
hoofdsponsor te blijven voor zowel de KCM als de JHD. 
 
Website 
Ook in 2021 hebben we geprobeerd de website dagelijks voor u bij te werken. 



 

 

 
 
Facebookpagina 
Ook dit jaar hebben we, ondanks dat evenementen en wandelingen niet mochten plaatsvinden, 
optimaal gebruik gemaakt van onze Facebookpagina. 
 
Kalender 
Ook in 2021 waren er weer prachtige foto’s ingestuurd, de jury heeft er een hele kluif aan 
gehad. Net als in 2020 waren de kalenders enkel online te koop omdat de JHD dit jaar al in 
september was. In totaal zijn er 46 kalenders verkocht. 
 
Evenementen: 
 
Wandelingen: 
In 2021 mochten we slechts 1 wandeling organiseren. De wandeling vond plaats in het Leesten 
bij Apeldoorn. We hadden een geweldige opkomst, maar liefst 100 wandelaars en 75 
Leonbergers hadden zich aangemeld. Het was heerlijk om na ruim 1.5 jaar weer een wandeling 
te mogen organiseren. Na afloop was er de mogelijkheid om te lunchen. Al met al een 
geslaagde dag voor mens en hond! 
 
KCM: 
Helaas moesten we ook dit jaar onze KCM wegens COVID19 annuleren. In plaats hiervan 
hebben we een online alternatieve en online ludieke KCM georganiseerd. Niet met als doel de 
KCM te vervangen, want we waren ons er heel goed van bewust dat keuren van een foto niet 
echt keuren is. Ons doel was geld inzamelen voor een goed doel, en we hebben gekozen voor 
het onderzoek naar botkanker bij de Leonberger door de Leonberger Health Foundation 
International (LHFI). Veel leden en niet-leden uit binnen- en buitenland hebben zich massaal 
ingeschreven voor ons alternatieve en Ludieke KCM. In totaal 192 inschrijvingen. Het 
inschrijfgeld was €2,50 per inschrijving, dit bedrag ging in zijn geheel naar het goede doel. 
Daarnaast waren de mensen vrij om extra te doneren en dat hebben velen ook gedaan. In 
totaal hebben we het prachtige bedrag van €1000,00 kunnen doneren de LHFI, voor het 
onderzoek naar botkanker. Een verslag hiervan kon u lezen in de Leonvaria van januari 2022. 
Nogmaals willen wij van de commissie PR & Evenementen iedereen hartelijk danken voor hun 
donatie  
 
Grote dank aan de keurmeesters die in hun vrije tijd hieraan mee hebben willen werken. 
De keurmeesters voor de alternatieve online “KCM” waren: 
Dhr.  John Wauben (NL) en Mw. Renate Chiodi- Walraven (NL). 
 
De keurmeesters voor de online ludieke fun “KCM” waren: 
Mw. Wendy van Dijk (NL) en Mw. Metha Stramer (NL) 
 
In 2022 mogen we eindelijk sinds 2 jaar weer een KCM organiseren, deze zal plaats vinden op 
18 juni op het Erkemederstrand. 
 
 
  



 

 

JHD: 
De Jonge Hondendag was dit jaar het enige evenement dat we sinds 1.5 jaar mochten 
organiseren. Dit jaar niet zoals voorgaande jaren in het Het Dogcenter te Kerkwijk maar net als 
de KCM op het Erkemederstrand te Zeewolde. Dit jaar hebben we de Jongen Hondendag 
gecombineerd met een Veteranendag en wat was het een succes. We waren overdonderd door 
het aantal inschrijvingen, maar liefst 189 jonge honden en 17 veteranen hadden zich 
ingeschreven, een record waar we als commissie erg trots op zijn.  
 
De volgende keurmeesters waren uitgenodigd: Mw. Nathalie Mayer (DLD), Dhr. Piet 
Roosenboom (BE), Dhr. Marc Degeeter (BE), Dhr. Guido Puts (NL), Mw. Wendy van Dijk (NL) en 
Mw. Coby van Kessel (NL).  
 
Grote dank aan onze sponsor Eukanuba, zij hebben wederom een groot gebaar gemaakt naar 
de vereniging. 
Dank aan Covetrus die voor onze dierbare Leonbergers een heerlijke snack heeft gesponsord. 
 
Er waren 2 activiteiten waar aan deelgenomen kon worden, Wanna Sup, hier konden mensen 
onder begeleiding leren suppen met hun Leonberger en Waterwerkgroep Colonia Nederland, 
zij vertelden en lieten zien wat waterwerken met de Leonberger nu precies inhoudt. 
 
Ook waren er weer de nodige standhouders aanwezig, dit jaar maar liefst 3 nieuwe 
standhouders. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. 
 
Doordat de tenten verkeerd waren opgezet hadden we een vertraagde start, een leermoment 
voor ons als commissie. Gelukkig mocht dit de pret niet drukken en was het een zeer geslaagde 
dag. Zo geslaagd dat we 11 september 2022 wederom onze Jonge Hondendag en Veteranendag 
organiseren op het Erkemederstrand.  
 
Vrijwilligersdag: 
 
Op 30 oktober 2021 hadden we met een jaar vertraging de vrijwilligersdag, een dag om onze 
vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet. Wat is een vereniging zonder haar 
vrijwilligers. De vrijwilligersdag vond deze keer plaats bij de Steengroeve in Chaam. Na 
ontvangst met een drankje en cake zijn we begonnen aan een interactieve GPS tocht met 
opdrachten door de bossen van Chaam. Werd een opdracht juist uitgevoerd, dan werd de 
volgende coördinaat doorgegeven. Na de GPS tocht stond er een heerlijk buffet voor de 
vrijwilligers klaar. De dag werd afgesloten met een pubquiz, hierin werd onder andere de 
kennis over onze geliefde Leonberger getest. Over 2 jaar organiseren we weer een 
vrijwilligersdag. 
 
 
Commissaris PR & Evenementen 
Carla Steinmetz 


