Nieuwsbrief IWSVN
Mei 2013
Beste Leden,
Deze tweede nieuwsbrief staat in het teken van onze Voorjaarsactiviteit. Zoals al eerder
aangekondigd in het Iers Water Peil en de vorige nieuwsbrief willen we elkaar op 8 juni a.s.
ontmoeten tijdens de Nederlandse Jachtmanifestatie (NJM) in Natuurpark Berg en Bos in
Apeldoorn. Heeft u ook zin om te komen, laat het ons weten via a.mets@ziggo.nl.

De NJM is op zaterdag 8 juni geopend van 10.00-18.00u. De entree is € 12,50, parkeren is gratis. Er
is voor iedereen, van groot tot klein, van alles te zien en vooral ook te beleven, zowel buiten als
overdekt. In het tentendorp wordt bv. een seminar gegeven over veldwerk met de verschillende
soorten jachthonden als spaniels, retrievers, staande honden, zweet- en meutehonden.
Door het bestuur zal worden gezorgd voor een informatiestand van de IWSVN die door
verschillende leden en hun honden kan worden bemand. Zo hebben we een centrale
ontmoetingsplek, maar kan iedereen ook individueel of gezamenlijk rondlopen en de diverse
activiteiten bezoeken. Honden zijn op het hele terrein van harte welkom mits aangelijnd en inge ënt.
Programma IWSVN:
10.00u: ontvangst met koffie bij onze 'stand'
12.30u: gezamenlijke lunch, aangeboden door het bestuur
13.30u: Rassendefilé (incl. 2 IWS)
14.30u: Deelname aan Jachthondenproeven (gratis, met puntenlijst en certificaat en een traktatie
voor de hond)
16.30u: Drankje op de goede afloop
Het deelnemen aan de jachthondenproeven vindt plaats op individuele basis, maar we hopen
natuurlijk ook op support van de overige leden. Iedereen kan op de dag zelf nog inschrijven. Op dit
moment zijn er in ieder geval al een behoorlijk aantal leden die van plan zijn op mee te doen.
Mogelijke opdrachten zijn een walk-up (steadiness), een lijn lopen naar een paaltje, een
markeerapport na het nemen van een hindernis, een scurry (zo snel mogelijk zo veel mogelijk
dummy's binnenhalen) en een fun proef.
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Op de website www.nederlandsejachtmanifestatie.nl (auch auf Deutsch) is meer informatie te
vinden over de jachtfair en de deelnemers. Met tal van demonstraties en voorlichting belooft het
volgens de organisatie echt spectaculair te worden!
Route naar Natuurpark Berg en Bos:
• Voor navigatie invoeren: Apeldoorn, Sportlaan-kruising laan van Spitsbergen (of volg de
parkeerroute Sportpark Orderbos Apeldoorn)
• De Bosweide ligt centraal in het natuurpark
• Er is een pendeldienst aanwezig per huifkar!
• De locatie van onze plek op de Bosweide is nog niet bekend, maar we zijn op de dag zelf
telefonisch bereikbaar via 0621280953 (Dithmar), 0651373173 (Karin) of 0651413910
(Arjen)

Overig nieuws:
Voorjaarsactiviteit 2014: Vast van harte aanbevolen voor in de agenda van volgend jaar: onze
volgende Kampioenschaps Clubmatch op 25 mei 2014 te Assen

Contributie 2013
Op dit moment zijn er nog een redelijk aantal leden die hun contributie voor 2013 niet hebben
overgemaakt. Even ter herinnering: de contributie bedraagt € 25,= per lid en € 15,= per gezinslid.
Wilt u zo vriendelijk zijn om één dezer dagen de contributie alsnog over te maken op rekening
2050802 t.n.v Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland.

Bericht van de Spanielgroep Oost:
Workingtest Spanielgroep Oost 31-08-2013
We zijn weer druk bezig met alle voorbereidingen voor de workingtest welke
gehouden zal worden 31-08-2013 onder auspicien van de Welsh Springer Spaniel
Club. Gelukkig kunnen we weer terecht op het mooie terrein rondom IJsbaan
Roowinkel, Warfveendijk 11 A, 7245 TH Laren (Gld). Zodra de inschrijfformulieren
klaar zijn, zijn ze te downloaden van www.spanielgroepoost.nl . Er kunnen hooguit
32 Spaniels aan meedoen op dit terrein. De workingtest is altijd een goede
“generale”voor de Spaniel Certificaten. De proeven zijn zoveel mogelijk
praktijkgericht en bevatten de volgende elementen; Voorjagen in lichte en zware
dekking, verloren apport, appel, waterwerk.
Spanielgroep Oost
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