
Kamphuis, Jan Berend. - Geb. te Usquert (Gron.) op
24 Sept. 1892. - Hippologisch journalist te Groningen. -
Zoon van Berend Kamphuis, landbouwer te Usquert, en
Wilhelmina Winter, - Geh. op 19 Juli 1920 te Hoogeveen

mot Grietje Jen
tina Stoter.
Uit dit huwelijk
zijn geboren :
Berend Jan
Prederik op 29
Mrt. 1921, Jan
Prederik op 21
Mei 1923, Frie-
drich Ludwig
op 17 Deo.1924,
Annetta Greta
op21Aug. 1926,
Willem Karel
Cornelis op 29
Jan. 1928, Wil-
helmine Greta
Johanna op 29
Sept. 1929 en
Hernia Jeanne
Greta op 2 Mei
1931. - Na do
lagere school te
te Usquert en
de3-jar. H.B.S.
te Warffum
doorloopen te

hebben, is hij bij zijn vader in het bedrijf gekomen. Daar
hem dit niet beviel, ging hij in den handel om tenslotte
in het bankbedrijf oen toekomst te zoeken. - Hierna begon
hij een assurantiebedrij f voor paarden en veo. Van zijn
geboorte af heeft de paardenfokkerij in het algemeen hem
steeds aangetrokken. - Hij werd in 1922 verbonden aan



de redactie van „Het paard". Later werd K. aangesteld
als vast medewerker aan de redactie van „Het Nieuwsblad
v. het Noorden" voor de paardensport en -fokkerij, en bij
het landbouwblad „De Boerderij". - Benige jaren later
werd hij administrateur van de Noord. Vereen, van eige-
naren van concours tuigpaarden en van de vereen. Het
warmbloedpaard, adviseur van de vereeniging voor volks-
vermaken Groningen, uitsluitend voor de Hippische wed-
strijden op 23 Aug. - 111 1938 werd K. benoemd tot secre-
taris van de vereen, ter bevordering van tuigpaardensport
in Nederland. - Hij heeft zich veel bewogen voor het or-
ganiseeren en uitvoeren van groote keuringen en paarden-
tentoonstellingen en fungeert geregeld als keurmeester
voor fok- en concours hippiquepaarden in het zuiden des
lands. Van zijn hand is verschenen het technisch werk:
„Het voorbrengen van paarden op keuringen". - K. is
onderscheiden m. d. zilveren penning v. verdienste v. d.
Kon. Fed. v. Land. Rijver. - Hij maakt voor zijn werk
geregeld reizen n. h. buiten!, o.a. naar Duitschland, België,
Frankrijk en Italië. - Praediniussingcl Ha, Groningen.


