
 
 
 
 
 
 
 
Van het Bestuur, 
 
Het jaar is bijna weer voorbij. Kort terugkijkend was  
het een succesvol jaar en helemaal naar onze verwachtingen:  
hebben meer activiteiten georganiseerd . 

In Januari is er een winterwandeling in  
Soest georganiseerd waar we ondanks de regen buiten,  
onder grote parasols de goed verzorgde lunch  
genuttigd hebben.  

In Februari hebben we de ALV gehouden in het clubhuis 
van de Kynologen Club Gorinchem, alwaar we gastvrij onthaald zijn.  
Er zijn nieuwe leden gekozen voor een volledige CGG  
en evenementen commissie.  
Het bestuur was voornemens met de evenementencommissie om meer  
evenementen te gaan organiseren voor de club en, ondanks dat  
iedereen het erg druk heeft, is het gelukt. 
 

In Maart was er een Healthday,  
georganiseerd door de evenementencommissie.  
Er waren verschillende sprekers die interessante  
lezingen hebben gehouden en  
waar we veel van geleerd hebben. 
 
 

In Juni hebben we Club Kampioenschap Match georganiseerd,  
waar door leden en niet leden goed op is ingeschreven.  
Er waren ook Duitse en Italiaanse inschrijvingen. Het was een succesvolle dag. 
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Ik wens iedereen een goede jaarwisseling en een gezond 
en gezellig nieuwjaar met onze honden. 

 
 

Aernout Ligtenstein, Voorzitter. 
 
 
Van de evenementencommissie 
 
Het is een druk jaar geweest, er was veel overleg om een mooie herstart voor de 
ACDVN te maken, volgens de evenementencommissie is het een geslaagd jaar 
geweest. 
We zijn gestart met een wandeling, en er is een goede jaarvergadering geweest. 
Ook hebben we voor het eerst een Healthday gehouden met 2 dierenartsen die een 
mooie uitleg over titteren hadden en er vele vragen zijn beantwoord, met een 
massage workshop waar veel mensen en honden aan hebben deelgenomen en de 
masseur erg gecharmeerd was van het ras. 
Er was een osteopaat met uitleg en een check voor iedere ACD en  
een gedragstherapeut die vertelde over de rust die nodig is bij de  
opvoeding van een pup.  
We zijn dit jaar ook gaan mantrailen in Drenthe, dit was zeer geslaagd  
en goed verzorgd en ik hoor van vele kanten dat mens en hond zeer  
geïnteresseerd zijn dit voort te zetten. 
 
 
 

Wat is de agenda voor 2020: 
-Nieuwjaars wandeling  (Januari) 

-Schapendrijven    (Maart) 

-Jaarvergadering   ( April ) 
-Dog Diving    ( Mei/Juni ) 

-Zomeravondwandeling   (September ) 
-Mantrailing    ( November) 

 
 
 
 

 

 
 

Dan, in Oktober konden we in Havelte 
deelnemen aan Mentrailing. Wederom een goed 
verzorgde, gezellige, leerzame buitendag.  
Het leuke van Mentrailing is dat je hond iets kan  
wat jij in de verste verte niet kan en je volledig  
moet vertrouwen op je hond. 
Dank aan allen, die de verschillende evenementen 
verzorgd hebben.  
Alle evenementen waren zeer goed en verzorgd 
georganiseerd en mede daardoor voor de 
deelnemers erg gezellig.  
Er waren serieuze momenten en er is ook veel 
gelachen 



 
Misschien komen er veranderingen in de activiteiten, advies is dan ook om de site en 
FB pagina goed in de gaten te houden, er komen misschien nog andere activiteiten 
bij, er staat nog niets vast. Er is altijd ruimte om met elkaar eens te kijken of er 
activiteiten zijn die we ook nog kunnen organiseren, daardoor doen wij ook in deze 
nieuwsbrief een oproep naar de leden.  
 
*ZIJN ER LEDEN DIE MISSCHIEN NOG LEUKE ACTIVITEITEN  
 WETEN OF DAT GRAAG EENS MET DE ACDVN WILLEN DOEN. 
 
*ZIJN ER VANUIT DE LEDEN SUGGESTIES WAAR DE  
 EVENEMENTENCOMMISSIE MEER KAN BETEKENEN VOOR DE ACDVN 
 
Graag een mail naar de evenementenacdvn@gmail.com 
Wij hopen dat er mensen reageren en met ons kunnen meedenken. 
 
Dan hebben wij voor de laatste maanden van dit jaar en de start van 2020 een 
fotowedstrijd. 

WIE MAAKT MET ZIJN ACD DE MOOISTE WINTERFOTO? 

Graag zoveel mogelijk foto’s insturen naar evenementenacdvn@gmail.com  
met de jaarvergadering wordt de winnaar bekend gemaakt. 
De winnende foto wordt op de website gezet en er is een leuke prijs aan verbonden. 
 

Rest mij nog om vanuit het bestuur en alle commissies iedereen een mooie 

kerst en een geweldig nieuwjaar te wensen. 
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