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Beste leden van de Cesky Fousek Vereniging Nederland,
Vlak voor het einde van dit kalenderjaar geven we u graag nog een paar aandachtspunten door.

De komende jachtaanlegtest (JAT) vindt plaat op zaterdag 2 maart 2019.
Wilt u ons alstublieft helpen alle eigenaren met een jonge Cesky Fousek te bereiken?
Kent u iemand met een jonge Cesky Fousek (uit het buitenland / die geen lid is van onze
vereniging)? Geef dan a.u.b. door dat wij deze eigenaren heel graag verwelkomen op 2 maart
a.s.
Locatie: Landgoed Sandenburg, p/a Sandenburgerlaan 6, 3947 CS Langbroek
Inschrijving via de website, inschrijfgeld € 35,De test is in principe bedoeld voor honden tussen 6 en 18 maanden*. Het gaat niet om prestatie maar
om het beoordelen van aangeboren aanleg. Omdat de jachtaanlegtest in oktober 2018 niet doorging
worden op deze dag ook oudere honden toegelaten. Deze oudere honden zullen op een aangepaste
manier worden beoordeeld.
De vereniging vindt het erg belangrijk om de goede eigenschappen van de Cesky Fousek te
behouden en gebruikt de resultaten van de jachtaanlegtest ter evaluatie van de nieuwe aanwas. Zoals
u begrijpt is de jachtaanlegtest eigenlijk een heel belangrijke test voor de Cesky Fousek als ras.
De jachtaanlegtest geldt dan ook als de minimale werkeis** die gesteld wordt aan honden waar later
mee gefokt gaat worden. Uw hond beschikt als het goed is over een dosis aangeboren jachtaanleg.
Deze openbaart zich echter niet spontaan. Op onze website vindt u meer informatie over de
jachtaanlegtest, het reglement, trainingsmogelijkheden en een flyer die uitlegt hoe u uw jonge hond
kunt begeleiden.
* Honden die vóór de leeftijd van 18 maand hebben deelgenomen maar niet voor alle onderdelen geslaagd zijn, zijn ondanks
overschrijding van de leeftijdsgrens welkom op de eerstvolgende jachtaanlegtest. Voor honden ouder dan 18 maand zijn we
bezig een aparte test te ontwikkelen. Een voorstel wordt besproken in de komende bestuursvergadering en bij goedkeuring in
de daaropvolgende Algemene Vergadering. Op 2-3-19 worden oudere honden ad hoc aangepast beoordeeld.
** Een alternatief is de combinatie van een veldwerkkwalificatie & een SJP-C-diploma.

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de gebruikshondencommissie.
De gebruikshondencommissie is wel een van de actiefste van alle commissies. Zij organiseert of
verleent medewerking aan o.a.:
 de jachtaanlegtest (twee maal per jaar) inclusief evt. oefendagen;
 de zweetwerkproef (twee maal per jaar) inclusief evt. oefendag;
 medewerking aan de jongehondendag ondersteunend aan de evenementencommissie;
 medewerking aan de najaarsjeugveldwedstrijd ondersteunend aan de Nederlandse Korthals
Griffon Club;
 medewerking aan de MAP (meervoudige apporteerproef) samen met vier andere (continentale)
staande hondenverenigingen;
 medewerking aan de SJP (standaardjachthondenproef) ondersteunend aan de Nederlandse
Korthals Griffon Club.
De voorzitter van de gebruikshondencie. moet ervaring of in elk geval meer dan interesse hebben in
het werken met een staande hond (veldwerk, SJP, MAP en jacht).
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Daarnaast is de voorzitter ook bestuurslid van de Cesky Fousek Vereniging Nederland. In het bestuur
vertegenwoordigt hij/zij de gebruikshondencie. Het bestuur vergadert twee à drie keer per jaar in het
midden van het land.
De computerwerkzaamheden m.b.t. de te organiseren evenementen behoren in principe ook tot
zijn/haar taak. De meeste evenementen organiseren we via www.orweja.nl. De
computerwerkzaamheden kunnen evt. ook worden uitgevoerd door een commissielid.
Vindt u het leuk de verschillende evenementen samen met de overige commissieleden te regelen en
leiding te geven aan de commissie, dan ontvangen wij heel graag uw reactie.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze secretaris Thekla Bluemink-Holkenborg,
secretaris@ceskyfousekvereniging.nl of 06–10 65 29 00.

De Algemene Vergadering vindt plaats op zondag 14 april 2019 na de jongehondendag (en
waarschijnlijk een workingtest). Zet u deze datum alvast in uw agenda? De agenda voor deze
vergadering volgt later. Inschrijven voor de evenementen op de dag kan binnenkort via de site.

Contributie – automatische incasso
De penningmeester vraagt instemming van de leden om over te gaan naar automatische incasso van
de contributie.
De reden is dat er heel veel werkzaamheden worden verricht om facturen te verzenden. Daarnaast
worden veranderingen in mailadressen vaak niet doorgegeven, waardoor facturen niet verstuurd
kunnen worden.
Heeft u bezwaar tegen het automatisch incasseren van de contributie, dan kunt u dat tot 1
maart 2019 doorgeven aan de penningmeester Peter Kluft,
penningmeester@ceskyfousekvereniging.nl, zodat hij uw contributie-inning op een andere manier kan
verwerken. De automatische incasso voor de contributie voor 2019 vindt naar verwachting plaats rond
half maart 2019.

Wij wensen u een hele goede jaarwisseling toe en alvast een bijzonder goed 2019. We hopen dat u in
2019 veel kunt genieten met en van uw Cesky Fousek.
Met vriendelijke groet,

Thekla Bluemink-Holkenborg
Secretaris Cesky Fousek Vereniging Nederland
secretaris@ceskyfousekvereniging.nl
06-106 52 900

