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Clubmatch 2015
Op het prachtige en veelzijdige terrein
van de Waltakke in Lochem organiseren
wij op 29 augustus aanstaande onze
eerste, jaarlijkse clubmatch.

Het Programma

De keuringen zullen op het sportveld van
de Waltakke plaats vinden, maar mocht
het weer het niet toelaten dan worden de
activiteiten naar binnen verplaatst.

•

Tijdens deze dag staan er voor iedereen
meerdere activiteiten op het programma:

•

de clubmatchkeuringen door de
heer W. Arxhoek (reuen) en mevrouw
G. Colaris (teven).
een demonstratie met
reddingshonden door Search and
Rescue Dogs Nederland
de mogelijkheid om deel te nemen
aan jachtproeven om te laten zien
wat je Drent al kan en geleerd heeft.

De clubmatch is dé gelegenheid
om je Drent te laten zien in een
vriendschappelijke show competitie.

•

De kosten voor inschrijven bedragen
slechts € 25,- per hond. Inschrijven
kosten voor Jongste Puppy en Puppy
klasse bedraagt € 15,Inschrijven is mogelijk vanaf de
Jongste Puppyklasse tot en met de
Veteranenklasse.

Om de dag af te sluiten organiseren we
een gezellige barbecue. De kosten van
deelname aan de barbecue bedragen
slechts € 15,- per persoon exclusief
drankjes.

U hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen
doen!
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Tevens is er de mogelijkheid om op het
terrein van de Waltakke te overnachten
met Tent of Camper.
Kosten voor overnachten bedragen per
tent: € 16,50 + € 2,- per hond.
Voor een camper is dit € 11,70 + € 2,per hond.

Als er voor overnachten voldoende
belangstelling is, kan er op de dag na
de clubmatch gezamenlijk worden
ontbeten (a € 9,- per persoon) gevolgd
door wandeling in de prachtige
omgeving van Lochem.
Kortom een dag die in het teken staat
van veel Drenten en gezelligheid!

Erve de Waltakke
Bolksbeekweg 7
7241 PH Lochem

De verschillende klassen waar u voor kunt inschrijven:
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Klasse

Leeftijd van de hond

Inschrijfkosten
per hond

Jongste Puppy Klasse
Puppy Klasse
Jonge Honden Klasse
Tussen Klasse
Open Klasse
Kampioensklasse
Veteranen Klasse

4 t/m 5 maanden
6 t/m 8 maanden
9 t/m 17 maanden
15 t/m 23 maanden
Vanaf 15 maanden
Vanaf 15 maanden
Vanaf 8 jaar

€ 15,€ 15,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

