5.e Jaarverslag 2020 Evenementencommissie
Helaas heeft de evenementencommissie in 2020 namens de Nederlandse Teckel Club de
jaarlijkse activiteiten niet kunnen organiseren. Over het waarom hoef ik denk ik geen uitleg te
geven.
Als gevolg van de situatie zijn we in 2020 gestart met een tweetal fokgeschiktheidskeuringen.
Namelijk op 20 juni 2020 op het terrein van de KC Nijmegen e.o. Noviomagum en op 3 oktober
2020 in het Kompas te Hoeven.
Beide fokgeschiktheidskeuringen waren dan ook als een pilot en Coronaproef opgezet, zodat we
als de situatie er omvroeg wijzigingen aan konden brengen. Dit was dan ook de reden dat we op
beide dagen dezelfde keurmeesters gevraagd hebben, namelijk de heer Jos Roberts, namens de
Nederlandse Teckel Club en met name van uit de commissie fokbeleid en de heer Dick Rutten,
vanwege zijn ervaring met fokgeschiktheidskeuringen bij andere rassen.
Vooraf was een aangepast keurrapport opgesteld, voorzien van een vaste volgorde van
aandachtspunten.
Hierdoor worden alle te keuren dashonden op dezelfde wijze en volgorde gekeurd en besproken
door beide keurmeester gezamenlijk.
Door de opzet als pilot konden we na een evaluatie van de eerste fokgeschiktheidskeuringen en
enige aanpassingen meer honden op één dag uitnodigen voor de tweede
fokgeschiktheidskeuring.
Uiteraard hebben we tijdens de fokgeschiktheidskeuringen ook enkele overmetingen verricht.
Aankeuring 20 juni 2020, KC Nijmegen e.o. Noviomagum.
Voor deze fokgeschiktheidskeuring waren er in totaal 21 dashonden ingeschreven, waarvan er 1
absent was., Alle aanwezige dashonden zijn fokgeschikt bevonden. Tevens waren er op deze
dag 2 overmetingen.
Aankeuring 3 oktober 2020, ’t Kompas Hoeven.
Totaal ingeschreven voor deze dag, 29 dashonden, waarvan 28 aanwezig welke allemaal
fokgeschikt zijn gevonden. Voor een overmeting waren 4 dashonden aanwezig.
De evenementencommissie van de Teckelclub kan met tevredenheid terugkijken op beide
fokgeschiktheidskeuringen.
Ondanks dat wij als evenementencommissie in 2020 geen enkele keer bij elkaar hebben kunnen
komen en er buiten de fokgeschiktheidskeuringen niets te organiseren viel, wil ik de
commissieleden, Angela Nagel-Endenburg, Ben de Crom, Dana Gieles en Fred Nagel, toch graag
bedanken voor de input, veelal via e-mail.
Namens de Evenementencommissie.
Geert Embregts

