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Redactioneel
De eerste Nieuwsbrief van 2020 is klaar.
Als eerste in het nieuwe jaar was de Nieuwjaarsborrel. Een gezellige bijeenkomst voor alle leden. Als u niet kon komen,
u leest verderop hoe gezellig het was.
 
In januari zijn de cursussen weer begonnen. Zeven dames (waar blijven de heren?) doen er alles aan om de honden
(en hun eigenaars) te leren wat een prettige verstandhouding met uw viervoeter garandeert.
 
Ook de ringtraining is weer begonnen. Wilt u nog snel wat met uw hond oefenen voor de grote Internationale Dog Show
van KV Rijnland? Kom dan naar deze trainingen.
 
De aankondiging van ‘onze’ show wordt hierin nogmaals onder uw aandacht gebracht.
Wilt u alle ‘ins en outs’ eens van dichtbij zien, geef u op als vrijwilliger tijdens de show en kom naar de voorlichtingsavond.
 
Later in het jaar zijn er voor alle leden nog de Algemene Vergadering en de Familie-Honden-Dag gepland. Komt dus
allen, maar zienuin ieder geval op 21 en/of 22 maart in Hazerswoude.
 
Mieke Molenaar en Adry Voorbach
 

Data om alvast in de agenda te zetten
Onze Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 22 april 2020.
Locatie: clubgebouw KV Rijnland aan de Voorschoterweg in Leiden
Aanvang: 19.30 uur
 
De 25ste Internationale CAC.CACIB Show wordt gehouden op 21 en 22 maart 2020.
Locatie: Plantarium aan de Denemarkenlaan in Hazerswoude-Dorp.
 
De traditionele Familiehondendag wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 22 augustus 2020.
Locatie: het veld naast het Clubgebouw aan de Voorschoterweg in Leiden.
 
Meer informatie over beide evenementen volgt in de volgende Hondse Hobby en t.z.t. op onze website: www.kvrijnland.
com.
 

Algemene
Ledenvergadering
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Nieuwjaarsborrel
Afgelopen 5 januari hebben we bij KV Rijnland voor de tweede keer het nieuwe jaar  feestelijk ingeluid in ons nieuwe
clubgebouw. Het werd een gezellige middag met bestuursleden, trainers, vrijwilligers, leden en cursisten. Na het ope-
ningswoord door de voorzitter, was er gelegenheid elkaar bij te praten onder het genot van champagne en oliebollen.
Een glaasje fris en gezonde knabbels waren er natuurlijk ook. Alles weer goed verzorgd door Leni.
 
Buiten op het veld hadden de trainers van KV Rijnland een parcourstje gebouwd voor de viervoeters en daarbij een
aantal hersenpuzzeltjes. En wat deden de slimme viervoeters het leuk allemaal!Het eerste stuk moesten de honden door
de hoepels lopen, daarna door de tunnel en vervolgens werd het balanceren op de krukjes en daarna op de plank onder
begeleiding van de instructeurs. In het midden waren vierkante lage ´tafels´ geplaatst waarop je de hond bijvoorbeeld
afstandscommando´s kon laten doen. Voor elk wat wils en voor alle honden wel een uitdaging te vinden! Superleuk was
dat.
 
Buiten was het aan de frisse kant maar droog en om weer wat op te warmen was er koffie, thee, warme chocomelk en
glühwein binnen in het clubhuis.
 
Tony en Dana legden e.e.a. vast op de gevoelige plaat. Bezoek onze website www.kvrijnland.com voor een fotorepor-
tage van deze middag.
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25 jarig jubileumshow IDS KV Rijnland
In het weekend van 21 en 22 maart 2020 organiseert KV Rijnland voor de 25e keer haar Internationale Hondenshow.
Zoals gewoonlijk doen we dit weer in het sfeervolle Plantarium in Hazerswoude-Dorp.
 
Het thema van dit jaar is Rembrandt van Rijnland en alle deelnemers krijgen dan ook een RvR certificaat mee naar huis.
Daarnaast zijn er dit jaar rozetten voor de Beste Baby, Beste Pup, Beste Jeugdhond en de Beste Veteraan van elk ras.
Natuurlijk krijgen de Beste Reu en Teef van elk Ras ook een mooie rozet.
 
Kijk voor info en details op onze showwebsite:www.dogshowrijnland.com
 
Inschrijven kan nog tot begin maart en zolang het maximale aantal honden nog niet is bereikt.
 
Wilt u alleen komen kijken, dan kan ook. U kunt dan een los kaartje aan de kassa kopen. Uw hond mag ook mee maar
dan moet u wel zijn paspoort meenemen zodat wij kunnen zien dat hij voldoende is ingeënt.
 
Graag tot ziens op onze show!
 

