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1. Uitslag jubileum/afdelingskampioenswedstrijd
Aan het begin van de maand, op zaterdag 5 november, organiseerde PHDC “V.O.G” hun
jubileumwedstrijd ter ere van het 50 jarig bestaan van de vereniging in combinatie met de
Afdelingskampioenswedstrijd PH1. Winnaar van de dag was Dhr. A. Kamps. Winnaar van de
Afdelingskampioenswedstrijd was Chris Boelhouwer. Nadat de wisselbeker in 2012 gewonnen werd
door Gert van Ee mocht Chris deze nu mee naar huis nemen.

2. Uitslag najaarskeuring Speurhonden
Op zondag 6 november organiseerde ’t Haartje de najaarskeuring speurhonden. Met 10 disciplines
een mooie volle keuringsdag. Helaas waren er een aantal teleurstellingen te verwerken, maar
gelukkig gingen de meeste deelnemers met mooie certificaten naar huis.
Met bijzondere aandacht voor Elma Molthoff, zij selecteerde zich, door het behalen van het
certificaat sorteren A, voor het NK speurhonden in 2017!

3. Algemeen Helpersexamen Khoshaba Younan

Op zondag 6 november vond, bij PHDC
“Baarn”, het algemeen helpersexamen
plaats van Khoshaba Younan (samen
met Jamie Bos uit Noord Holland).
Younan slaagde met vlag en wimpel.
Wij zijn als afdelingsbestuur er trots op
dat wij een zeer gemotiveerde en (nu
al) erg gewaardeerde helper erbij
hebben in de afdeling.
Wij wensen Younan heel veel plezier en
succes als algemeen helper van de
KNPV.

4. BKD
Ivm de drukke werkzaamheden van Jeroen Vunderink zal de BKD cursus dit jaar gehouden worden
door Gertjan Korsman. De deelnemers zijn ondertussen op de hoogte gebracht van de data en de
locatie. Wij wensen Gertjan veel plezier met het geven van de cursus. En wij hopen op weer een
mooi aantal BKD certificaten!

5. Algemene Ledenvergadering HB
Op zaterdag 17 december is de algemene ledenvergadering van het HB. Iedereen is daar van harte
welkom als toehoorder (locatie; partycentrum Schimmel in Woudenberg). Vanuit het
afdelingsbestuur hadden Klaas en Bert ons zullen vertegenwoordigen. Klaas moest zich, met goede
reden, afmelden. Yvonne zal zijn plaats innemen op de vergadering.

6. Agenda
Zaterdag 17 december

algemene ledenvergadering HB
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