5) d. Jaarverslag 2018 Evenementencommissie
Zoals gebruikelijk heeft de evenementencommissie ook in 2018 namens de NTC weer diverse
activiteiten georganiseerd, met name de Puppy- en Jongehondendag, de
Kampioenschapsclubmatch, de Regionale Clubmatch en als kers op de taart, de WUT World
Winnershow in de RAI in Amsterdam op 11 augustus 2018.
Puppy &Jongehondendag zondag 11 maart 2018
Voor de 3e keer op rij werd de Puppy & Jongehondendag georganiseerd in het Sport &
Event Center in Beusichem. Een mooie ruime hal met alles voorhanden, een behaaglijke
temperatuur en lekker centraal in Nederland. De Puppy & Jongehondendag maakt onderdeel uit
van het opleidingstraject voor aspirant-keurmeesters. In totaal 6 aspirant keurmeesters
maakten gebruik van de mogelijkheid om op deze dag een groot aantal teckels in handen te
krijgen.
Ook in 2018 weer de opdeling in een ochtend en middaggedeelte.
De Jongste Puppy/Puppy’s in het ochtendgedeelte, de Jeugd/Jongehonden in de middag.
Voordeel hierbij is dat er geen lange wachttijd tussen de diverse klassen zit en het programma
hierdoor vlotter verloopt. Daarnaast kan men na het ochtendprogramma eventueel naar huis of
kan men later binnenkomen voor het middaggedeelte. Het aantal inschrijvingen bedroeg
uiteindelijk 99 in totaal, waarvan 45 in de Jongste Puppy/Puppyklas en 44 in de
Jeugd/Jongehondenklas.
Hierdoor konden de aanwezige aspirant keurmeesters onder leiding van de heren Wil
Hochstenbach, Jos Roberts en Wim Wellens alle tijd nemen om de dashonden te bespreken en
te keuren.
Kampioenschapsclubmatch Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Zoals sinds 2005 gebruikelijk vond ook de Kampioenschapsclubmatch in 2018 in het Olympic
Sportcentrum te Wijchen plaats. Een locatie welke uitermate geschikt is voor een evenement als
de Kampioenschapsclubmatch. Een ruime en gratis parkeergelegenheid, goede verlichting en
vloer, prima catering, aantrekkelijke huurprijs en redelijk centraal in het land. Helaas bleven we
op deze KCM steken op een totaal van 186 inschrijvingen, gezien de reacties volledig te wijten
aan het feit dat de voorjaarsvakantie in de week van Hemelvaart viel. Helaas moest wegens
omstandigheden Mevr. E.J. Weijenborg-Weggemans zich afmelden als keurmeester.
De heerJ. Roberts konden wij gelukkig op het laatste moment nog als keurmeester vastleggen
De voorbereiding van dit evenement is zoals gebruikelijk volgens het draaiboek verlopen. Ook
voor de opbouw kon er weer een beroep gedaan worden op onze vaste vrijwilligers en uiteraard
de leden van de evenementencommissie. Als presentje werd dit jaar een Teckelcadeauset
gegeven.
Keurmeesters op de Kampioenschapsclubmatchin 2018 waren:
Alle dashond korthaar variëteiten
Mevr. C. Gerber-Niedenzu
Alle dashond langhaar variëteiten
Dhr. L.C.A. Quartel
Dashond ruwhaar
Dhr. C.F. Rutten
Dwerg- en Kaninchendashondruwhaar
Dhr. J. Roberts
Regionale Clubmatch 6 oktober 2018
Voor het 5e achtereenvolgende jaar was de organisatie van de Regionale Clubmatch volledig in handen
van de evenementencommissie. Plaats van handeling was dit jaar voor de eerste keer Cultureel
Centrum De Camp in Woudenberg.
Uitgenodigd waren de keurmeesters Mevr. I. Koolmees, Mevr. N. Horsten-Ceustermans en Dhr. J. Sloot.
Zij zorgden samen voor het aantal inschrijvingen van 109.

Het draaiboek van de evenementencommissie was ook voor deze Regionale Clubmatch de basis voor
een succesvolle dag.
WUT World Winner 2018
Na een voorbereiding van bijna 2 jaar, was het op 11 augustus 2018 eindelijk zover, de
organisatie van de WUT World Winner Show vond plaats in de RAI in Amsterdam. Dat de WUT
World Winner Show gelijktijdig met de World Dogshow 2018 werd georganiseerd bleek, zoals
verwacht, een gouden greep. Voor deze WUT World Winner Show mochten we maar liefst 514
inschrijvingen ontvangen, een absoluut record voor de NTC maar ook voor de WUT. Koploper
met het hoogste aantal ingeschreven dashonden was Rusland met 95 inschrijvingen. Een goede
2e was Italië met 68 inschrijvingen en op de derde plaats Duitsland met 48 inschrijvingen. Dit in
schril contrast met het aantal Nederlandse inschrijvingen, dit waren er namelijk 35.
Als keurmeesters voor de reguliere keuringen waren uitgenodigd:
Gaby Syz - von Jan (CH)
Sébastien Jacops (FR)
José Manuel Sastre (ES)
Dr. Michael Harms (DE)
Paul Sanders (NL)
Dick Rutten (NL)
Als extra keurmeesters in de Erering waren uitgenodigd:
Maria Kamphorst-Satter (NL) voor de Junior Handling.
Jos Roberts (NL) voor de verkiezing van de Best in Show.
Voor de Junior Handling hadden zich in totaal 8 deelnemers aangemeld. De winnaar van de
Junior Handling kwam definitief in het bezit van het bronzen beeldje “Kameraadjes”, ontworpen
en beschikbaar gesteld door de heer Hugo Stempher.
Voor elke ingeschreven en aanwezige teckel was in plaats van een keurverslag een deelname
certificaat in een speciaal voor de WUT World Winner Show ontwikkelde documenthouder
beschikbaar gesteld.
Deze deelname certificaten, maar ook de Winner diploma’s en CAC/Res. CAC kaarten waren
ontworpen door Louise Stavast
Tijdens de voorbereiding op de WUT World Winner Show, is de evenementencommissie tijdelijk
uitgebreid met Ingrid Ceelen, Janine Embregts en Fred Nagel.

Ook nu kunnen we als evenementencommissie van de Nederlandse Teckel Club weer met grote
tevredenheid terugkijken op een geslaagd jaar met succesvolle evenementen, waarbij met name
de WUT World Winner Show de kers op de taart was voor de evenementencommissie. Dit is voor
een groot deel te danken aan de routine van Angela Nagel-Endenburg, Ben de Crom, Dana
Gieles en ondergetekende, en speciaal voor de WUT World Winner Show aangevulde
evenementencommissie met Janine, Ingrid, Joke en Fred maar zeker ook door de deelname van
de exposanten, vrijwilligers (met name Jolanda en Eddy van Laerhoven en Victor Endenburg),
standhouders en iedereen die zich op wat voor wijze dan ook bij de diverse evenementen
betrokken voelt.
Namens de Evenementencommissie,
Geert Embregts

