Infobrief voor de Westland Bokaal 27 juni 2010
georganiseerd door kringgroep Westland

Yolanda de Jonge
Commissaris africhting kringroep Westland
Peperboomstraat 3
3151 RN Hoek van Holland
Mobiel : 06-52 07 09 62
Tel kantine
: 06-23 61 05 43
E-mail
: africhting@kringgroepwestland.nl
Beste sportvrienden,
Sinds 2005 organiseren wij jaarlijks op onze kringroep een africhtingwedstrijd. De eerste twee jaren als BC
wedstrijd en sinds 2007 als volwaardige ABC wedstrijd. Dit jaar wordt het dus de 6e keer en is het bestuur van
mening dat we kunnen spreken van een wedstrijd waar de deelnemers in het land (voornamelijk Zuid Holland)
van op aan kunnen.
Wij hebben het vertrouwen dat ook dit jaar dit evenement een succes zal zijn en verwachten een jong
volwassen traditie voort te zetten!!!
Inschrijven
Inschrijving via de website van Kringgroep Westland: http://www.kringgroepwestland.nl. Op aanvraag kunnen
de formulieren als hardkopie worden vertrekt. Deze dienen dan opgestuurd te worden aan de secretaris van
Kringgroep Westland. Gescande inschrijfformulieren per E-mail worden ook geaccepteerd. Sluitingdatum is
13 juni 2010.
N.B. De wedstrijd staat alleen open voor raszuivere Duitse Herdershonden. Honden moeten in het bezit
zijn van een IPO diploma. Er geldt een maximale inschrijving van 30 combinaties.
Intrainen
De algemene intrainingsdag met alle pakwerkers is op zondag 20 juni 2010. Aanvang afdeling B. vanaf 09:00
uur tot 12:00 uur en afdeling C. vanaf 12:00 uur tot 15:45 uur. Op zondag 13 juni is het terrein beschikbaar
voor appel training. Voor andere mogelijkheden tot intrainen dient u contact op te nemen met Yolanda de
Jonge 06-52070962.
Loting
De loting zal plaatsvinden na afloop van de laatste algemene intrainingsdag op zondag 20 juni om ca 16:00 uur
in de kantine van Kringgroep Westland. Gaarne het inschrijfgeld van € 16,00 te voldoen voor 14 juni op
gironummer: 810364557 t.n.v. VDH Kringgroep Westland of op de centrale intraining. Tevens op deze dag de
volgende bescheiden inleveren: stamboom, rashondenlogboek en de lidmaatschapskaart van de VDH
(eigenaar + geleider). Kunt u bij de loting niet aanwezig zijn geef dan bovenstaande bescheiden mee aan
iemand die u daar kan vertegenwoordigen. Op deze loting wordt u, indien nodig, nadere informatie verstrekt.
Wedstrijddag
Afdeling A zal plaatsvinden op de bekende speurvelden in Made. U dient zich minimaal één (1) uur voor
aanvang van de groep te melden bij het verzamelpunt. Van hieruit zal u begeleidt worden naar de juiste
speurvelden. De afdelingen B en C worden gehouden op ons terrein in De Lier. U dient zich minimaal één (1)
uur voor aanvang van uw eerste onderdeel te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Keurmeesters zijn

Pakwerkers zijn

Ineke van Welie
Cees Jaspers
Wim van Dijk
Raymond v Eck
Paul den Dulk
Fabian van Aalsberg

Afd. A.
Afd. B.
Afd. C.
IPO III lang, IPOI/II afhankelijk van inschrijvingen
IPO III kort, IPOI/II afhankelijk van inschrijvingen
Reserve

Wij hopen u voldoende informatie te hebben verstrekt en wij verblijven met vriendelijke sportgroeten en
wensen u alvast heel veel succes.

