5) d. Jaarverslag Evenementencommissie 2021
Helaas heeft de evenementencommissie in de eerste 5 maanden van 2021 geen landelijke
activiteiten kunnen organiseren. De reden is bij iedereen bekend
In juni was de situatie zodanig dat we konden starten met een tweetal fokgeschiktheidskeuringen.
Namelijk op 5 juni 2021 in Waardenburg en op 19 juni 2021 in het Kompas te Hoeven.
Beide fokgeschiktheidskeuringen waren zodanig opgezet, dat als de situatie er om vroeg we
gedurende de dag wijzigingen konden aanbrengen. Voor beide dagen hadden we dezelfde
keurmeesters gevraagd vanwege de continuïteit, namelijk de heren Jos Roberts en Lex
Quartel.
De Kampioenschapsclubmatch, welke normaal gesproken op Hemelvaartsdag plaatsvindt,
konden we op zaterdag 7 augustus inhalen tijdens het uitgestelde Pinkstershow Breed
Event. Omdat we van de Raad van Beheer de toezegging kregen om tijdens dit
Pinkstershow Breed Event elke Best of Breed (BoB) de titel Clubwinnaar ’20 toe te kennen
en we in de gelegenheid gesteld werden om tevens een Kampioenschapsclubmatch met
toekenning van Clubwinnaar ’21 te organiseren was de Regionale Clubmatch van 10 oktober
snel omgezet naar een Kampioenschapsclubmatch.
Fokgeschikheidskeuring 5 juni 2021.
Voor deze fokgeschiktheidskeuring waren er in totaal 29 dashonden ingeschreven, Alle
aanwezige dashonden zijn fokgeschikt bevonden. Tevens waren er op deze dag 6
overmetingen.
Fokgeschikheidskeuring 19 juni 2021.
Totaal ingeschreven voor deze dag, 34 dashonden, waarvan 33 aanwezig welke op één na
allemaal fokgeschikt zijn gevonden. Voor een overmeting was 1 dashond aanwezig.
Kampioenschapsclubmatch tijdens Pinkstershow Breed Event op 7 augustus 2021
Als deelnemer aan het Pinkstershow Breed Event, lag de locatie en wijze van inschrijven
vast.
Locatie was de Evenementenhal in Gorinchem. Inschrijven was alleen mogelijk via Online
DogShows (ODS).
Het uit handen geven van een gedeelte van de organisatie lijkt in theorie veel voordelen op
te leveren. In de praktijk levert dit toch de nodige problemen op, vooral omdat je
afhankelijk bent van derden.
Ondanks dat er in de voorgaande anderhalf jaar vrijwel geen keuringen hadden
plaatsgevonden was het totale aantal van 145 ingeschreven teckels in alle variëteiten licht
teleurstellend.
Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch waren:
Alle dashond korthaar variëteiten
Alle dashond langhaar variëteiten
Dashond ruwhaar
Dwerg- en Kaninchendashond ruwhaar

Mevr. I. Koolmees
Mevr. A. Gielisse
Mevr. C. Swysen (BE)
Dhr. T. Viets

Helaas was het niet mogelijk om na de keuringen de erekeuringen te houden. Wel werd aan
alle Best of Breed de titel Clubwinnaar ’20 toegekend.

Kampioenschapsclubmatch 10 oktober 2021
Omdat de hal in Beusichem dubbel was geboekt, moesten we noodgedwongen uitwijken
naar een andere locatie. Gelukkig vonden we in Sportcentrum De Camp in Woudenberg een
voortreffelijke vervangende locatie. De contacten en medewerking van de Camp waren alsof
we al jaren gebruik maakten van deze hal.
Het heeft de evenementencommissie doen besluiten om voortaan de Kampioenschapsclubmatch in De Camp te organiseren.
In totaal waren er voor deze Kampioenschapsclubmatch 183 inschrijvingen.
Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch waren:
Alle dashond korthaar variëteiten
Mevr. A. van Beersum
Alle dashond langhaar variëteiten
Dhr. M Nuijen
Dashond ruwhaar
Mevr. G. van Stuivenberg
Dwerg- en Kaninchendashond ruwhaar
Mevr. C. Swysen (BE)
Omdat we deze dag min of meer op een normale wijze konden organiseren, hadden we alle
Clubwinnaars ’20 van de KCM op 7 augustus uitgenodigd om alsnog de Best in Show (BIS) 2020 te
kunnen kiezen. Hiervoor waren tevens mevrouw Swysen en mevrouw Koolmees uitgenodigd.
Aansluitend vonden alle erekeuringen van de KCM 2021 plaats, met o.a. de kampioenenparade van
2019 en 2020.
Als afsluiting vond de Best in Show verkiezing plaats uit alle Clubwinnaars ’21 van 10 oktober 2021.
Tot slot wil ik de commissieleden, Angela Nagel-Endenburg, Ben de Crom, Dana Gieles en
Fred Nagel, graag bedanken voor de input veelal via e-mail. We kunnen trots terugkijken op
de evenementen welke uiteindelijk doorgang hebben gevonden.
Namens de Evenementencommissie.
Geert Embregts

