Beste leden,

We zijn momenteel druk bezig met de organisatie van de familiedagen van Cane Corsoclub
Nederland.
Op 14 en 15 september organiseren wij een familieweekend met daarin een groot aantal
activiteiten voor jong en oud!
Het festijn zal zich afspelen op het terrein van de camping van een van onze clubleden,
Bianca Broekhof.
De globale, voorlopige, planning ziet er als volgt uit!
Op zaterdag 14 september zijn er de volgende festiviteiten
o Dog survival
o Bootcamp
o Speuren
o Obedience
o Demo pakwerk
o CAL2
o Demo Handling.
o Fun-Keuring
o Gedragsdeskundige aanwezig
o BBQ
o Feest avond

Op zondag 15 september:
o Reguliere show “Raduno della famiglia!”
o In de pauze demonstratie CAL2
o Tapas buffet
o Bloedafname door een dierenarts (onder voorbehoud)
Op beide dagen:
o Kind- hondshow
o Tombola
o Kinderhoek
o Fokkersdorp (aangesloten fokkers mogen
reclame maken)
o Stands
o Springkussen
De funkeuring.
Tijdens de funkeuring worden stamboomloze Cane Corso’s gekeurd en Cane Corso’s met een
“foutje”. Dit gaat om foutjes, die bij een officiële keuring zouden leiden tot diskwalificatie.
Gecoupeerde honden worden niet toegelaten om de simpele reden dat het keuren
/tentoonstellen van gecoupeerde honden wettelijk niet is toegestaan.
Bloedafname door een dierenarts t.b.v. het grootschalig onderzoek naar epilepsie.
Op zondag 15 september zal op het terrein van “De Loenense Brug” (onder voorbehoud,
afhankelijk van het aantal inschrijvingen) een dierenarts aanwezig zijn om bloed af te nemen
van Cane Corso’s van 8 jaar of ouder. Deelnemers hieraan moeten vooraf aangemeld
worden.
Waarom vanaf 8 jaar? Epileptische aanvallen openbaren zich voornamelijk tussen de 6
maanden en 7 jaar. Een hond van 8 jaar, die nog nooit een aanval gehad
heeft zullen we derhalve kunnen aanmerken als een hond, die niet aan
epilepsie lijdt.
Om DNA te kunnen onderzoeken en vergelijken van honden die al dan niet
lijden aan epilepsie richten we ons dus op deze doelgroep.
Lijders en ouderdieren en nestgenoten van lijders komen ook in
aanmerking voor bloedafname, ongeacht de leeftijd.
Alle kosten van deze bloedafnames komen voor rekening van Cane
Corsoclub Nederland. De kosten die gemaakt worden voor de opslag van
de samples zijn ook voor rekening van Cane Corso club Nederland.
Veteranenkeuring.
De honden, die aan deze onderzoeken meedoen mogen gratis deelnemen aan de keuring in
de veteranenklasse en voor de winnaar staat een mooie beker ter beschikking!

Vrijwilligers!
Tijdens de Familiedagen kunnen wij hulp van vrijwilligers goed gebruiken. We denken dan
aan het opzetten van tenten, assistentie bij verschillende activiteiten (kinderhoek, tombola,
spullen klaarzetten voor de verschillende activiteiten en wat dies meer zij).

Uitgebreidere informatie over de familiedagen komt in de nieuwsbrief van

Voor gasten is er de mogelijkheid om aldaar te kamperen (onder betaling vanzelfsprekend).
De reserveringen kunnen t.z.t. gemaakt worden bij Bianca Broekhof zelf:
campingdeloenensebrug@gmail.com

Minicamping De Loenense Brug
Klarenbeekseweg 12-b
7381 AA Klarenbeek

KENNISTOUR, DEEL 2!
Op 19 oktober is het tweede deel van de kennistour gepland.
Tot onze grote vreugde zullen Marjoleine Roosendaal en Chris Weeda een lezing geven over
hun vakgebied.
Marjoleine zal ons informeren over “keuzes in de fokkerij”. Het seminar van Chris gaat over
“gedragsbegeleiding”. Nadere informatie volgt, schrijf deze datum vast in uw agenda!

BIJZONDERE LEDENVERGADERING!
Aansluitend aan de kennistour van 19 oktober organiseren
we een bijzondere ledenvergadering. Hiervoor volgt nog een
officiële uitnodiging.
De reden voor het uitroepen van deze vergadering ligt in het
feit dat het bestuur het VFR wil aanpassen. Hierin wil het
bestuur laten opnemen dat het verplicht is om ouderdieren
die lijden aan epilepsie uit te sluiten. Tevens wordt er tijdens
deze vergadering een stemming gehouden over het
verplicht stellen van het röntgenen op ED.

OOK DE KAMPIOENSCLUBMATCH ZIT AL IN DE
PLANNING:
Keurmeester Rob Douma.
Zondag 10 november 2019, van 10.00 tot 16.30 uur
Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ, Kerkwijk.

Dus!
14 en 15 september: Familiedagen
19 oktober:
Kennistour, 2e editie.
10 november:
Kampioensclubmatch

Nieuwe leden:
Richard Van Benten
Danielle Terschegget

Rotterdam
Ede

Aspirant- leden.
De ondergenoemde persoon heeft zich sinds het verschijnen van de voorgaande publicatie
aangemeld als lid. Hij verkrijgt de status aspirant- lid en zal, bij het uitblijven van bezwaren,
na 14 dagen als volwaardig lid worden toegelaten.
Fred Vosveld
Deil
Wij stellen het zeer op prijs als nieuwe leden, die voor het eerst een evenement bezoeken
van onze club, even komen kennismaken met een van de leden van het bestuur. Vraag naar
Arno, Winfred, Michele, Joukje of Nel, er is altijd wel iemand binnen handbereik.
Voor andere leden geldt natuurlijk ook: hebt u iets te melden of te vragen dan kunt u gerust
een van de bestuursleden aanklampen.

COMMISSIE
Commissieleden: Marjoleine Roosendaal, José de Vries- Buitenweg, Wim Timmermans.
Het bestuur van Cane Corso Club Nederland heeft de commissie “Fokkerij en gezondheid”
verzocht het VFR (Verenigingsfokreglement) door te lichten. Op basis van de conclusies en
aanbevelingen kunnen, indien nodig, wijzigingen in het VFR voorgesteld worden tijdens de
bijzondere ledenvergadering van 19 oktober a.s.
Tot de volgende nieuwsbrief!

