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Beste leden,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar staat in het teken van de Algemene
Ledenvergadering welke op 5 februari 2012 gehouden zal worden in de Stoethoeve,
Birkstraat 131, 3768 HE SOEST.
Zie voor de locatie: www.stoethoeve.nl
Voor de agenda en dergelijke verwijs ik naar de stukken die u begin januari per post
zijn toegezonden. De vergadering begint om 11.00 uur.
Ik hoop dat we met velen aanwezig zijn!
Michael Roeterdink

Workshop jachttraining
Tevens willen wij met deze nieuwsbrief de Workshop 'jachttraining' weer onder de
aandacht brengen. We waren namelijk genoodzaakt de workshop die gepland stond
voor de zomer van 2011 te verzetten.
Op 15 april aanstaande willen we een jachttrainingsdag organiseren 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.
Naast de deelnemers die zich vorig jaar al hadden opgegeven is er nog plaats voor
maximaal 4 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 maart 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.
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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

Iers Water Peil – editie 86
Het volgend Iers Water Peil zal medio april verschijnen. Kopij is van harte welkom en
voor de editie 86 dient dat uiterlijk 5 april binnen te zijn.

