Nieuwsbrief NDDB
Jaargang 1
nr 2

Beste Leden,
Ik ben blij om de aantallen nieuwe leden te zien stijgen!
Leden zijn toch de draaiende kracht van de NDDB, zonder leden geen
bond.....Ik hoop dat jullie veel plezier zullen beleven aan Dog Dance in al
zijn vormen en dat NDDB daar een belangrijke bijdrage aan levert. Ik zou
zeggen: WELKOM
Vergeet je niet in te schrijven voor de gratis workshop! (meer info op de
NDDB website)
Uiteraard is mijn dank ook groot naar de bestaande leden, die de NDDB op welke wijze dan maar
ook gesteund hebben. Leden die wedstrijden organiseren, maar ook degenen die aan de
wedstrijd willen deelnemen. Leden die hun kennis over Dog Dance willen doorgeven, maar ook
degenen die daarnaar willen luisteren. Leden die belangeloos hun tijd geven om dingen te
regelen voor NDDB, maar ook degenen die ‘alleen maar’ lid zijn.
We hebben elkaar nodig om van de NDDB een succesvolle Dog Dance Bond te maken.
Dank jullie wel!
Wies Koelewijn
Voorzitter NDDB

Wedstrijdkalender 2016
06 augustus
Nigt out at the Farm (kwalificatie en recreatie-kwalificatie klasses, inschrijving is inmiddels
gesloten)
03 en 04 september
Nederlands Kampioenschap 2016 (inschrijving is inmiddels geopend, meer informatie op de
website)
29 en 30 oktober
Halloween Dogdance Weekend 2nd edition (meer informatie volgt snel)
Nu nog spannender en enger dan de vorige keer

OEC Oostenrijk
Nieuws van de Bondscoach
Inmiddels is de eerste Teamdag geweest en zijn de gesponsorde
Polo's en Jassen uitgedeeld. Ik moet zeggen dat het er fantastisch
uitziet! Farm Food heeft niet bezuinigd! We hebben nog geen
teamfoto kunnen maken omdat niet iedereen er was. Dat is
natuurlijk jammer, maar 13 Augustus hebben we onze 2e
teamdag. Dan gaan we zeker foto's maken!
Iedereen is wel lekker bezig met hun routine en volgt diverse
workshops om hun routine perfect te krijgen voor het OEC. Op de
2e teamdag in Augustus, krijgt het hele team een workshop van
Renate Steinfort. Renate gaat ons helpen, om te gaan met de
wedstrijdstress en spanning. Daar hoort ook een stukje
Teambuilding bij.
Al met al gaat het goed met de voorbereidingen van Team NL op
het OEC. De bondscoach is tevreden!
Groetjes,
Wies Koelewijn
Bondscoach Team NL

Eerste wedstrijd in de startersklasse
Waar zal ik beginnen met schrijven? Misschien
eerst maar even vertellen wie we zijn; ik ben Vera
Kox en mijn hond heet Mika, het is een sabel
kleurige Welsh Corgi Pembroke van 3 jaar oud. Je
kent ze vast wel, ze zijn al vele jaren lang de
trouwe viervoeters van het Engelse koningshuis.
Het is een grote hond met korte pootjes die
gebruikt werden in Wales om de koeien naar de
stal te drijven. Het zogenaamde heelen. ( lees
hakkenbijten) . Als een koe achteruit trapte sloeg die over de lage corgi heen. Toch een voordeel
die korte pootjes.

En ik ben Vera, thuis hadden we ook altijd honden. Mijn eerste eigen hond heb ik gekocht in
1975, ik heb in de loop der jaren verschillende honden gehad ( ze worden jammer genoeg niet zo
oud als wijzelf) waarmee ik na de basiscursus, telkens verder ben gegaan met GG trainingen.
Zo ook met Mika.
Maar je wilt zelf ook graag eens wat anders doen met je hond, lekker bezig zijn.
Behendigheid/flyball nee toch wel erg korte pootjes!
Dansen--- Dog dance dat lijkt me wel wat!
Lees het hele verhaal op de website

Prettige vakantie
De vakantietijd kondigt zichzelf nu ook weer aan. De een is al
onderweg en de ander dient nog even te werken voordat het
zover is.
Maak je in je vakantietijd iets mee, dat je een bijzonder workshop
volgt, wedstrijd meemaakt, of een trainingsweek ergens volgt en
je wil er iets over kwijt?
Dan mag je natuurlijk altijd een verhaaltje schrijven en deze
opsturen naar websiteredactie@nddb.nl
Wie weet sta jij dan in de volgende nieuwsbrief of op de website
onder "LEDEN AAN HET WOORD"
Prettige vakantie en tot ziens
Groetjes
Andre en Esther
Websiteredactie

