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Het is weer voorbij die mooie zomer . . . .  
 
Die zomer die begon zowat in mei. Velen zullen deze zinnen wel kennen, uit het nummer van 
Gerard Cox. En de mensen die in Nederland zijn gebleven, hebben dit misschien wel vaak 
gedacht. Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel.  
Want met de komst van diverse grote evenementen (NK - OEC - WK), was het weer wel ideaal 
om te trainen met je hond. 
In deze nieuwsbrief zullen we dan ook een aantal van deze items langs laten komen. 

 

Nederlands Kampioenschap 24 september 2017 
 
Dit NK is te doen in Ruinerwold en zal voor velen even wennen zijn. De ring is een foamvloer, 
onze eigen foamvloer. 
Deze vloer zul je dan ook regelmatig terugzien op wedstrijden. 
 
Verder is er een loterij tijdens het NK. Je kan loten kopen en diverse sponsoren hebben al prijzen 
beschikbaar gesteld. Dus het zou zomaar een goed gevulde prijzentafel kunnen zijn. Heb jij 
misschien nog prijzen te sponseren? Neem dan contact op met het bestuur. 
 
Wat natuurlijk niet geheel onbelangrijk is, is dat de inschrijving voor het NK nog open is tot en 
met 27 augustus aanstaande.  
Heb jij jezelf nog niet aangemeld, doe het dan nog snel. 

 

Workshop Jessica Karlgren 
 
Op 25 september, de dag na het NK, geeft jurylid Jessica Karlgren een workshop in Ruinerwold. 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus wil je hieraan meedoen, geef je dan snel op. Vol is vol! 
Leden betalen € 100,- met hond en € 50,- zonder hond. Voor niet-leden komt er € 10,- bij 
 
Meer informatie vind je op de website met deze link 

 

Aanmelden voor het WK in Leipzig is open 
 
Iedereen die voldoet aan de selectiecriteria voor deelname aan het WK in Leipzig kan zich 
aanmelden bij het bestuur. 
Het gaat hier om zowel HTM als FS. De hoogste 5 noteringen van selectiewedstrijden kunnen dan 
deelnemen in het NL-team van 4 deelnemers en 1 reserve. 

http://nddb.nl/index.php/workshops/120-workshop-jessica-karlgren


 

 

Aanmelden hiervoor kan je doen via contact@nddb.nl  
 
Let op, aanmelden dient te gebeuren uiterlijk 17 augustus 
 
Meer informatie hierover vind je op de website 

 

OEC 2017 te Balen (B) 
 
Nog maar heel even en dan is het zover. Het OEC 2017 in Balen, België. Deze keer lekker dichtbij 
dus er zullen waarschijnlijk veel NL-fans op de tribune zitten om ons team aan te moedigen. 
 
Het NL-team bestaat uit: 
Marina Delsink met Gwydion (HTM) 
Gwen Pieters met Vidar (HTM) 
Marian Smit met Kulta (HTM) 
Janny Drost met Dana (HTM) 
Marina Delsink met Liam (HTM)(R) 
 
Grietje Wagenaar met Floris (FS) 
Bregtje Hut met Troy (FS) 
Aniek Oerlemans met Breezz (FS) 
Brigitte van Gestel met A'mayzie (FS) 
Janny Drost met Dana (FS)(R) 
 
Wil jij de laatste informatie over het OEC volgen? Kijk dan op de Facebook pagina van het OEC 
2017 

 

Kalender 
 
2017 
03-09     Gratis workshop "Door de ogen van de jury" 
24-09     Nederlands Kampioenschap 2017 
25-09     Workshop Jessica Karlgren 
21-10     Selectiewedstrijd "All Hallows Eve" 
17-12     Selectiewedstrijd 
 
2018 
27-01     Workshop Elke Boxoen 
28-01     Workshop Elke Boxoen 
11-02     Selectiewedstrijd 
01-04     Selectiewedstrijd 
 

mailto:contact@nddb.nl
http://nddb.nl/index.php/nieuws/123-aanmelden-wk-2017
https://www.facebook.com/groups/1641647366112477/
https://www.facebook.com/groups/1641647366112477/


 

 

Kijk op de website voor de complete kalender en evt de informatie bij de verschillende 
activiteiten 

 


