Nieuws 2016
Zondag 16 oktober hebben Mariska Geerts met Nora, Derk Woertink met Myra, Jan Kuipers
met Duke en Evelien Woertink met Ming examen gedaan bij KG. Ommen.
En ze zijn allemaal geslaagd. Mariska en Nora hebben VZH examen gedaan en zijn gelaagd
met totaal 54 punten. Dit was super spannend voor Mariska want dit was voor haar, haar
aller eerste examen. Evelien en Ming hebben deelcertificaat pakwerk gedaan in IPO1 en zijn
hier voor geslaagd met 90 punten. Derk met zijn Myra hebben IPO 2 gedaan en ze zijn
hiervoor geslaagd met totaal 270 punten. Jan met zijn Duke hebben IPO 3 gedaan en ze zijn
hier voor geslaagd met totaal 241 punten helaas was Duke soms een beetje ondeugend.
Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat. En Jan Kuipers bedankt voor je hulp en
het begeleiden naar het examen.
___________________________________________________________________________
2 juli heeft Mariska Geerts met haar Nora meegedaan aan een clubmatch bij kg. Roswinkel
en ze hebben hier een G behaald Sabine Woertink heeft Nora voor gebracht. Mariska en
Sabine gefeliciteerd.
___________________________________________________________________________
Zaterdag 18 juni heeft Jan Kuipers met zijn Duke meegedaan aan de aankeuring bij DWO
Hardenberg. En Duke is aangekeurd. Jan gefeliciteerd met je aankeuring.
___________________________________________________________________________
11 juni heeft Mariska Geerts met haar Nora UV examen gedaan bij Kringgroep Raalte.
En ze is hiervoor geslaagd. Mariska Gefeliciteerd met je eerste diploma.
___________________________________________________________________________
Gisteren 16 en 17 april hebben we de Provinciale Africhtings Kampioensschappen bij onze
vereniging georganiseerd. Van onze vereniging deden ook twee leden mee. Dominique met
Senta van Hamersslag en Derk Woertink met Myra van het Poerrumshof. Onze leden hebben
goed gepresteerd op het PAK Dominique is geëindigd op een 1e plaats van de IPO1 honden
en Derk had een beetje pech in appel maar het pakwerk ging echt super en dat maakt bijna
alles weer goed. En Derk is als 5 de geëindigd van de IPO1 honden. We hadden totaal 17
deelnemers, waaronder 6 IPO1 honden, 1 IPO2 hond en 10 IPO3 honden. Wij kunnen als
vereniging terug kijken op een geslaagd PAK. Derk en Dominique gefeliciteerd met het
behaalde resultaat. Klik hier voor de uitslag.
___________________________________________________________________________
Gisteren 12 maart heeft Jan Kuipers met zijn Duke meegedaan aan het IPO examen.
Bij KG. Salland. Jan heeft IPO2 gedaan en is hiervoor geslaagd. Jan gefeliciteerd met het
behaalde resultaat.
___________________________________________________________________________
Op 26 maart hebben wij weer onze jaarlijkse enting!
De enting is vanaf 13:00 uur.
De cocktail bedraagt 16, Voor opgave en meer info bel of mail naar:
Tel.nr:0655838176
mail: raamsmanbestratingen@hetnet.nl
___________________________________________________________________________
Op 20 februari en 12 maart wordt er een provinciale oefendag gehouden bij onze
kringgroep. Deze oefendag is bedoeld voor deelnemers die misschien met het PAK mee
willen doen. Voor meer info klik hier.
___________________________________________________________________________
Vandaag 17 december heeft Nicky Kuipers meegedaan aan het pakwerkers examen. Nicky
heeft het uitstekend gedaan want hij zit namelijk in de selectie voor het WK. Nicky
gefeliciteerd met het geweldige resultaat.

