Beste Pinschervrienden,
In deze bijzondere tijden waarin de corona-maatregelen ons dagelijks leven aardig in de war
schoppen, en we ook in de showwereld zien dat de ene na de andere tentoonstelling wordt
geannuleerd, hebben ook wij er lang over nagedacht wat te doen.
Gezien de huidige stand van zaken rondom corona denken wij dat we toch een clubmatch kunnen
organiseren conform de maatregelen die door de RIVM gesteld worden.
Echter zullen we dit jaar géén kampioensclubmatch organiseren (zoals wel gepland was) maar een
“gewone” clubmatch. Dus zónder vergave van het CAC. Dit maakt deze clubmatch wat
informeler met een kleiner deelnemersveld waardoor we de 1,5 meter afstandsregel kunnen
waarmaken. Deze clubmatch geldt ook voor degene die nog een fok-kwalificatie nodig hebben.
De locatie is wederom sport- en partycentrum “Jeugdland”, Jeugdland 1, 4851 AT in Ulvenhout
(vlakbij Breda).
Keurmeester dit jaar is dhr. Piet Roosenboom. Dhr Roosenboom mag honden keuren uit rasgroep 1,
2, 3, 5, 6 en 9.
Op deze clubmatch zullen de RIVM regels van toepassing zijn. Onze “Covid-protocol” kunt
u vinden op onze website!
Overige bijzondere aandachtspunten:
* Catalogus zal per mail aan de deelnemers worden verzonden, evenals het ringnummer.
* Per ingeschreven hond mag de inschrijver maximaal 1 extra begeleider meebrengen (kinderen
onder de 12 jaar vallen hier niet onder).
* Betalingen kunnen uitsluitend via bankoverschrijving plaatsvinden.
* Iedere inschrijver krijgt een vaste plaats toegewezen.
* Er zijn verder geen bezoekers toegestaan.
* Deelnemen is alleen toegestaan voor leden! Niet-leden kunnen deelnemen als ze tegelijk met de
inschrijving lid worden.
Wij als bestuur zullen er alles aan doen om ondanks alles er voor u allen een gezellige dag van te
maken. De keuringen beginnen omstreeks 10.00 uur. Zaal zal open zijn vanaf 09:30 uur.
Wederom zullen we dit jaar de “knuffelklasse” openstellen. Deze klasse is bedoeld voor
honden die wél raszuiver zijn maar die niet echt geschikt zijn voor de show. Bijv. gecastreerde
reuen, honden met een kleurfout of gebitsfout, of die te groot of te klein zijn etc. Het inschrijfgeld
voor deze klasse bedraagt € 10,-. De honden in deze klasse dingen niet mee voor beste reu/teef of
beste van het ras en krijgt ook geen kwalificatie, maar krijgen wel een keurverslag.
De toegang is gratis. Rond het middaguur is er een lunchpauze waarin ieder die dat wil, gebruik kan
maken van het prima verzorgde uitgebreide lunchbuffet. Indien u deel wilt nemen aan de lunch dient
u dat op uw inschrijfformulier te vermelden. De kosten voor de lunch bedragen € 13,00 per persoon
en moeten gelijktijdig met het inschrijfgeld betaald worden.
Na de keuringen zal er een leuke loterij plaatsvinden. Iedere deelnemende hond ontvangt een
diploma en een bekertje. En ook dit jaar zal “Happy Dog” diervoeding ons sponsoren!
In de zaal mogen geen eigen meegebrachte voedingswaren en consumpties genuttigd
worden.
Wij hopen op 11 oktober weer vele Pinschervrienden bij elkaar te zien voor een sportieve en
gezellige clubmatch.
Stuur de inschrijfformulieren volledig ingevuld uiterlijk 1 oktober 2020 naar:
secretariaat van de V.F.L.D., Marmotberg 28, 4708 NG ROOSENDAAL
Mailen mag ook: bianca.smits@home.nl
Betalingen naar: bankrekening NL60 RABO 0125 8230 10
t.n.v. Penningmeester VFLD.,
Rijksweg 237, 9427 PH HOOGERSMILDE

