
Eindelijk, het informatieve tijdschrift waar we op hebben gewacht..... 

THE  RETRIEVER  JOURNAL 

Een tijdschrift dat al jaren in U.S.A. circuleert, doch helaas in Europa nog weinig 

bekendheid heeft. Dat gaat nu veranderen, want u kunt gratis een proefnummer 

aanvragen, dat per luchtpost naar u wordt verzonden en binnen een dag of tien op uw 

deurmat belandt. 

Wat maakt “The Retriever Journal” zo speciaal? U wordt 

niet verveeld met uitslagen van hondenproeven of 

seminars die u niet interesseren. 

Vanaf de eerste pagina’s staat het bol van info over alle 

Retriever rassen die actief aan het werk zijn. Ook 

Retriever rassen die in Europa minder bekend zijn, worden 

uitvoerig belicht.  

En voor de jachthondentrainer een uiterst informatieve 

artikelenreeks geschreven door Amerikaanse Pro’s,  zoals 

Mike Lardy en Danny Farmer. De artikelen zijn gelardeerd 

met duidelijke tekeningen, windrichting en tips. Daar 

kunnen wij als voorjagers nog veel van leren!. 

De jacht op kleinwild met retrievers heeft ook een groot aandeel in het blad en de 

foto’s zijn werkelijk top en gemaakt door professionals. 

Het toefje slagroom is zeker de mogelijkheid voor lezers om een favoriete foto van 

hun eigen hond in te sturen en die wordt dan geplaatst op een van de speciale 

pagina’s. 

Op “The Market Place” volop ruimte voor advertenties van topnesten, trainers en 

honden attributen. Opvallend dat “The Retriever Journal” niet gevuld is met 

advertenties, maar heerlijk leesvoer bevat, waar je veel van leert en tips die je ook 

kunt toepassen in de praktijk. 

En dan de prijs: voor nog geen € 40,00 per jaar met 6 dikke exemplaren krijgt u een 

tijdschrift dat u niet even doorbladert en dan gezien heeft… nee “The Retriever 

Journal” is een “hebbeding” waar alle info in staat die u zoekt. 

Nieuwsgierig en wilt u wel eens een gratis proef exemplaar ontvangen: dat kan! 

http://www.retrieverjournal.com/comingsoon 

Veel plezier, maar dat behoeven we er niet bij te zeggen. Dit tijdschrift zal u niet 

teleurstellen. 

Maar… ook  Staande Honden Liefhebbers worden niet vergeten in Amerika! Waar 

vinden zij immers een Professioneel Hondenblad, dat uitsluitend gewijd is aan hun 

Staande Honden rassen, o.a.  Pointer, Duitse Staande Korthaar,  Epagneul Breton, 

alle rassen die hier zwaar onderbelicht zijn, vindt u in dit tijdschrift terug. 

http://www.retrieverjournal.com/comingsoon


“The Pointing Dog” biedt een geweldige info op gebied van africhting, training en 

jachtinformatie. Vraag een proefnummer aan!! 

www.pointingdogjournal.com 

 

  

  

http://www.pointingdogjournal.com/


 


