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Voorwoord
Voor u ligt de uitnodiging voor onze 2e informele fokkersdag op 25
augustus as. in Albergen.
Twee jaar geleden kwam ons lid Mans Koenderink met het voorstel
om in zijn prachtige tuin een fokkersdag te organiseren voor de leden
van onze club en belangstellenden in ons ras. Het voorstel kreeg een
enthousiast gehoor en het bestuur ging er mee aan de slag. De eerste
keer in 2010 was de hele organisatie in kannen en kruiken maar zaten
ons de weergoden geweldig tegen. Helaas moesten we besluiten om
de dag te cancelen. De hele week had het al flink geregend en de tuin
van Mans was niet te betreden. Vorig jaar zat het allemaal mee en
konden we met hetzelfde draaiboek aan de slag. We hadden prima
weer en het was ook geweldig om te zien dat zo’n 30 fokkers uit alle
windstreken van het land de reis naar Albergen hadden ondernomen.
Het werd een fantastische dag in een hele goede en sportieve sfeer.
Er kon eindeloos van gedachten worden gewisseld over onze dieren
die hier natuurlijk live bij aanwezig waren. Dit jaar willen we u weer
hetzelfde bieden. Winnen is op deze dag niet belangrijk, wel is het
prettig om van elkaar te leren. Nu wil ik alvast iedereen bedanken die
aan deze dag zijn steentje zal bijdragen. Met name de mensen in de
voorbereiding en een aantal leden uit het oosten die voor de opbouw
zorgdragen. Natuurlijk danken we Lies en Mans Koenderink voor het
andermaal beschikbaar stellen van hun tuin en de hartelijke ontvangst
en medewerking. Ons (kersverse) lid Thijs Akkermans zal wederom
de catering verzorgen op zijn eigen professionele wijze met allemaal
prima gerechten en bijbehorende dranken.
Graag ontmoeten we u weer in grote getale in
Albergen op zaterdag 25 augustus as.
Met hartelijke groet,
Jan Willem Denekamp
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SEBRIGHT FOKKERSDAG ALBERGEN
Datum:

Zaterdag 25 augustus 2012

Locatie:

Mans Koenderink
Mekkelenbergweg 43
7665 SK ALBERGEN
Tel. 0546-441559

Het doel van deze dag is om op informele wijze met elkaar
ervaringen uit te wisselen over het opfokken en houden van onze
Sebrights. Deze dag is zeker niet alleen bedoeld voor sportfokkers
maar zal zeker zinvol zijn voor elke Sebright-liefhebber. Je hoeft
geen lid te zijn van een vereniging of i.d. iedereen is van harte
welkom. De uiteindelijke bedoeling is om van elkaar te leren en om
vooruitgang te boeken in de stand van ons ras.
Gezelligheid op deze dag mag zeker niet ontbreken.
Dus sportfokkers, liefhebbers en andere geïnteresseerden, u bent van
harte welkom in Albergen.
WIJZIGINGEN LEDENBESTAND
De volgende nieuwe leden heten wij hartelijk welkom bij de
Sebrightclub:
Dhr. T. Akkerman uit Enschede
Dhr. J. Hummel uit Koekange (Z)
Dhr. P.M. Redelijkheid uit Rhenen (G+Z)
Dhr. S. Verhoeven uit Westerhoven (G+Z)
Dhr. D.J.H. Knuttel uit Nijmegen
Opzeggingen per 31-12-2012:
Mevr. Litjes uit Nijmegen
Dhr. C. Leunissen uit Neer
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 AUGUSTUS:
9.00
9.30
10.00
11.30
12.30

uur
uur
uur
uur
uur

15.00
15.30

uur
uur

Rest opbouw en start inkooien van de Sebrights.
Opening met koffie en krentewegge.
Aanvang open- keuring.
Bar open voor een drankje.
Lunch met kop soep en broodmaaltijd met;
diverse belegde broodjes, fruit, thee, koffie, etc.
Einde keuring en uitreiking van de prijsjes.
Gezamenlijk afbreken en opruimen.

De opbouw wordt grotendeels op vrijdagmiddag 24 augustus door
enkele leden verzorgd.

Ook als u wilt komen zonder Sebrights dan kunt u zich
aanmelden voor deze dag door het invullen en opsturen van het
inschrijfbiljet.
Er wordt voor deze dag geen catalogus uitgegeven.

Voor deze dag hebben Mans en Lies Koenderink hun tuin
beschikbaar gesteld.
Hiervoor onze dank!
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VRAAGPROGRAMMA:
1. Ingezonden kunnen worden alle kleuren Sebrights zowel
jonge als oude dieren.
2. Iedereen kan inzenden, een inzender hoeft geen lid te zijn van
de Sebrightclub, een vereniging of in het bezit te zijn van een
KLN fokkerskaart.
3. Inschrijvingen: dit graag uiterlijk voor 10 augustus a.s.
binnen zijn via post of mail bij:
Willie Klunder
Kerkweg 25 7361 BD Beekbergen
Tel. 055-5064093 E-mail: klunder@sebrightclub.nl
4. De kosten per persoon voor deze dag zijn € 10,00
5. Het inschrijfgeld is € 1,00 per Sebright
6. De kosten gelijktijdig met het verzenden van het
inschrijfbiljet overmaken op bankrekening 30.55.94.583 met
de vermelding “fokkersdag”.
7. De inzenders krijgen een kopie van het inschrijfbiljet met
kooinummers retour.
8. Het bestuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook,
deelname is op eigen risico.

KEURING:
Elke Sebright wordt gekeurd volgens de huidige geldende standaard.
De keuring wordt uitgevoerd door deskundige keurmeesters of/en
ervaren fokkers.
Tijdens de keuring mag u vragen stellen.

PRIJZEN:
Er zijn afhankelijk van de inzendingen n.t.b. kleine prijsjes te
verdienen. Voor deze dag geldt meedoen en gezelligheid is
belangrijker dan Winnen!
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Ledeninformatie:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
U kunt uw contributie uiterlijk 1 juni overmaken op het banknummer
van de penningmeester:
Banknr. 305.594.583 t.n.v. Ned. Sebrightclub Opeinde
Iban nummer NL-59 RABO 0305594583
Bic no RABO NL2U
Er is dus geen gironummer of ING bank nummer meer!
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 5,00 entreegeld extra.
Jeugdleden € 6,00 en € 2,50 entreegeld.
Opzegging van het lidmaatschap voor 1 december. Via de website of
schriftelijk bij de ledenadministratie.
Zonder tijdige opzegging blijft men de contributie verschuldigd!
Clubblad
Al uw bijdragen voor de volgende clubbladen kunt u zenden aan
Het redactieadres:
R. J. Vos
Bornsestraat 168 A
7556 BL HENGELO
Zonder bijdragen geen clubblad.
Wie schrijft zijn fokkerservaringen op ????????????
We krijgen soms een opmerking van beginnende fokkers en van
liefhebbers dat er te weinig te lezen is over bepaalde moeilijkheden die
zij ondervinden, maar welke moeilijkheden is ons niet bekend dus, net
zoals in het verleden, nogmaals de vraag schrijf uw vraag op of meld u
op een andere manier zodat we kunnen reageren.
Rasbrochure
Er zijn nog rasbrochures beschikbaar.
Ze kosten voor leden € 19,50
voor niet leden € 22,50.
Ze kunnen besteld worden bij de penningmeester. (adres zie pag.1)
Bij verzending komen er verzendkosten bij.
Ook hebben de andere bestuursleden enkele exemplaren in voorraad
en kunnen ze ook daar gekocht worden.
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