Kennisvergaring en Verdieping in de Raskennis van de Saarlooswolfhond´
Op de algemene ledenvergadering van 2022 heeft het bestuur de belofte gedaan aan de aanwezige
leden om als het opleidingstraject t.b.v. Saarlooswolfhond rasexamen compact-volledig helemaal was
afgerond deze info met de leden te delen.
Op zulke vragen van leden die kennisvergaring en verdieping in de raskennis van de
Saarloowolfhond, willen krijgen geven we als bestuur immers heel graag een positief antwoord.
Wat kunt u verwachten. We maken gebruik van de PowerPoint presentaties die gebruikt zijn voor het
opleidingstraject t.b.v. Saarlooswolfhond rasexamen compact-volledig, aangevuld met door het
bestuur uitgenodigde Saarlooswolfhonden die ter bespreking worden voorgedragen.
Het bestuur was het duidelijk eens met elkaar dat de te houden sessies Kennisvergaring en
Verdieping in de Raskennis van de Saarlooswolfhond niet door een lid van het bestuur gegeven
moest worden, wij zijn tenslotte geen van allen keurmeesters. Daarom is er bij de raskeurmeesters die
tevens leden van de outcroscommissie van de NVSWH zijn Nadjia Timmermans- Kadenko en John
Wauben navraag gedaan of zij bereid zijn om deze sessies gezamenlijk te geven en zij vonden dit
leuk om te doen en hebben de vraag met een positieve ja beantwoord.
De te houden sessies staan zowel open voor leden als voor geïnteresseerden in het ras
Saarlooswolfhond.
Voor leden van de NVSWH bieden we deze sessies gratis aan, voor de geïnteresseerden in het ras
Saarlooswolfhond vragen we een bijdrage van 12,50 euro per persoon voor het bijwonen van deze
sessies, zij kunnen het verschuldigde bedrag -gelieve vooraf- over maken op rek.nr: IBAN: NL47
RABO 0348 0587 80 SWIFT CODE: RABONL2U ten name van Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden met vermelding KVRSaarlooswolfhond..
De sessies zullen plaats vinden in het Dogcenter, Jan stuversdreef 4 te Kerwijk op woensdag 1
februari 2023 van 19:00 ™ 22:00 en op donderdag 9 februari 2023 van 19:00 ™ 22:00.
Gelieve zich op voorhand aanmelden voor deze sessies zodat we een beeld hebben van het aantal
deelnemers.
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