Het enige wat je hoeft te doen is een reactie te sturen en met het aantal personen jullie
willen komen !!
Iedereen is van harte welkom!!
Tot dan, dit wil je echt niet missen !!

Ledenadministratie:
Opgezegd:
P.M.J. Vranken
M. Gaal
Nieuw:
C. van Nugteren, Zaandam
Fam. Segers, Hilversum
Fam. Kuipers, Vijfhuizen

Het inschrijfformulier staat online.
www.vacs.eu clubmatch

Kampioenschapsclubmatch 19 otober.
Het zou toch jammer zijn als onze fantastische clubmatch niet door kan
gaan door onvoldoende inschrijvingen. Voor een dubbelkampioenschap
hebben we tenminste 20 inschrijvingen nodig.( Alleen honden in de
jeugd, tussen, open, kampioens- en veteranenklas tellen hiervoor mee)
Wij willen graag zo spoedig mogelijk weten waar wij aan toe zijn wat
betreft de Kampioenschapsclubmatch.
Hoeveel prijzen moeten er worden besteld en kan er wel een
dubbelkampioenschap worden uitgereikt of wordt het door
onvoldoende deelname maar een enkel?
Dus leden pak dit weekend je pen en inschrijven!!! Niet alleen leuke
prijzen……… maar ook een gezellige dag met oude bekenden en fokkers.
Bovendien leuk om de broertjes, zusjes of pappa en mamma van je
lieveling eens te zien.
Inschrijven kan nog tot 29 september.

Fokreglement
Wanneer U een nestje gaat fokken bent U verplicht als lid van onze vereniging te
voldoen aan de eisen wat betreft de gezondheid. U dient de benodigde bewijzen op
te sturen naar de penningmeester. Dit houdt in een HD onderzoek,
Een patella-onderzoek en een officieel (ECVO) oogonderzoek van beide
ouderdieren.
Let op de regels van de Raad van beheer zijn gewijzigd:
3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient
een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
De 12 maanden waarover gesproken wordt zijn ook precies 12 maanden en mag
geen dag afwijken!!!!!!!
Het verenigingsfokreglement kunt U vinden op onze website www.vacs.eu

Tentoonstellingsuitslagen
45e Pinkstershow - Venray 10-06-2019.
Keurmeester Dhr. Ronie Tolson (IE)

Openklas Reuen.
Royalty Inc. Bently Boy. Eig. J.v.d.Boom.
Corr. Dent. Pleasing head. Beautiful eye. Corr. Reach of neck and topline. Excel. Angulation. Very good
movement. Beautiful presented. 1U, CAC, CACIB, BOB.
Reuen Kampioensklas.
Shadyhill's The Free Spirit. Eig. K. Vanstraelen.
One teeth missing, certi. Profided. Otherwise dent oke. Corr. Head and reach of neck. Good topline. All
angulations are good. Very good movement. 1U, Res. CAC, Res. CACIB.
Tussenklas Teven.
Royalty Inc. Just Beat It. Eig. M. Smeets.
Corr. Dent. Very pleasing head. Good reach of neck. Topline is ok. Exel. Angulation. Very good movement.
Well presented. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB.
Openklas Teven.
Shadyhill's Worth The Wait. Eig. K. Vanstraelen.
Corr. Dent. Pleasing head. Good eye. Reach of neck and topline are corr. Excel. Angulation. Excel.
Movement. 1 U, CAC, CACIB, BOS.

