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BESTUURSVACATURE.
Wij zijn op zoek naar een enthousiast mens die ons bestuur zou kunnen en willen versterken als algemeen
bestuurslid. Bent u kynologisch geïnteresseerd (hondentraining, honden showen, werken met honden of
anderszins hond-gerelateerd) en lijkt het je leuk om in een ervaren bestuursteam mee te draaien? Laat het ons
weten! 

Ervaring is niet noodzakelijk, je leert veel door te doen. Heb je vragen of wil je meer informatie, e-mail ons
gerust op secretaris@kvrijnland.nl
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FAMILIEHONDENDAG 28-8-2021
Na meer dan een jaar zonder shows, komt er weer een Familiehondendag .

We hopen dat het Corona virus niet voor problemen gaat zorgen.
 

Op zaterdag 28 Augustus 2021 is het weer tijd voor de jaarlijkse Familiehondendag.
Op deze dag kunnen alle honden groot of klein, jong of heel oud, met of zonder stamboom,

ras of rasloos gekeurd worden. Ook gecastreerde reuen en honden met een niet erkende kleur
zij die dag welkom, zo ook niet erkende rassen. Het is een gezellige dag voor heel de familie

en de familie hond. Een prima gelegenheid om eens van een keurmeester te horen wat hij/zij
van uw hond vindt. Anders dan op een honden tentoonstelling gaat het er veel gemoedelijker

aan toe, dus stress is op deze dag zeker niet nodig. De honden worden per rasgroep op
leeftijds klasse gekeurd, als alle honden gekeurd zijn komen alle honden uit een leeftijds

klasse terug in de ring en worden er een aantal geplaatst. De geplaatste honden ontvangen een
beker. Alle nummers een van elke klasse, komen daarna weer samen in de ring om te strijden

voor beste hond van de Familiehondendag 2021.De honden worden dit jaar gekeurd door :
Mevrouw A. van Luik

 
Tevens is de Jan Marsilje bokaal ook voor de winnaar van de dag. Reden genoeg om in

te schrijven.
 

Ook dit jaar is er weer een Kind-Hond-Show. Dit jaar zijn er 2 klasses: 
tot en met 6 jaar en van 7 jaar en ouder.

Kinderen van alle leeftijden mogen hun hond showen, dit mag verkleed ( hoeft niet). De kind
hond show is geen junior handling. Er zijn leuke prijzen te winnen.

 
U vindt het inschrijfformulier op de website voor deelnamen aan de keuring van

de familiehondendag en de kind hond show. 
www.kvrijnland.com

 
Net als voorgaande jaren wordt de dag afgesloten met een barbecue, op geven hier voor kan

ook via het inschrijfformulier.
Bij de clubkraam kunt u die dag weer koffie, fris broodjes en soep kopen. ook is er een loterij

met leuke prijzen. De loten worden per enveloppe verkocht met een altijd prijs garantie.
Natuurlijk zijn bezoekers op die dag ook van harte welkom, de keuring start om 10.00 uur.

Wij hopen uit te zien op 28 Augustus


