Tentoonstellingsnieuws

ierbij de 4e nieuwsbrief van onze kennel. Via
deze weg willen wij jullie op de hoogte houden
van het reilen en zeilen van onze kennel en alle
aanverwante activiteiten.

Kennelweekend 2007
et kennelweekend was een groot succes. We
hebben ruim 100 mensen op bezoek gehad en
over de 70 honden. We hadden natuurlijk ook
fantastisch weer. De workshops werden goed
bezocht en ook als zinvol ervaren. Op een
enkel incident na hebben de honden het er ook zonder
kleerscheuren vanaf gebracht.
Op de zaterdag is RTV Flevoland nog langs geweest
om filmopnames te maken. Deze is de maandag erop
uitgezonden. Op onze website is de uitzending ook
nog te zien en tevens een fotoreportage met ruim 200
foto’s.

reacties die wij gedurende en na afloop van het
weekend hebben gekregen is voor ons zeker een
reden om dit nog een keer te organiseren. Enkele
reakties:
“Ervan uitgaand dat de zondag net zo geslaagd was als de
zaterdag, mijn complimenten voor de organisatie en goed
verloop van dit evement. Chapeau!” Marijke en Iet
Tiiriyok en Aipaq, Renna en Arvo en buitenbeentje Arik.
“Jullie ook bedankt voor alles! We vonden het een heerlijk
weekend. Leuke, aardige mensen en al die mooie honden.
Als we jullie nog eens van dienst kunnen zijn met het een
of ander, dan horen we dat graag.” Bart en Suzan van
moosecamp.
“Jullie ook reuze bedankt voor een super gezellie !!!
weekend ik heb van begin tot eind genoten. Gelukkig heb
ik een mooi souvenier :) mijn stem ben ik kwijt en
uiteraard mijn vlek ( die nu geel is )” Wendy
Wij willen jullie bedanken voor de fijne dag die we met alle
honden en hondenvrienden in het Kotterbos hebben
meegemaakt. Het was vanaf het begin gewoon goed,
gezellig en meteen genieten. Alle activiteiten waren leuk,
leerzaam om te doen. Het eten heel gezellig. Het speet
ons dat we niet konden blijven slapen. Achteraf kwam het
goed uit, omdat Claudia niet zo lekker was. Wij zijn
werkelijk vol lof over jullie organisatietalent! Helemaal top.
We kijken er nu al naar uit om met z’n allen tweede
kerstdag te wandelen. Het filmpje op omroep Flevoland
was ook leuk! Liefs Jan, Tjitske, Claudia en Soraya.

ijdens de Winner tentoonstelling in de RAI in
Amsterdam op 24 november jl. heeft Kura
Okami No Yukimigata de titel Winster 2007
behaald.. Met het behalen van deze titel heeft
ze tevens genoeg punten gehaald voor de titel
Nederlands Kampioen. Wij hadden dit helemaal niet
verwacht. Ze had nog 3/4 punt nodig, dus aan een
reserve zou ze niet genoeg hebben in tegenstelling tot
Ryoku die aan het reserve voldoende had gehad om
Nederlands Kampioen te worden. Dat lag ook eerder
in de lijn van verwachting maar zo zie je dat het van
te voren moeilijk blijft om te voorspellen. (Dit doen
we daarom ook nooit!). Ryoku moet nu nog even
wachten. Misschien haalt hij z’n reserve punt in
Wijchen tijdens de Kerstshow!?!?

Nederlands Kampioen & Winster 2007
Kura Okami No Yukimigata
Zaterdagnamiddag hebben een aantal mensen op de
step met de hond(en) ervoor nog een kleine tocht
gemaakt rondom het kamp. Tijdens de workshop
werken zijn er een aantal honden opgevallen die een
goede ambitie hebben getoond om vaker mee te gaan
werken. Zaterdagavond heeft Bud Bergsma zijn video
opnames laten zien van een tocht die hij met
sledehonden heeft gemaakt in Alaska en konden
mensen vragen aan hem stellen over zijn ervaringen.
Daarna heeft hij zijn gitaar uit de koffer gehaald en
rondom het kampvuur nog enkele liederen gezongen
waarna DJ Wilco het roer overnam en de disco
losbarste. De sangria zorgde ervoor dat enkele
mensen lekker los kwamen zodat er flink gedanst
werd.

Gedurende het gehele weekend heerste er een lekker
ongedwongen en goede sfeer wat dit weekend zeker
tot een succes heeft gemaakt. Dat een ieder het goed
naar zijn zin heeft gehad was ook goed te merken bij
het afbreken en opruimen van de tenten en inhoud.
Een ieder hielp na afloop mee zodat de klus redelijk
snel geklaard was. Fantastisch. Ook uit de vele

Kerstwandeling 2e Kerstdag

Bij deze willen wij nog een keer een ieder bedanken
voor hun inzet en bijdrage en hartverwarmende
complimenten.

Shinju heeft puppen!
p 7/8 december heeft Shinju 5 puppen ter
wereld gebracht. Drie gestroomde reuen en
twee rode teven. Moeders en kinderen maken
het goed. Het geboorte gewicht lag gemiddeld
boven de 500gr.

Agenda
Clubmatch NVAI Beusichem 9 December 2007
Tentoonstelling Kassel 9 December 2007
Tentoonstelling Wijchen 16 December 2007
Kerstwandeling Leersum 26 December 2007
SERAM A.M. Sleddog weekend 8-10 Februari 2007

oor degene die tijd en zin hebben of een
schoonmoeder willen ontlopen, organiseren wij
weer onze inmiddels jaarlijkse wandeling op 2e
Kerstdag in het Amerongse bos.
Vorig jaar hebben we dit ook gedaan met een groep
van ongeveer 35 personen en dat was erg gezellig.
Even lekker de natuur in tijdens die opgedofte
kerstdagen...!! We denken aan een puppenronde en
een wat langere ronde voor de gevorderden honden,
voor ieder wat wils dus.
Het volgende schema is ons vorig jaar goed bevallen:
*) 09.30 - 10.00 uur --> aankomst parkeerplaats
Leersumse Veld
*) 10.00 - 12.30 uur --> wandeling
*) 13.00 - ............
--> lunch in "de Zoete inval "
Vleuten
De wandeling gaat onder alle omstandigheden door,
dus denk aan evt. regenkleding, droge kleding, goed
schoeisel, rugzakje voor onderweg (water voor de
hond), fototoestel. Gelieve uiterlijk vrijdag 21
december aan ons doorgeven of jullie, en jullie
honden, aanwezig zullen zijn.
Routebeschrijving:
A12, afslag Maarsbergen, N226 Woudenbergseweg
richting Leersum. (nu wel goed omschreven!)
Na ongeveer 1500 meter krijg je aan je linkerhand de
ingang van het Leersumse veld (bij afvalvangnet).
Je ziet ons daar vanzelf staan.
Voor diegene die na afloop mee naar de Zoete inval
gaan:
We doen de lunch weer als het afgelopen jaar want
dat is een ieder goed bevallen. D.w.z. op zijn
Amerikaans, een ieder neemt wat mee.
Voor suggesties of vragen neem kontakt op met
Bernadet (06-28788354/030-6775877)