Vrijwilligers gezocht voor onze hondenshow
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en gelukkig kunnen wij met regelmaat een beroep doen op geweldige
mensen binnen onze club. Achter de schermen maken zij het mogelijk dat wij activiteiten kunnen blijven organiseren.
 
Altijd al eens willen weten hoe het `reilt en zeilt` achter de schermen van een hondenshow? Graag bieden we je de
gelegenheid een keer (of vaker) mee te draaien. Een positieve instelling en een glimlach zijn al voldoende om je te
´kwalificeren´ 
 
Op woensdagavond 26 februari a.s. houden we onze vrijwilligersavond in ons Clubhuis. Heb je interesse, stuur dan een
e-mail naar tentoonstelling@kvrijnland.nl en Leni voorziet je van informatie.
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Cursussen januari 2020
De cursussen die KV Rijnland geeft zijn divers
Ze worden gegeven op het terrein bij ons clubhuis aan de Voorschoterweg in Leiden.
In  januari 2020z ijn we weer begonnen met de volgende cursussen.
 
maandags, instructeurs Marrie en Heleen Houwaart    
19.00 uur:        Obedience B & 1, een half jaar
19.45 uur:        Obedience II & III, een half jaar
 
maandags,instructeur Rina v.d. Haak                                     
19:45 uur:        Puppencursus vanaf 8 weken, 10 lessen (continue instroom)
                           Eventueel een 2e groep om 19.00 uur
 
dinsdag, instructeur LisetteMullink
19:00 uur:        Elementaire Gehoorzaamheid- B/C, 12 lessen, incl. examen                     
20:00 uur:        Obedience B & I, een half jaar

dinsdags, instructeur Mirjam de Vos,                                      
19:45 uur:        Obedience B, I, een half jaar
20:45 uur:        Obedience B, I, II, een half jaar
 
vrijdag, instructeur Marieke van Steijn                                  
19:45 uur:        Obedience Club, half jaar
20.45 uur:        Elementaire Gehoorzaamheid- A, 12 lessen, incl. examen
 
vrijdag, instructeur Renate van Heijningen                         
19:45 uur:        Gehoorzame Huishond, 12 lessen
               Eventueel een 2e groep om 20.30 uur
 
We proberen voor 18 april a.s. het Landelijk Obedience Examen aan te vragen.
 
 
Clickercursus
Bij voldoende belangstelling wordt er weer een cursus opgezet. Minimaal 4 deelnemers.
Betaling bij inschrijving verplicht.
 
Combisport
Marrie en Heleen willen dit op de donderdagavonden gaan geven, van april tot juli.
 
Kijk ook op de website voor actuele informatie: https://www.kvrijnland.com/gehoorzaamheid
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CAC.CACIB SHOWS 2020
29 februari en 1 maart CAC.CACIB Groningen www.martinidogshow.nl
21 en 22 maart CAC.CACIB Hazerswoude www.dogshowrijnland.com
4 en 5 april CAC.CACIB Zwolle www.ijsselshow.nl
11 en 12 april CAC.CACIB Goes www.dogshowgoes.nl
9 en 10 mei CAC.CACIB Utrecht www.de-utrecht.nl
21 mei Joe Kat Show/Herdershonden www.fhv-online.nl
21 mei Terriër Show/Wijchen www.terrierunie.nl
24 mei Jachthonden Show/Arnhem www.jachthondenshow.nl
31 mei en 1 juni CAC.CACIB Pinkstershow/Venray www.pinkstershow.com
6 en 7 juni CAC.CACIB De Baronie/Breda www.show-kcdebaronie.nl
20 en 21 juni CAC.CACIB Den Bosch www.brabant-cup.nl
29 en 30 augustus CAC.CACIB Rotterdam www.dogshowrotterdam.nl

Ringtraining 2020
Het bestuur van K.V. Rijnland geeft u de mogelijkheid om met uw hond de ringtrainingen te volgen. Tijdens zo’n training
wordt een show nagebootst.
Misschien een goed idee om voor onze Show in maart nog even de puntjes op de i te zetten.
De data voor de eerste helft van 2020 zijn:
20 februari
5 en 19 maart
2, 16 en 30 april
7 en 28 mei
9 juli 
Zomerstop
 
Locatie: Clubhuis ‘Ons Huis’, Kosterpad 3, 2381 BN Zoeterwoude-Dorp
 
Tijd: 19:00 uur de kleine rassen
        19:45 uur de middelgrote rassen
        20:30 uur de grote rassen.
 
U kunt zich per datum aanmelden. Het is dus niet verplicht meerdere lessen achter elkaar te volgen.
 
Kosten: € 6,00 per les en u betaalt contant voorafgaand aan de les.
Ook kunt u een zgn. strippenkaart aanschaffen voor € 25,- die goed is voor 5 lessen.
 
Aanmelden: telefonisch via 071 – 531 8232 of per mail: tentoonstelling@kvrijnland.nl
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