
 
 
 
 
 
 

TRY OUT DOGDANCE MIDDAG 
Georganiseerd door de NDDB 

 
Datum:  4 november 
Tijd:   12.30 – 17.00 uur 
Locatie:  Dogcenter  
    Jan Stuversdreef 4  

5315 NZ Kerkwijk 
 

Op 4 november aanstaande organiseren wij een TRY OUT DOGDANCE MIDDAG in Dogcenter in Kerkwijk. 
De middag is speciaal bedoeld voor de beginnende / startende dogdancer, maar de gevorderde loper is net 
zo goed welkom. Er zal ook een jury aanwezig zijn, maar er wordt niet gestreden om punten en plaatsing. 
Het is toegestaan om voer en/of speeltje mee de ring in te nemen. 
Elke deelnemer ontvangt een verslag met feedback. 
 
Alle omstandigheden zijn aanwezig alsof het een echte wedstrijd is. Er is publiek, jury, een DJ, spreker en 
mogelijk ook een ringmeester. Eigenlijk dus ideaal om het hele wedstrijdgebeuren te oefenen. Er is alleen 
geen inloopring. De ondergrond is een grindtegel vloer (houdt dus rekening met springoefeningen) 
 
De kosten voor deze middag zijn € 5,00 per deelname. 
Er is plaats voor 25 deelnemers, dus zorg dat jij jezelf snel aanmeld. VOL = VOL 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar a.dejong@nddb.nl  
Betalen graag vooruit op rekeningnummer : NL 71 RABO 0157 8362 07 ten name van 
NDDB te Emmeloord onder vermelding van Try out en je naam. 
Zodra de betaling binnen is, ben je verzekerd van je plaats 
 
Muziek neem je mee op een USB-stick op de dag zelf. 
Heb je geen muziek, dan kunnen wij een nummer voor je opzoeken op Spotify (ook op 
de dag zelf kenbaar maken) 
  
De bedoeling is hoofdzakelijk fun en veel plezier hebben samen met je hond.  
 
Van half 10 tot half 12 is er een workshop. Leden die in 2018 tijdens het Animal Event lid zijn geworden 
hebben voorrang op een plaats. Er is plaats voor 8 deelnemers, dus je kan een bericht sturen als je ook aan 
de workshop mee wil doen. Je ontvangt een mail als je mee kan doen met de workshop. Bij aanmeldingen 
boven de 8 personen, worden de namen op een wachtlijst gezet.  Reageer nu, VOL = VOL 
 
De workshop wordt gegeven door Bregtje Hut en Eline van Oosterom. 
 
Wij hopen veel van jullie te zien op 4 november 
 
Bestuur NDDB 
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