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In 1949 vinden we de vermelding van een tentoonstelling in Tilburg. Hier wordt

Bowston Bangle van mevr. Leonard Smits, beste terrier en op één na beste van de gehele ten-

toonstelling. 

Hoewel dit hoofdstuk de Lakeland Terrier in Nederland behandelt, is het goed te weten dat ze 

zich in het land van oorsprong zeer goed ontwikkelen. Het was vooral in de beginjaren, maar 

ook tot op heden zeer belangrijk voor het ras, om regelmatig nieuwe bloedlijnen uit het 

buitenland te halen. Hierin speelt vooral Engeland, tot op heden een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste rol.

In 1950 schrijft mevr. M. Lorjé een stukje over de Lakeland Terrier in “De Honden Wereld”. 

Zij vermeldt daarin dat ze 18 maanden in de Engelse kennel van Miss Vaughan heeft ge-

werkt en dat ze helemaal weg is van deze “pittige diertjes”. Onder de kennelnaam “Team 

Spirit” zou zij vele jaren, een belangrijke 

bijdrage leveren voor de Lakeland Terrier in 

Nederland.

In de loop der jaren komen we steeds nieuwe 

namen tegen van mensen die zich inzetten 

voor de Lakeland Terrier. 

Zo in 1954 mevr. W. Rudolfs met haar 

Lakeland reu Boy, dhr. F. Bunt met de 14 

maanden jonge teef Monica en in 1955 

mej. J. Merkus met de reu Knockout. 

De ouders van Knockout zijn Oregill Knockout 

x Gay Princess (reu x teef). De Oregill kennel is 

één van de oudste Lakeland Kennels van 

Engeland. De kennelnaam van mej. Merkus is 

“Kid of Scafell Pike”.

In 1957 komt mej. R.J. Hoyer met Cottagepark 

Maxine op de tentoonstelling. Van deze teef 

schrijft de inmiddels overleden keurmeester 

dhr. Teun v. Dijk dat het

“een allround goede Lakeland is, met een bijzon-

dere mooie hals en schouder”.

Zo zien we een positieve ontwikkeling van de 

Lakeland in Nederland, in kwantiteit en wat nog 

veel belangrijker is, in kwaliteit.Mej. R.J. Hoyer met Cottagepark Maxime.


