
 

In memoriam 

 

mr. Peter M. van Oirschot                       23-09-1954 –  05-01-2010 

 
Ons bereikte het droevige nieuws dat na een kortstondig ziekbed op 55-jarige leeftijd mr. 
Peter M. van Oirschot in de vroege morgen van 5 januari is overleden. De V.D.H. verliest 
met hem een van zijn belangrijkste persoonlijkheden. 
 

Peter werd in 1968 lid van onze vereniging en vervulde vele bestuursfuncties op kringgroep- en 
provinciaal niveau. Jaren had hij zitting in de C.B.K en de redactie. Sinds mei 1990 was Peter 
Commissaris Kynologie binnen het hoofdbestuur. Als zodanig werd hij voor onze vereniging en 
het ras een geweldig stuwende kracht. Zijn betekenis werd nog groter toen hij onder 
mentorschap van Alfred Hahn zijn Körmeisterschap behaalde in Duitsland. Peter leverde een 
fundamentele bijdrage tot de ontwikkeling van het ras in Nederland en was een steunpilaar 
waarop de vereniging kon bouwen. Ook werd er binnen het hoofdbestuur dankbaar gebruik 
gemaakt van de juridische kennis die Peter bezat. 
 

Als keurmeester had Peter een natuurlijke autoriteit en zijn beslissingen dwongen respect af. Hij 
was bij de exposanten erg geliefd en werd over de hele wereld als keurmeester gevraagd. Zijn 
motieven bij het keuren waren allereerst de bewondering voor het ras de Duitse Herdershond 
en de liefde voor de hond in het algemeen. Hoe prettig was het om Peter als keurmeester op 
een Jonge hondendag bezig te zien. Over elke combinatie wist Peter wel iets positiefs te 
vertellen. 
 

Wij hebben een respectabele collega en kenner van het ras verloren. Dit betekent een zeer 
gevoelig verlies voor de V.D.H.  
Dat Peter een plaats heeft in de harten van vele VDH-leden is vanzelfsprekend. Wij leven mee 
met Els en zijn familie die dit ondraaglijk verlies zullen moeten verwerken. 
 

Het hoofdbestuur zal Peter met dankbaarheid blijven herinneren. 
 

Uit respect naar Peter en zijn familie heeft de V.D.H. een condoleanceregister geopend. Via de 
site www.vdh.nl kunt u een condoleance plaatsen en uw steun laten blijken aan de 
nabestaanden. 
 

Peter zal zaterdag 9 januari om 16.00 worden gecremeerd in het Crematorium te Tilburg aan de 
Karel Boddenweg 5.  
 

Vrijdag 8 januari tussen 19.00 en 19.30 kunt u persoonlijk afscheid nemen van Peter in het 
uitvaartcentrum van Dela, Karel Boddenweg 3 te Tilburg. 
Mocht u geen persoonlijk bericht hebben ontvangen dan verzoeken wij u deze kennisgeving als 
zodanig te beschouwen. 

Hoofdbestuur VDH 
 


