Beste Pinschervrienden,
Op zondag 20 oktober 2019 houden we weer onze jaarlijkse clubmatch. Dit jaar wederom met
vergave van het CAC aan de beste reu en beste teef. De beste hond van het ras mag zich
“Clubwinnaar 2019” noemen. Aan het einde van de dag hebben we dus als het goed is
3 clubwinnaars.
Daarnaast zal aan de winnaar van de jeugdklasse bij zowel de reuen als teven het “Jeugd-CAC”
vergeven worden (mits de kwalificatie U behaald) en door de winnaar van de veteranenklasse bij
zowel de reuen als teven kan het “Veteranen-CAC” gewonnen worden (mits de kwalificatie U
behaald).
Dit jaar hebben we als locatie wederom gekozen voor sport- en partycentrum “Jeugdland”,
Jeugdland 1, 4851 AT in Ulvenhout (vlakbij Breda).
Keurmeester dit jaar is dhr. Hans van den Berg. Dhr. Van den Berg is een all-round keurmeester,
wat betekent dat hij alle rassen mag keuren.
Wij als bestuur zullen er alles aan doen om er voor u allen een gezellige en feestelijke dag van te
maken. Voorafgaand aan de keuring ontvangen wij u graag met een kopje koffie met gebak vanaf
09:30 uur. De keuringen beginnen omstreeks 10.00 uur.
Het inschrijfgeld voor de 1e hond bedraagt € 27,00. Dit is inclusief de catalogus. Voor de 2 e hond
betaalt u € 25,00, voor elke volgende hond betaalt u € 23,00. Losse catalogi kosten € 3,00.
Heeft u een Jongste puppy-, puppy- en/of veteraan; dan betaalt u slechts € 17,50 inschrijfgeld per
hond.
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 20 oktober weer vele Pinschervrienden bij elkaar te zien voor een sportieve en
gezellige clubmatch.
Stuur de inschrijfformulieren volledig ingevuld uiterlijk 1 oktober 2019 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

