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ierbij de 2e 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. Dit ook naar
aanleiding van de positieve reakties op onze
eerste nieuwsbrief.

Kennelweekend 2007
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben al een
flink wat aanmeldingen binnen. In het net uitgebrachte
AMCN staat ook een stuk vermeldt over het weekend als
ook op de website van de AMCN. Aanmelden kan online
via onze site.
Een nieuwtje dit jaar is dat we op de zaterdagavond “Live”
muziek hebben. Begin november zullen we het definitieve
programma publiceren.

Tentoonstellingsnieuws

Deknieuws
Na zondagavond teruggekomen te zijn uit Duitsland is
Ricardo samen met Kim en Shinju de volgende avond
vertrokken naar Antonino Saporito in Italië. De kennel van
Antonino is gelegen net iets ten noorden van Turijn in een
prachtige vallei met uitzicht op de bergen. Het was er 27°
met een stralende zon. Op dit moment heeft Antonino
ongeveer 40 Akita’s rondlopen. Wij hebben ervoor gekozen
om weer dezelfde reu te gebruiken nl. Fukutarou Go
Okadeyama Kensha. Dit mede gezien wat deze combinatie
de eerste keer heeft voortgebracht zowel exterieur als
karakter. Shinju heeft drie keer de liefde mogen bedrijven.
Als alles goed gaat en gelukt is zullen de puppen door
Sinterklaas gebracht worden.

CAC Specialzuchtschau
“30 Jahre Akita Club e.V. Clubsiegerschau 2007”
30 september 2007 te Wipperfürth, Duitsland.
Keurmeester: Mevr. Lisbeth Mach (Zwitserland)
NJK/JW/JWW Kenryoku Shizuka No Yukimigata
Openklasse 1U CAC, Beste Reu
Multi Champion Ai-Sakkaku Goma No Yukimigata
1e Ereklasse, BOB
Iki no ii Shinjukai No Yukimigata
Openklasse 1U CAC, Beste Teef
Kura Okami No Yukimigata
Openklasse 2U RCAC
Er waren 15 teven ingeschreven in de openklasse. Nadat alle
Akita’s gekeurd waren moest er gestreden worden voor de
beste van het ras. Voor ons was dit een unicum om mee te
maken en naar ons weten nog nooit gebeurd dat in de
eindstrijd 3 honden gefokt door dezelfde kennel om de
hoogste plaats mochten strijden. En om het nog meer
uitzonderlijk te maken: Het waren ook nog eens 3
generaties! Sakkaku met dochter Shinju en kleinzoon
Ryoku. In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat Sakkaku haar
laatste titel had behaald echter ik was te voorbarig. Op 10
.
jarige leeftijd wordt ze ook nog eens “Clubsiegerin 2007” op
de Duitse Akita Clubsiegerschau!
Wij waren naar Duitsland afgereisd met het idee een
gezellig weekend te hebben en weer met diverse mensen te
spreken. De avond vooraf was er de Jahreshauptversamlung
(ALV) van de Duitse Akita club met aansluitend diner
echter dit resultaat hadden we nooit durven te dromen
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