De Schapendoes Club
Doezentreffen 11 september 2022
Zondag 11 september is het weer zover. Dan organiseren we na 2 corona jaren weer het
doezentreffen op ons bekende terrein bij Manege Fjordhest-Gard, Krimweg 125, 7351TL in
Hoenderloo (tel. 055-3781391).
Het beloofd weer een leuke dag te worden, waarbij we heerlijk met onze doezen bezig zijn.
Om 11 uur starten we de dag met de Doezenvierkamp, met leuke teamspellen. Nu denk je
waarschijnlijk: “Teamspellen? Hoe werkt dat dan?” Er worden teams samengesteld van 5
doezen (en hun baasjes/handlers), dus je kunt je solo opgeven. Maar in één keer één team
(van bijvoorbeeld een nest of vanuit een fokker) kan ook. Geef dit dan wel even aan bij de
inschrijving.
De spellen die we gaan spelen zijn: Boter, kaas & eieren, Stoelendans, Straat van verleidingestafette en de Hindernisbaan. In de Hindernisbaan zitten 5 onderdelen waarvan ieder
teamlid er 1 doet en die dus verdeeld moeten worden, waardoor iedereen mee kan doen
(ook als je wat minder mobiel bent). Ieder onderdeel werken we met 2 teams tegelijk af,
zodat iedereen van de prestaties mee kan genieten. Natuurlijk zijn er bij deze vierkamp leuke
hondenprijzen te verdienen.
Na de vierkamp volgt natuurlijk ook het jaarlijkse Doezenrennen, want zonder dit spektakel
kunnen we het geen Doezentreffen noemen. Dit onderdeel is individueel en zal weer
opgedeeld worden in 3 categorieën, te weten jonge honden, middelbare leeftijd en senioren.
Waar de leeftijdsgrenzen liggen is enigszins afhankelijk van de inschrijvingen. En ook hier
zijn weer leuke prijzen te verdienen!
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen aan de vierkamp of het doezenrennen mee te doen,
dus geef dit aan bij de inschrijving.
Voorgaande jaren sloten we af met een BBQ, maar dit jaar gaan we het anders doen. Er
komt een frietkar waar men onbeperkt snacks & frietjes kan halen. De kar zal rond een uur of
4 open gaan.
De kosten voor deze dag zijn €5,- per hond en €10,- per persoon. Hiervan wordt zowel de
terreinhuur als het eten betaald.
Mocht je als baas nu enthousiast zijn geworden of staat je does te popelen om mee te doen,
geef je dan voor zondag 4 september op via schapendoes@kpnmail.nl met de volgende
gegevens in de mail:
Naam hond:
Leeftijd hond:
Naam handler:
Aantal personen: (ivm eten)
Deelname aan: Vierkamp / Doezenrennen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Teamnaam: (in geval van opgave met een compleet team)
En maak dan daarna de inschrijfkosten (€5,- per hond + €10,- per persoon) over naar
NL50 RBRB 0920 7031 51 t.n.v. “de Schapendoes Club” onder vermelding van
“doezentreffen + naam hond”
Op de dag zelf kunnen we natuurlijk ook weer wat helpende handjes gebruiken, dus schroom
niet om je hiervoor aan te melden via het hierboven genoemde e-mail adres.
We hopen jullie in grote getalen te zien op 11 september 2022 in Hoenderloo.
Het organisatiecomité.
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