5) d. Jaarverslag 2019 Evenementencommissie
Ook in 2019 heeft de evenementencommissie namens de Nederlandse Teckel Club weer diverse
activiteiten georganiseerd, met name, de Puppy- en Jongehondendag, de
Kampioenschapsclubmatch, de Regionale Clubmatch en het Keurmeesterexamen voor
Dashonden
Puppy & Jongehondendag zondag 31 maart 2019
Evenals de voorgaande jaren 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 8 aspirant keurmeesters
maakten gebruik van de mogelijkheid om, onder leiding van 3 ervaren keurmeesters, op deze
dag een groot aantal teckels in handen te krijgen.
Ook in 2019 weer 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 wachttijden 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 74 in totaal, waarvan 26 in de Jongste Puppy/Puppyklas en 48 in de
Jeugd/Jongehondenklas. Een daling van het aantal inschrijvingen, geheel in lijn met voorgaande
jaren.
Voordeel hiervan was wel dat de aanwezige aspirant-keurmeesters onder leiding van de heren
Dick Rutten, Jos Roberts en Wim Wellens, met het oog op het Rasexamen op 16 november
2019, alle tijd konden nemen om de dashonden te bespreken en te keuren.
Kampioenschapsclubmatch Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Zoals sinds 2005 gebruikelijk vond ook de Kampioenschapsclubmatch in 2019 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. Met 199
ingeschreven teckels in alle variëteiten zien we de inschrijvingen weer licht stijgen ten opzichte
van vorig jaar.
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 fraaie oprolbare tas
gegeven.
Keurmeesters op de Kampioenschapsclubmatch in 2019 waren:
Alle dashond korthaar variëteiten
Alle dashond langhaar variëteiten
Dashond ruwhaar
Dwerg- en Kaninchendashond ruwhaar

Mevr. F. Lochs-Romans
Dhr. J. Wauben
Dhr. W. Wellens
Dhr. J. Blom

Regionale Clubmatch 6 oktober 2019
Voor het 6e 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 de Markthal in
Hoogeveen. Een schitterende ruime locatie, ideaal voor het houden van dit soort evenementen.
Uitgenodigd waren, met het oog op het komende rasexamen, de keurmeesters Dhr. Rutten en Dhr.
Roberts.
Helaas maakte maar een enkele aspirant-keurmeester gebruik van de mogelijkheid om een aantal
honden te keuren.
In totaal waren er voor deze Regionale Clubmatch maar 67 inschrijvingen. Dit heeft ons dan ook doen
besluiten om voorlopig voor de RCM terug te keren naar een centrale locatie in ons land.
Het draaiboek van de evenementencommissie was ook voor deze Regionale Clubmatch de basis voor
een succesvolle dag. Daarnaast wil ik niet onvermeld laten dat op deze dag de nieuwe 4 meter hoge
beachvlaggen met het logo van de Nederlandse Teckel Club in gebruik werden genomen.
Rasexamen FCI groep 4, Dashonden 16 november 2019
Omdat het inmiddels weer 5 jaar geleden was sinds het laatste Rasexamen, stond er dit jaar weer
een Rasexamen op het programma. Hoewel het in principe geen verplichting is, verleend de NTC,
om daarmee een vinger aan de pols te houden, graag haar medewerking aan dit Rasexamen. Dit
in de vorm van een uitgebreid opleidingstraject en draagt daarbij tevens zorg voor het uitnodigen
van de door de examinatoren aangedragen dashonden voor het examen.
Dit jaar waren de door de Raad van Beheer benoemde examinatoren de keurmeesters de heer
Jos Roberts en de heer Dick Rutten. Zij verzorgden de presentaties tijdens de theorieavonden en
gaven leiding aan de diverse praktijkavonden. De heer Jos Roberts kon wegens omstandigheden
het examen niet afnemen. Hij werd in overleg met de Raad van Beheer vervangen door mevrouw
N. Horsten-Ceustermans. De theorieavond met als titel “de Teckel en de Jacht” werd gegeven
door de heren Rinie Kamerling en Mark van Eekert, beiden jachtkeurmeester.
Het opleidingstraject bestond uit de volgende 5 avonden:
•
•
•
•
•

Theorieavond met onder meer de bespreking Rasstandaard
Praktijkavond, bespreking alle aanwezige dashonden
Jongehondendag, bespreking van de ingeschreven Jeugd- en Jongehonden
Presentatie De Teckel en de jacht
Praktijkavond met proefexamen

Uiteindelijk resulteerde dit opleidingstraject in de benoeming van 5 nieuwe keurmeesters voor
Dashonden, te weten de dames C. Kerssemeijer, M.G.J. Kamphorst-Satter, A. van Beersum,
G.M. van Stuivenberg-Bulters en de heer M.A.L.M. Nuijen.
De evenementencommissie van de Teckelclub kan ook nu weer met grote tevredenheid
terugkijken op een geslaagd jaar met succesvolle evenementen. Dit is voor een groot deel te
danken aan de routine van Angela Nagel-Endenburg, Ben de Crom, Dana Gieles, Fred Nagel en
ondergetekende, maar zeker ook door de deelname van de exposanten, vrijwilligers (met name
Jolanda en Eddy van Laerhoven), standhouders en iedereen die zich op wat voor wijze dan ook
bij de diverse evenementen betrokken voelt.
Namens de Evenementencommissie.
Geert Embregts

