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Het voorjaar betekent een drukke agenda voor de boerboelliefhebbers!

Zondag 12 april - Wandeling te Maasmechelen
Miriam en JeanPierre van Blygedacht boerboels nodigen u uit mee te
genieten van een prachtige wandeling bij hen in het natuurpark van
Connecterra in Maasmechelen (B). De Connecterra is hun 'achtertuin'
en uniek in België met een prachtig panoramisch uitzicht.
De wandeling zal ruim 1,5 uur duren en is helaas minder geschikt voor
jonge kinderen, kinderwagens en jonge pups.
We moeten veel steile paden volgen.

12 April
Clubwandeling in Maasmechelen (B)
19 April
Workshop Boerboel Keuring
3 Mei
BI keuring in Eersel

14 mei
Na afloop heeft u de gelegenheid om gezellig samen nog iets te eten
SABBS Keuring in Rosmalen
en drinken bij Sportcafé Patro Eisden.
Hiervoor hebben zij een echte Italiaanse kok bereidt gevonden om voor u 2 soorten pasta te maken inclusief brood.
Uiteraard bent u niet verplicht om mee te eten, u kunt hier ook alleen wat komen drinken.
De kosten zijn € 8,00 pp voor de pasta en € 2,00 pp Entree natuurpark Connecterra
(consumpties voor eigen rekening).
Deze kosten dienen voor 8 april overgemaakt te worden op de rekening van de
Boerboelclub onder vermelding van uw naam en aantal personen.
Bank BoerboelClub
NL39SNSB0942170253
BIC SNSBNL2A
Alle honden blijven
aangelijnd!

Wilt u mee wandelen met uw boerboel (andere honden uiteraard ook welkom) geef
u dan vóór 8 april op bij de BoerboelClub via secretariaat@boerboelclub.info
Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u komt en of u mee wilt eten.

We starten om 11 uur met de wandeling vanuit:
Patro Eisden Maasmechelen (voetbal)
Het Sportcafé - Kolenmijn Limburg - Maaslaan 2 – B 3630 Eisden

Zondag 19 april - Informatiedag “Boerboel voorbrengen op de keuring” te Asten
Elke keer weer krijgen wij veel vragen over wat er nu eigenlijk verwacht wordt op een keuring van baas en hond.
Hoewel het niets is om je zenuwachtig over te maken blijkt de praktijk vaak anders. Bij voldoende belangstelling zijn
wij voornemens om op deze zondag een workshop te organiseren. Meld u zo spoedig mogelijk aan per e-mail naar
secretariaat@boerboelclub.info. De kosten om deel te nemen zijn € 5,00 per hond.
De keuringen van beide organisaties (BI en SABBS) zullen behandeld worden, inclusief de gedragstest van BI.

Zondag 3 mei - BI Keuring te Eersel
BOERBOEL INTERNATIONAL organiseert op Zondag 3 Mei 2015
een boerboel keuring en puppy evaluatie.
De keuring (conform de BI fok standaard) bestaat uit de
confirmatie (exterieur) en de karakter test.
Tevens is er de mogelijkheid om DNA materiaal (Wangslijm) van
de hond af te nemen om een DNA profiel te laten maken of een
BIGS test.
Alle boerboels van tenminste 12 maanden en voorzien van een
microchip, die geregistreerd staan bij BI, Ebbasa of SABBS (SABT)
kunnen worden opgegeven voor deelname.
Onder de 12 maanden is er de mogelijkheid voor een uitgebreide
evaluatie.

BI Keuring 3 mei 2015
Aanvang 09.30 uur
PCK Manege
Molenveld 5 – 5521 NP Eersel (NL)
Voor meer informatie:
Richard Vroomen – tel +316 2471 6192
richard@boerboelinternational.eu
of Cees Spitters – tel +316 4648 8471
cees@boerboelinternational.eu
Voor inschrijven klik hier

De keurmeester is Vincent Marvell uit Zuid Afrika. De karakter test zal worden afgenomen door Andree Lancker.
Hemelvaartsdag (donderdag) 14 mei Keuring SABBS te Rosmalen

SABBS Keuring 14 mei 2015
Aanvang 10.00 uur
Manege de Groote Wielen
Laaghemaal 50 – 5247 NP Rosmalen (NL)
Voor meer informatie:
Nancy Peters – tel +316 2246 2832
europe@sabbs.org
of Ruud Hompus – tel +316 5331 4037
hompet@planet.nl
Inschrijfformulier wordt u op aanvraag
toegestuurd

Op deze dag organiseert SABBS Europe een keuring voor een SA
Studbook registratie.
Boerboels vanaf 1 jaar zijn welkom voor de keuring en kunnen
aangemeld worden middels een inschrijfformulier
Aan het einde van de keuringsdag reikt de organisatie een prijs uit
aan de beste Reu en Teef van de dag.
Puppy show, aanvang ca. 13.30 uur
Voor Boerboels tot 1 jaar organiseren wij een puppy show.
Deze worden in verschillende categorieën beoordeeld door de
keurmeesters.
Inschrijven hiervoor kan middels een mail naar europe@sabbs.org

Algemeen
Beide keuringen vinden plaats in overdekte rijhallen. Deze accommodaties bieden ruim voldoende plaats voor de
keuringsring(en) en alle bezoekers met hun honden. Ook is er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.
Wij adviseren u de ruimte rond de keuringsringen optimaal te benutten en met uw honden aan de riem goed te
verspreiden. Door voldoende afstand in acht te nemen voorkomt u 'stress situaties' tussen de honden onderling en
dit komt een soepel verloop van de keuringsdag ten goede!
De keuringen zijn altijd vrij toegankelijk en iedere Boerboel eigenaar en/of liefhebber is
van harte welkom!
Er zullen een aantal stands zijn en in de foyer kunt u terecht voor consumpties en
een snack.
Hopelijk tot ziens op één of meerdere van deze evenementen!
www.boerboelclub.info

De Boerboelclub op
Facebook: zoek
“De Boerboelclub”
meld je aan , blijf op
de hoogte en praat
mee!

