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april 2011

Beste leden,
In deze nieuwsbrief een aantal data met betrekking tot de activiteiten de komende maanden.
Een aantal waren al bekend maar een datum voor de voorjaarsbijeenkomst was nog niet
vastgesteld.
De voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 29 mei aanstaande. De activiteit is nog
niet ingevuld maar we kijken of we een tocht in Giethoorn kunnen maken met fluisterbootjes
zoals in het verleden al eens door een lid als idee is geopperd.
Mocht iemand zich geroepen voelen om het voortouw te nemen in een wandeling of andere
activiteit: voel je daartoe vrij.
Hoe meer mensen hoe meer ideeën!
Michael Roeterdink

Iers Water Peil – editie 84
Het volgend Iers Waterpeil zal niet begin april maar medio mei 2011 verschijnen.
Kopij is van harte welkom. Wilt u dat uiterlijk 1 mei zenden naar redactie@iwsvn.nl

Workshop jachttraining
Op 17 juli aanstaande zal er een jachttrainingsdag worden georganiseerd voor de leden die
actief met hun Ier jachttraining beoefenen. Het zal een intensieve workshop worden waar alle
facetten van het werk na het schot aan de orde zullen komen zoals markeerapporten, verloren
zoeken, over water sturen en dirigeren. We hebben Petra Ritzerfeld bereid gevonden om de
workshop te geven. Petra geeft jarenlang samen met Anke Bogaerts workshops in binnen- en
buitenland.
De trainingsdag vindt plaats op het terrein in Uffelte waar in 2009 de Nimrod is gehouden. Dit
terrein biedt vele mogelijkheden en we zijn vrij om gebruik te maken van dummylaunchers en
dergelijke.
Er is plaats voor maximaal 8 combinaties en er zal voorrang worden gegeven aan leden die het
voornemen hebben aan jachtproeven mee te gaan doen. De kosten voor deelname aan deze
dag bedragen € 25,00.
Tijdige opgave (uiterlijk 15 juni a.s.) via esther@iwsvn.nl is noodzakelijk om een zo goed
mogelijk programma te kunnen vaststellen.
Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In de
omgeving van Uffelte zijn er daarnaast ook volop mogelijkheden om te wandelen.

Mocht vervolgens de interesse zijn gewekt om jachttraining te gaan volgen dan adviseren wij de
agenda in de gaten te houden. Er zijn ideeën om op een later moment een 'snuffel' trainingsdag
met dummies te organiseren.
Namens de organisatie,
Esther Booker
Annelies Roeterdink

Agenda IWSVN 2011
Datum
29 mei
4 juni

Activiteit
voorjaarsbijeenkomst
behendigheidswedstrijd rasgroep 7/8

Locatie
Nog niet bekend
Dijkveldpad te Assen

17 juli
3 september

Workshop jachttraining
Kampioenschapsclubmatch

Uffelte
Dijkveldpad te Assen

Kampioenschapsclubmatch / ECVO oogtest
Er kan al ingeschreven worden voor de kampioenschapsclubmatch!
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten om aan de Ierse Waterspaniels van de
leden een oogtest aan te bieden tijdens de
kampioenschapsclubmatch. De kosten van de officiële test komen voor rekening van de
IWSVN.
In het volgende clubblad zal hier uitgebreid op worden ingegaan maar opgave en/of meer
informatie is mogelijk via esther@iwsvn.nl

Agenda overig
Datum
21 mei
22 mei

Activiteit
Orweja workingtest
Dag van de hond

Locatie
Almkerk
Diverse locaties

2 juli
27 augustus

Erkemeder hondendag
Workingtest Spaniel Groep Oost

Zeewolde
Laren (Gld)

