Beste leden,
Familiedagen 2019!
Op zaterdag 14 – en zondag 15 september organiseert de Cane Corso Club Nederland een
fantastisch familieweekend! Dit evenement, met een programma vol leuke activiteiten voor
jong en oud, is geschikt voor het hele gezin. Te zien zijn onder andere demonstraties van
English Obedience, de CAL2 werktest, een workshop showhandling en dog survival. Ook
hebben wij weer een loterij, er staat een prachtig springkussen en er zijn verschillende
fokkers aanwezig die u graag meer vertellen over ons mooie ras.

Eigenaren van Cane Corso’s zonder stamboom geven wij op zaterdag 14 september weer de
gelegenheid om hun hond te laten beoordelen op uiterlijk, constructie en
gangwerk. De honden worden gekeurd door Fausto Delaidelli. Fausto is
een bekende fokker uit Italië. U ontvangt een uitgebreid rapport en
iedere deelnemer krijgt een prijs. Voor de beste/mooiste hond uit de
groep zijn extra prijzen te winnen!
Ook is er op deze dag een special
keuring. Deze keuring is voor Cane
Corso’s met stamboom, die door
diskwalificatiefouten niet kunnen
deelnemen aan de reguliere show.
Gecoupeerde honden mogen hier
niet aan deelnemen, mits er een
medische verklaring overlegd kan
worden.
Op zondag 15 september zal er
een reguliere show plaatsvinden
voor honden die in het bezit zijn
van een officiële stamboom.

Fausto Delaidelli is ook hier de keurmeester.

Op beide dagen organiseren wij een kind-hond show waarbij
kind en hond samen de showring in mogen. Om de jury te
beïnvloeden mogen zij kunstjes vertonen met de hond of
gewoon vertellen waarom hun hond de leukste van de dag is.
Ook een leuk verklede combinatie doet het altijd goed bij de
juryleden. Voor iedere deelnemer is er een leuke prijs en de
winnende combinatie wordt natuurlijk nog eens extra in de
watten gelegd.
Tijdens de beide familiedagen is er op het terrein een aantal leuke stands te bezoeken.
Er zijn stands met hondenbenodigdheden, -voeding, -supplementen, -snacks, -kussens en
nog veel meer. Ook zal er een gedragstherapeut aanwezig zijn en er komt een professionele
fotografe. Die kan zorgen voor de mooiste kiekjes van uw viervoeter, vanuit een
professionele foto studio.
Op zondag 15 september zal er, bij voldoende aanmeldingen, een dierenarts aanwezig zijn
om bloed af te nemen t.b.v. het grootschalig onderzoek naar epilepsie bij de Cane Corso.
Het is van belang dat de volgende honden deelnemen aan het onderzoek:
– Lijders
– Ouders en nestgenoten van een lijder
– Cane Corso’s van 8 jaar of ouder
Waarom vanaf 8 jaar? Epileptische aanvallen openbaren zich
voornamelijk tussen de 6 maanden en 7 jaar oud. 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.
Alle kosten van deze bloedafnames komen voor rekening van de Cane Corso Club Nederland.
De kosten die gemaakt worden voor de opslag van de samples zijn ook voor rekening van de
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 is er een mooie prijs!
Wij vragen u zich vooraf aan te melden als u bereid bent om mee te werken aan het
onderzoek, zodat onze dierenarts weet op hoeveel samples hij kan rekenen.
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een kopie van de stamboom van uw hond
meeneemt, zodat deze kan worden meegestuurd.

Programma “Cane Corso Family Day” (onder voorbehoud):
Zaterdag 14 september:
Deze dag zal voor een groot deel ingevuld worden door de (facebook)groep Cane Corso
Gedrag & Gezondheid en Team Cane Corso Power!
o Fun keuring (keuring voor Cane Corso’s zonder stamboom)
o Special keuring (keuring voor Cane Corso’s met stamboom die een diskwalificatie
fout hebben).
o Kind-hond show (kinderen gaan verkleed met hun Cane Corso de ring in, doen een
trucje met hun Cane Corso of vertellen waarom hun Cane Corso de leukste is van de
wereld).
o Dogsurvival
o Speuren met de Cane Corso
o Bootcamp met de Cane Corso
o Suppen met de Cane Corso
o Demonstratie English Obedience (Sho&Mo)
o Demonstratie CAL2
o Workshop show handling
o Fokkersdorp
o Fotograaf “Your Best Memories”
o Op 1 lijn honden gedragstherapeut Chris Weeda is aanwezig voor al uw vragen
omtrent gedragsbegeleiding en ondersteuning voor uw Cane Corso.
o Kinderhoek
o Springkussen
En nog veel meer………
De zaterdag wordt afgesloten met een barbecue, met aansluitend een gezellige feestavond.
U kunt zich vooraf inschrijven voor zowel de barbecue als het tapasbuffet.
Uiteraard zorgt onze huis- DJ Peter voor de muziek en de special effects.

