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Waarheen met de WvCNL?
Dat was een agendapunt op de laatste algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft beloofd de leden op
de hoogte te houden. Ondanks dat er nog geen concrete resultaten te melden zijn willen we als bestuur
jullie toch laten weten wat de stand van zaken is.

De zoektocht

Terugblik

Er zijn terreinen onderzocht in de gemeenten
Assen, Emmen en Aa en Hunze. Helaas heeft dit
niets opgeleverd. Op deze plek wil het bestuur
met name Hilko Bruins bedanken, die veel werk
heeft gestoken in het inschakelen van contacten
en het rapporteren over gevonden terreinen.

Twee activiteiten die normaal gesproken in Leek
zouden worden gehouden konden dankzij de
gastvrije opstelling van de Pekelder Windhonden
Ren Club (PWRC) toch doorgaan. We kunnen
terugkijken op een geslaagde Nationale Klassieke
Pinkstercoursing 2016 en de tweede trainingsdag.
De investering in een nieuw modern draaitoestel
heeft zich vertaald in een vlotte, probleemloze
afwerking van het programma.

Momenteel hebben we contact met een
gemeente, waar we een mooi terrein op het oog
hebben. Wat de mogelijkheden hier zijn is nog
niet bekend.
Weten jullie nog een mogelijk geschikt terrein?
Kijk dan op de pagina met de wensen voor een
terrein. Alleen voor leden, dus even inloggen!
Terreingesteldheid ijsbaan Leek
Op 26 juni staat de derde training gepland. We
hopen dat die gewoon in Leek kan worden
gehouden. Hou de berichten op de website en/of
Facebook in de gaten.

Alle medewerkers van de PWRC: Bedankt!
Europees Kampioenschap Coursing 2016
Op 17, 18 en 19 juni
vindt
het
Europees
Kampioenschap Coursing 2016 plaats in Velké
Pole, Slowakije.
We wensen de leden van de WvCNL die honden
hebben ingeschreven heel veel succes.

Ideeën, reacties, suggesties? Laat het ons weten. Adressen op de infopagina.
Het bestuur: Alfred, Erik, Alex, Ingrid en Ans.
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