Hoe gaat het met de Berner?

een workshop over de ontwikkeling van ons mooie ras
zaterdag 28 oktober 2017
Keurmeesters signaleren ontwikkelingen die het ras niet ten goede komen. Een goed moment om met
Joseph van Hummelen, keurmeester voor 31 rassen waaronder de Berner Sennenhond, van gedachten
te wisselen. Aan de hand van de rasstandaard neemt hij tijdens de workshop de Berner van-kop-totstaart onder de loep. Deze workshop gaat dus over de Berner en vooral over alles wat we tegenkomen op
tentoonstellingen en in de dagelijkse praktijk.
De NBSV (Nederlandse Berner Sennen Vereniging) en de VBSH (Vereniging de Berner Sennen Hond)
organiseren gezamenlijk de workshop. Deze is dus uitermate geschikt voor geïnteresseerden in de Berner, in
het bijzonder voor fokkers, keurmeesters en voor iedereen die de Berner een warm hart toedraagt. U krijgt
een presentatie met beelden van de Berner en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Tijd en plaats
Zaterdag 28 oktober In Ouwehands Dierenpark, Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen.
De presentatie begint om 10.00 uur. Om 12.00 uur is er een lunch. Daarna ronden we de presentatie af en
vanaf 14.00 uur kunt u vrij het park in om de dieren te zien.
Kosten
Voor leden van de NBSV en VBSH is de deelnemersprijs € 35,00. Voor niet-leden bedraagt de deelname
€ 45,00. Voor dat bedrag krijgt u een presentatie, koffie/thee/water tijdens de presentatie en een lunch.
Bovendien kunt u gratis parkeren en na afloop de dierentuin bezoeken.
Van de presentatie is een map gemaakt die u bij aanvang ontvangt.
Aanmelden
Aanmelden kan via de website van beide verenigingen:
www.bernersennenhond.nl of www.bernersennen.nl.
Uw aanmelding wordt pas genoteerd als de betaling is ontvangen.
Het inschrijfformulier en aanvullende informatie treft u aan op de websites.
Betaling
Het benodigde bedrag moet worden overgemaakt naar de Nederlandse Berner Sennen Vereniging
NL65 INGB 0004 4674 46 onder vermelding van de naam van de deelnemer.

Reserveer alvast de
datum in uw agenda!

