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Nieuwsbrief 2
Aankondiging
Algemene Leden vergadering
Zal plaats vinden op 11 september 2022 en begint om 10:00uur. De algemene leden
vergadering is alleen voor leden.
Het zal plaats vinden op het terrein van KC Gorinchem, Haarweg 31A, 4205 NC Gorinchem.
Tijdens deze ALV wenst onze voorzitter Arnoud Lightensten af te treden en stellen wij graag
Wim Scheepers voor als voorzitter voor onze vereniging. Verder zoeken wij nieuwe
bestuursleden om de ontstane vacatures in te vullen zoals; secretaris, gedrag en
gezondheid, evenementen en pr.
Na de vergadering bent u van harte welkom op onze evenement.

Behendig bewegen
Op 11 september zal de 3de evenement van dit jaar plaats vinden, wat staat in het teken van behendig bewegen,
maar voornamelijk gezelligheid en fun met je hond hebben en met elkaar. Dit is voor leden en niet leden die
eigenaar zijn van een Australian Cattle Dog. Het begint om 12:00 en 16:00uur eindigen.
Het zal plaats vinden op het terrein van KC Gorinchem, Haarweg 31A, 4205 NC Gorinchem.
Dit evenement is ook bedoeld om kennis te maken met onze vereniging. Vond je het een leuke dag; schroom je niet
om je in te schrijven als lid van onze vereniging. Dit kan op deze dag ook via het inschrijfformulier die bij de kantine
balie klaarliggen, online via de website of een mail te sturen met je gegevens naar de secretariaat
secretarisacdvn@gmail.com.
Om je in te schrijven voor behendig bewegen kun je het inschrijfformulier invullen via de website:
www.cattledognederland.nl
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Dit was alweer de 2de activiteit die dit jaar heeft plaats gevonden.
Mede door corona konden we eindelijk na ruim 3 jaar weer een Kampioensclubmatch organiseren met een dubbele
CAC.
De clubmatch werd dit jaar op het prachtige terrein van KC Arnhem en omstreken gehouden.
De dag begon met mot regen maar hoe verder de dag verstreek des te zonniger en warmer het werd.
Om 8:30 uur waren de eerste vrijwilligers aanwezig om te helpen met de tent opbouwen en de ring uitzetten. Nadat
dit klaar was konden we de prijzen tafel klaarmaken. De prijzen bestonden uit een prachtige schaal voor de clubshow
winner oftewel Best of Breed die geschonken was door Matong ACD. Verder was er voor iedereen een mooie rozet
en een keykoord van Eukanuba, zo waren er ook bekers te winnen voor de beste van iedere klasse en een zak voer
welke gesponsord werd door Eukanuba.
Op deze dag zouden er ook 3 standjes staan; Marenne, bij haar kon je een bestelling plaatsen om een tekening van
je huisdier te laten maken, de kraam van de ACDVN zelf en Paula’s pet store. Helaas kon Paula’s pets store wegens
omstandigheden niet meer komen en miste we een sponsoring voor de beste van de groep.
Je kon een prijs winnen als je de beste minor puppy, puppy, junior hond, teef, reu, veteraan, BOB en de koppelklasse
was.
Veerle Montes Klaver was de fotograaf die de hele dag foto´s heeft gemaakt, die prachtig zijn geworden. De foto´s
kun je terug vinden op onze facebookpagina Australian Cattle Dog Vereniging Nederland en op onze website pagina
enkele foto´s; www.cattledognederland.nl.
De catering werd uitstekend verzorgd door de vrijwilligers van de KC Arnhem EO.
Onze liefhebbende prachtige ras werd gekeurd door Myriam Vermeire uit België.
De ringmeester was Henk Baars en onze schrijfster was Ilona Vuursteen-Buiting.
Omstreeks 10:30 begon de show echt.
Er waren totaal 27 honden ingeschreven: 2 minor puppy´s, 1 puppy, 4 jeugdhonden, 3 tussenklasse, 10 openklasse, 5
kampioenen, 2 veteranen en 1 koppelklasse. De exposanten kwamen uit Duitsland en Nederland.
Nadine Krucinski met Barker Blue Cidabro is BOB geworden en heeft tevens de schaal gewonnen.
Peter Roomenburg met Suzy Didgeridingo is BOS geworden, hij is tevens beste jeugdhond en beste teef geworden.
Heike Polleichtner met Sawdust´s Yemaya Yade is beste minor puppy geworden.
Andrea Strauch met Vallesanta Ranch ACD Kaman Seasprite is beste puppy geworden.
Wim Scheepers met Bijou Kings Acd Cottage is beste veteraan geworden.
Carolien Scheepers heeft de koppelklasse gewonnen met Kay Back in Black en Vallesanta Ranch ACD Tomoe Gozen.
Het was een geslaagde en vermoeiende dag. Er zijn mensen zelfs ver uit Duitsland komen kijken naar de show maar
ook een inspiratie opgedaan als potentiële puppen koper.
Zo zijn er ook nieuwe contacten onderling gelegd tussen de ACD eigenaren.
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Helpende handjes ?
Je kan je altijd opgeven door een mail te sturen
naar:
Evenementen@cattledognederland.nl

Heeft u een idee voor een evenement
laat het ons weten door een mail te
sturen naar:
Evenementen@cattledognederland.nl

Eindejaar evenement
omstreeks november
c.q. december
wat we gaan doen blijft
nog een verrassing.

