MEI
Beste leden,
Hierbij al weer de vijfde nieuwsbrief van dit jaar.
Bestuurslid Nel Bos geniet van een welverdiende vakantie dus deze keer mag de voorzitter
de honneurs waarnemen. We willen nu eenmaal geen maand overslaan met het brengen
van het verenigingsnieuws. Er is bovendien genoeg te melden.
COMMISSIE FOKKERIJ EN GEZONDHEID
Het bestuur heeft onlangs besloten een commissie fokkerij en gezondheid op te richten.
Twee mensen die zich al volop mee bezig hielden met dit onderwerp hebben aangegeven
zitting te willen nemen in de commissie. Dit zijn José de Vries-Buitenweg en Wim
Timmermans. Het doel van de commissie is onderzoeken en registreren welke
gezondheidsproblemen er voorkomen binnen het ras. Tevens adviseert de commissie het
bestuur omtrent het te voeren beleid.
Gezien de actuele stand van zaken binnen de rashondenfokkerij waarbij
gezondheidsproblemen een zeer belangrijke rol spelen ben je als vereniging verplicht een
goed gezondheidsbeleid te voeren. Dat begint met het registreren van problemen maar de
vereniging heeft ook een adviserende rol. We hebben er alle vertrouwen in dat we vanuit de
commissie fokkerij en gezondheid het beleid van de vereniging op dit gebied naar een hoger
plan kunnen tillen.
Wim en José, namens het bestuur: dank voor jullie bereidheid om de vereniging hierin te
ondersteunen!
PROTOCOL EPILEPSIE
We kunnen direct al het eerste wapenfeit van de nieuwe commissie fokkerij en gezondheid
aan jullie presenteren. Wim Timmermans heeft na grondig onderzoek op het onderwerp
epilepsie een protocol en richtlijnen voor fokkers opgesteld. Deze zijn bedoeld om de visie
van de vereniging uiteen te zetten, eigenaren van Cane Corso’s met epilepsie handvatten te
bieden hoe hier mee om te gaan, de registratie te verbeteren en richtlijnen mee te geven
aan fokkers.

Gedurende het werken aan dit protocol bleek direct hoe belangrijk het voor een vereniging
is om hierop een helder beleid te voeren. De Sint Bernhard vereniging kwam onder vuur te
liggen nadat kassa een uitzending aan dit onderwerp heeft besteed. Deze uitzending kunt u
hier terug zien:
https://www.youtube.com/watch?v=BMaP97EjtcA
Het protocol is bijgevoegd als bijlage aan de mail met de nieuwsbrief. Ook zal het protocol
worden gepubliceerd op de website van de CCCN. Wij raden iedereen aan dit document te
lezen!
AANKOMEND EVENEMENT ! DE RADUNO
Op ZATERDAG 1 JUNI organiseren wij weer onze jaarlijkse Raduno. Deze keer wordt deze
show gehouden op het terrein van dogcenter Zaltbommel (in Kerkwijk). We maken gebruik
van het buitenterrein maar bij minder mooi weer hebben we ook nog een binnenhal tot
onze beschikking. We sluiten deze dag af met een heerlijke BBQ. We hopen dat veel van de
inschrijvers zich ook daar voor gaan aan melden.

De keurmeester is mevrouw Motserrat Fernandès Samon uit Spanje. Zij is een zeer
gewaardeerd fokker van het ras. Haar honden dragen de kennelnaam Rothorm jy dream en
zijn over de hele wereld terug te vinden. Mevrouw Montserrat is naast fokker ook bekend
als keurmeester. Hiervoor heeft ze ook een FCI erkenning, ze mag dus bij officiële
evenementen als keurmeester optreden. We zijn zeer tevreden met haar komst en hopen
dat dit zich vertaald in een groot aantal inschrijvingen.
Nieuw is deze keer tijdens de raduno dat we voor de allereerste keer in Nederland voor ons
ras een werkhonden / gebruikshonden klasse hebben opengesteld. Hiervoor is een attest

van de FCI noodzakelijk dat de betreffende hond met goed gevolg een werkproef heeft
afgelegd. Op dit moment is in Nederland de enig geldende werktest de IGP. (Internationale
Gehoorzaamheids Prüfungsordnung), een internationale proef van Duitse origine voor de
werkhondenrassen van de FCI. Voorheen had deze test de benaming IPO.
Inschrijven kan nog tot en met Zaterdag 18 Mei. De inschrijving voor de BBQ blijft nog
enkele dagen langer open.
INSCHRIJVEN RADUNO KLIK HIER
INSCHRIJVEN BBQ KLIK HIER

FAMILIEDAGEN
We zijn momenteel druk bezig met de organisatie van de familiedagen van Cane Corsoclub
Nederland. Op zaterdag en Zondag 15 September gaan we een superweekend organiseren
met daarin een groot aantal activiteiten voor jong en oud!
Iedereen is welkom en er zijn heel veel leuke activiteiten. Ook zal er een keuring plaats
hebben waarbij we de naam of namen van de keurders bekend zullen maken in onze
volgende nieuwsbrief
Het festijn zal zich afspelen op het terrein van de camping van één van onze clubleden,
Bianca Broekhof:
Minicamping De Loenense Brug
Klarenbeekseweg 12-b
7381 AA Klarenbeek
Er is
Er zijn mogelijkheden om aldaar te overnachten. Caravans of campers kunnen terecht op de
zeer nabijgelegen camping.
Tijdens dit evenement zal namens de CCCN een dierenarts aanwezig zijn voor het collectief
afnemen van bloed voor DNA onderzoek. Dit o.a. met als doel DNA profielen te verkrijgen
voor onderzoek naar epilepsie. Meer info over dit onderwerp volgt in de aankomende
nieuwsbrieven.
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH
Zondag 10 november 2019, van 10.00 tot 16.30 uur
Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ, Kerkwijk.

LEDEN
Nieuwe leden:
Nancy Schreurs

Stein

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.
Aspirant- leden.
De ondergenoemde persoon heeft zich sinds het verschijnen van de voorgaande publicatie
aangemeld als lid. Ze verkrijgt de status aspirant- lid en zal, bij het uitblijven van bezwaren,
na 14 dagen als volwaardig lid worden
toegelaten.
Emile Woerst

Bleiswijk

Tot de volgende nieuwsbrief!