De volgende stands zijn aanwezig op zaterdag:
o Van de Graaff dierenbenodigdheden (snacks, speelgoed, riemen etc.)
o Design4DogsNL (kledij met bedrukking van de Cane Corso)
o Canis&Gatto (natuurlijke supplementen,snacks en voeding)
o Special Friend dierenbenodigdheden (heerlijk zachte wolkenbedden voor de hond)
o Freedog BeNeLux (100% Italiaans hondenvoer)
o K9 stand

Zondag 15 september “Raduno Della Famiglia”:
o De reguliere show (keuring voor Cane Corso’s met stamboom)
o Kind-hond show (kinderen gaan verkleed met hun Cane Corso de ring in, doen een
trucje met hun Cane Corso of vertellen waarom hun Cane Corso de
leukste is van de wereld).
o Fokkersdorp
o Dierenarts t.b.v. het onderzoek naar epilepsie bij de Cane Corso.
o Kinderhoek
o Springkussen Fotograaf “Your Best Memories”
o Op 1 lijn honden gedragstherapeut Chris Weeda is aanwezig voor al uw vragen
omtrent gedragsbegeleiding en ondersteuning voor uw Cane Corso.
o Stands
De volgende stands zijn aanwezig op zondag:
o Van de Graaff dierenbenodigdheden (snacks, speelgoed, riemen etc.)
o Design4DogsNL (Kledij met bedrukking van de Cane Corso)
o Special Friend dierenbenodigdheden (heerlijk zachte wolkenbedden voor de hond)
o Freedog BeNeLux (100% Italiaans hondenvoer)
o K9 stand
Op zondag sluiten wij het weekend af met een heerlijk tapas buffet. U kunt zich vooraf
inschrijven voor zowel de barbecue als het buffet.

Voor leden is de entree gratis!
Volwassen niet-leden betalen €5,00
Kinderen van niet-leden betalen €2,50
Elke ingeschreven hond = gratis entree ticket (t.w.v. 5,-)
Zorg dat u erbij bent!

ZATERDAG:
INSCHRIJVEN FUN-KEURING (Cane Corso’s zonder stamboom):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD_XygYiyC4wxfRgRMZixK0vSu1P4CdBZGGNOduJ3QSlHyg/viewform
INSCHRIJVEN SPECIAL KEURING (Cane Corso’s met stamboom + diskwalificatie fout(en):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0lK05ZQwMJFnNNAIQ8MxLtcm0GFSuzruVL
iZi2McvNSyUQ/viewform
INSCHRIJVEN BARBECUE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABSCsfZGCI7N42H0fCtRXdPTsW60Z7ZZmFjvjf
kRSq9UYAg/viewform
OVERIG (BEIDE DAGEN):
INSCHRIJVEN KIND-HOND SHOW:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzY0_jH6y-rHkw9eYrCe0HBLCwdiGPxbi1zffgaexVQMzg/viewform
ZONDAG:
INSCHRIJVEN REGULIERE KEURING (Cane Corso’s met stamboom):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6ioezfCNTedX0xAQRvtfW8kEPoHT4JvOEwH5Y0YkRG4Dw/viewform
INSCHRIJVEN DNA AFNAME T.B.V. ONDERZOEK EPILEPSIE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpMyGBbytkAcH9316lbcUqxMSot8m7zdpJD
t4jqKqBgtOjA/viewform
INSCHRIJVEN TAPAS BUFFET: Inschrijving gaat binnenkort open!

Overnachten:
Uiteraard is het mogelijk om te overnachten op de locatie zelf of in een Bed&Breakfast of
hotel in de buurt. Adressen voor een aantal B&B’s in de buurt vindt u op onze website.
Als u in uw eigen caravan en/of tent wilt verblijven kunt u contact opnemen met Bianca
Broekhof. U kunt bij haar een staanplaats huren op de locatie zelf (beperkt voorradig).
Zie hier de contactgegevens: https://www.deloenensebrug.nl/contact

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 demonstraties en wat dies meer zij).
De adresgegevens van de plek waar de familiedagen plaatsvinden:
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 OP MEERDERE
PUNTEN wil gaan aanpassen. Tijdens deze vergadering
zal worden gestemd over diverse voorstellen
aangaande het wijzigen van het VFR. VOOR LEDEN DIE
FOKKEN ACHTEN WIJ HET VAN GROOT BELANG OM
HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN EN HUN MENING TE
GEVEN.

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. Bijzondere ledenvergadering!
10 november:
Kampioensclubmatch

Nieuw lid:
Fred Vosveld

Deil

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

Amersfoort

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!

