Beste Thrianta- en Hulstlanderclubleden,
Door middel van deze brief nodigen wij u graag uit voor de fokkersdag, georganiseerd door
de ras technische commissie van de Thrianta- en Hulstlanderclub, welke gehouden zal
worden op zaterdag 1 juli 2017.
Dit jaar vindt de fokkersdag plaats in de tuinderij van A. Huizer, Langeweg 97 te 3342 LD
Hendrik Ido Ambacht. Op het terrein bij de tuinderij is voldoende parkeergelegenheid.
Om 09:30 uur staat er koffie/thee met iets lekkers voor alle deelnemers klaar. Rond de klok
van 10:00 uur starten wij graag met het programma.
Vervolgens willen we daarna de meegebrachte dieren gaan beoordelen op bouw en type.
Hiervoor kunnen we zowel oude maar natuurlijk ook onze jonge dieren prima beoordelen.
Het zou mooi zijn wanneer er van de jonge dieren ook de vader en/of moeder aanwezig zijn.
De beoordeling zal plaats vinden in groepjes, waarbij fokkers een aantal dieren ter
beoordeling krijgen. Per dier kunnen de positieve en negatieve punten aangegeven worden.
Daarna gaan we de opmerkingen gezamenlijk bespreken waarbij de clubkeurmeesters Jenne
Meijer en Johan de Zeeuw de begeleiding op zich nemen. Maar als fokkers gaan we
aangeven wat voor beoordeling we zelf aan het betreffende dier zouden geven, waarbij we
de standaard als leidraad houden. Heb je als fokker een dier waar je zelf vragen over hebt,
neem het dier dan mee ter bespreking.
Globaal zal de dagindeling verder als volgt zijn:
- Aanvang lunch ongeveer 12.30 uur
- Bespreking dieren vanaf 14.00 uur
- Sluiting 16.00 uur
U kunt u aanmelden door vóór 17 juni een e-mail te sturen naar: heavandervelde@hotmail.nl
In deze mail vermeldt u uw naam, hoeveel dieren u meeneemt en van welk ras.
Wij bieden de gelegenheid om fokkers van andere rassen en adspirant fokkers mee te
nemen om ze op deze manier kennis te laten maken met onze mooie rassen en de club. Om
alles zo goed mogelijk te organiseren willen we daarom van tevoren wel weten met hoeveel
personen u komt. Dus geef van tevoren op wanneer u gasten mee wilt nemen.
Voor deze dag vragen wij een bijdrage van €10,00 per persoon (dus ook voor evt. gasten),
welke u op de dag zelf contant kunt voldoen. Voor dit bedrag bent u de gehele dag voorzien
van een hapje, een drankje en een lunch.
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op deze gezellige en leerzame dag!
Vriendelijke groeten namens de rastechnische commissie van de Thrianta- en
Hulstlanderclub,
Heleen van der Velde, Nico de Graaf, Jan Jaap Eikelenboom, Jenne Meijer, Johan de Zeeuw
en Gerda Nijenhuis
NB De fokkersdag wordt dit jaar georganiseerd in het zuidwesten van het land. Wij hebben het voornemen om
volgend jaar deze dag te organiseren in het noorden van het land. Mocht u een locatie weten voor volgend jaar,
laat het ons dan weten!

