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Beste leden, 

Met deze nieuwsbrief willen we de kampioenschapsclubmatch onder de aandacht brengen. 
De inschrijvingen komen binnen maar zijn nog niet voldoende om keurmeester Hannie 
Warendorf een pracht aantal honden te laten keuren. 

Inmiddels hebben zich een aantal standhouders gemeld die 3 september aanwezig zullen zijn 
zodat in combinatie met de kampioenschapsclubmatches van de Nova Scotia Duck Tolling 
Retrievers en de Old English Sheepdogs het terrein in Assen gezellig gevuld zal zijn. 
Eén van de standhouders is tekenaar Paul Schackman (zie 
http://members.chello.nl/p.schackman/). Hij zal zijn werk tentoonstellen en is ook aan de slag 
gegaan met ons ras. 

      

De inschrijving voor de kampioenschapsclubmatch is verlengd en sluit op 20 augustus 
aanstaande. 
We willen de dag graag afsluiten met een kampioenenparade en wij hopen veel kampioenen 
te mogen verwelkomen. Voor deelname in de kampioenparade behoeft niet te zijn ingeschreven 
voor de kampioenschapsclubmatch. 
Graag ontvangen wij via de mail (kcm@iwsvn.nl) de volledige stamboomnaam met titels van de 
deelnemende kampioen(en). 
De opgave voor de kampioenenparade kan ook tot 20 augustus aanstaande. 

Tot slot nog aandacht voor de mogelijkheden om tijdens de kampioenschapsclubmatch de ogen 
van uw IWS te laten testen op kosten van de vereniging en daarnaast is er een dierenarts 
aanwezig die bloed kan afnemen voor een eventueel gewenst schildklieronderzoek. Nadere 
informatie is te vinden in eerder verschenen edities van het Iers Waterpeil en op de site van 
onze vereniging. 
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Iers Water Peil – editie 85 

Het volgend Iers Water Peil zal eind september verschijnen. Kopij is van harte welkom en voor 
de editie 85 dient dat 10 september binnen te zijn.  

 

Vakantiefotowedstrijd  

De vakantiefotowedstrijd nadert ook haar ontknoping …. Foto’s kunnen nog steeds worden 
ingezonden. In het Peil van september zullen we ze laten zien en wordt de winnaar bekend 
gemaakt. 
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