SHETLANDKEURING BOERENDAG verhuisd naar CHAAM: 11 augustus 2019
11 augustus mis het niet

Helaas komt er definitief een einde aan de Shetlandkeuring tijdens de Boerendag in Rijsbergen, het
past niet meer in het sterk versoberde programma en we zijn niet meer welkom. ECHTER niet
getreurd, we hebben een alternatief en wat voor. We gaan een shetlandkeuring houden tijdens de
Jaarmarkt in Chaam. Op zondag 11 augustus 2019 is het zover. Op nog geen 500 meter van een van
de grootste en drukst bezochte jaarmarkten van de regio wordt op de prachtige terreinen van het
Tuigpaardengala een gezellige shetlandkeuring gehouden. Alle trailers kunnen rond de ring
geparkeerd, waardoor we ene gezellige ambiance krijgen. De familiedag formule blijft, want iedereen
mag mee, voor de niet ponyliefhebber is er de grote jaarmarkt. De kantine is open en we maken er
een leuke topdag van. Het is precies 50 jaar geleden dat de fokvereniging West Brabant in Chaam
werd opgericht en op de sportvelden de eerste premiekeuringen werden gehouden. Vijftig jaar na
dato zijn we terug op de sportvelden van Chaam met een shetland keuring. Iedereen is welkom U
komt toch ook. Het is de ideale oefendag voor de premiekeuring en u kunt rekenen op een gezellige
ambiance en veel belangstelling. U kunt de inschrijvingen mailen. De sluitingsdatum voor inschrijving
is uiterlijk 15 juli 2019. Bijschrijven is NIET toegestaan en de sluitingsdatum is hard. U mag ook een
kopie van het BVI van de pony opsturen, wel bij de jeugd de maat vermelden. Of per mail opgeven en
bij de inschrijving vermelden: naam pony, geslacht, levensnummer, kleur, hoogte (jeugd ook zelf
meten), geboortedatum; vader, moeder, moedersvader en van de eigenaar naam, adres, telefoon en
emailadres. AANVANG 10 uur
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per pony. Het inschrijfgeld voor 25 juli overmaken op
rekeningnummer NL 89ABNA 046.91.99.113 ten name van R. van Raak onder vermelding van
inschrijfgeld keuring Chaam 2019.
Informatie bij Miriam van den Broek: 0161-492520 email: demerel70@gmail.com of Ruud van Raak,
06-12778167, ruud67@ziggo.nl

