
Nieuwsbrief IWSVN 

Februari 2017 

 
Beste Leden, 
 

Wij willen u nog even herinneren aan de Algemene Leden Vergadering van de 
IWSVN die gehouden wordt op zondag 5 maart 2017  
in restaurant Fly-inn, (naast vliegveld Hilversum)  

Tijd:     11.30 uur. 
Adres:   Noodweg 43 

  1213 PW Hilversum. 
  tel.: 035 577 17 10  

 

Na de vergadering is er gelegenheid om met de honden te wandelen. 
We hopen velen van u daar te ontmoeten. 

 
Namens het bestuur van de IWSVN, 
 

Arjen Mets 

 
Van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen ontvingen  wij onderstaande 
uitnodiging: 

 

Hierbij nodigt de JWSC (Jacht en Werk Commissie) iedereen uit voor de 

CLUBDIPLOMADAG op 2 april 2017. 
 

Op een prachtige locatie in Wierden worden een aantal vast omschreven proeven afgelegd in de 
categorieën C, B en A. Iedereen ontvangt een NVSW C-, B- of A-diploma met een kwalificatie. 

Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met de gang van zaken bij een officiële 
exterieurkeuring door een raserkende keurmeester. 

 

Het doel van de Clubdiplomadag is om mensen enthousiast te maken voor het werken met de 
hond en om te meten op welk trainingsniveau de combinatie van baas en hond heeft bereikt. Dat 

betekend dat u ook wanneer u nog maar net bent begonnen te trainen van harte welkom bent. 
 

Het programma zal als volgt worden ingedeeld: 

In de morgen worden de proeven groepsgewijs voor het diploma gelopen. In de middag worden 
dezelfde proeven nogmaals bezocht waarbij U uitleg krijgt (tips en tricks) van de keurmeesters.  
Opgeven kan via deze link: https://www.nvsw.nl/index.php?sp=300 
De kosten bedragen € 40,- per combinatie 
Inschrijven mogelijk tot 20 maart 

 
Dan is er nog een activiteit in het Oosten van het land. 

Zondag 23 april houden wij een veldwerk instructie dag met theorie en praktijk voor de 

Wetterhoun. (Ierse Water Spaniels zijn ook welkom) 
Dit als opmaak voor een wedstrijd in 2018 

Maximaal 8 inschrijvingen, maar ik denk niet dat we dit aantal houden 

Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden via: philipmodijefsky@gmail.com 
 

Philip Modijefsky 
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