U kent allemaal wel de reclame van tv: "Limburg,..... je zal er maar wonen"?
Maar wat ze in de reclame vergeten zijn te vermelden is dat er voor de 2de keer de
Kampioenschapsclubmatch wordt georganiseerd en wel in Heerlen. Centraal gelegen in het mooie
zuiden heten wij, leden en medewerkers van VDH Kringgroep De Onderbanken, iedereen van harte
welkom op dit hoofdevenement. Ondanks de korte voorbereidingstijd, zullen we er alles aan doen
om een goed evenement
ent op poten te zetten waarbij de Limburgse gast
gastvrijheid
vrijheid duidelijk merkbaar is.
In tegenstelling tot de laatste jaren is het niet een 22-daags
daags evenement maar wordt de KCM alleen op
de zaterdag gehouden. Dit houdt in dat we concessies moesten doen t.a.v. het programma en het
aantal klassen. Ook is er dit jaar geen beoordelingsdag. Wat wel weer te behalen valt is de V-Auslese
V
titel en hiervoor zijn 3 ervaren pakwerkers uitgenodigd t.w. Robert van Vliet, Raymond van Eck en
Joeri Veth.
Vanwege het feit dat het een
en ééndaags evenement is geworden zal er een strak tijdschema
aangehouden moeten worden maar ondanks dat willen we dit jaar extra aandacht besteden aan de
langstokhaar Duitse Herder. Sinds een aantal jaren weer vertegenwoordigd op shows vonden wij
w het,
zeker op een KCM, toepasselijk om 's middags ruim tijd in te vullen waarbij alleen maar
langstokharen worden geshowd. Tevens worden alle langstokhaar klassen apart gekeurd.
Het keurmeesterkorps bestaat uit een goede mix tussen Nederlandse en Duitse keurmeesters
keurmeeste
waarbij we 3 keurmeesters van de Bundes Sieger Zucht Schau ( BSZS)) te Kassel in Duitsland hebben
weten te strikken. Hieronder ook één van de keurmeesters die op de BSZS de langstokhaar Duitse
Herder zal keuren.
Onze datum, 13 juli, is 6 weken voor de BS
BSZS,, hét grootste Duitse Herder evenement en dus voor
velen een ideaal ijkpunt om te zien waar de eigenaren met hun hond staan.
Het programma start op zaterdagochtend al om 08:00. Op dat moment wordt gestart met de eerste
standkeuringen maar tevens wordt eerr dan gestart met de moedproef voor de honden uit de
gebruikshondenklassen. Daarna zal er de gehele dag een welkome afwisseling zijn tussen standstand en
loopkeuringen en zoals gezegd wordt er 's middags ruimte vrij gemaakt voor de langstokharen.

Wij hopen uiteraard op een hoog deelnemers aantal uit zowel Nederland als het buitenland.
Hiervoor is dan ook een grote PR-campagne opgezet met hopelijk een goed resultaat. Via lokale
media hebben we alle bronnen aangesproken om dit evenement kenbaar te maken maar ook zijn we
internationaal actief geweest.
Via social media, Facebook en Twitter, hebben we geprobeerd ons evenement kenbaar te maken en
de website van onze club staat tijdelijk volledig in het teken van de KCM 2013. Alle informatie is dan
ook te vinden op: www.de-onderbanken.nl.
Op het moment dat u dit artikel leest staan we een goede maand voor het evenement. Omdat de
definitieve goedkeuring van de RvB pas eind vorige maand kwam, weten we als kringgroep dat het
kort dag is om alles, financieel en organisatorisch, rond te krijgen. U kunt ons daarbij helpen door uw
hond in te schrijven en zo een groot deelnemersveld te genereren op dit hoofdevenement. Indien u
ons financieel wilt steunen kunt u via de site contact met ons opnemen. Vriend van de KCM worden;
Een kenneladvertentie of kennelvermelding plaatsen; Sponsor worden enz.. Uw bijdrage wordt ten
zeerste op prijs gesteld maar zeker ook mond op mond reclame bij u in de buurt, zeker, en niet ten
nadele van anderen, de eigenaren van langstokhaar Duitse Herders aanspreken om hen een kans te
bieden deze haarvariëteit in de spotlight te zetten! Mocht u geen hond uitbrengen dan hoeft dat u er
niet van te weerhouden om een bezoekje te brengen aan de KCM.
U kunt er tevens een mooi lang weekend van maken in onze provincie. Ruime moderne winkelcentra
in Heerlen of Maastricht; Gaia Zoo; Drie-landenpunt; Wandelmogelijkheden met en zonder hond
maar ook de mogelijkheid om binnen niet al te lange tijd in België of Duitsland te zijn.
Standhouders waaronder Apport, Koch, Urma en WT-Metall; Eet- en drinkgelegenheden; Een ruime
tent en een goede sfeer is wat wij bieden om een ieder het naar zijn of haar zin te maken.
Last but not least wordt deze KCM mede mogelijk gemaakt door de Bunisess Club VDH.
Gezien de datum hopen we op zeer goed weer en dan blijft er nog een vraag staan:
"Limburg,..... wie wil er nu niet zijn hond uitbrengen"?
Hopend op een fantastische KCM.

Leden en medewerkers VDH Kringgroep De Onderbanken.

