25th Anniversary Club Winner Show

Op 18-19 juli viert De Greyhound Club haar 25 jarig bestaan! Via deze weg willen we alle
Greyhound en Magyar Agar liefhebbers van harte uitnodigen om dit jubileum samen met ons te
vieren tijdens een show-ren weekeinde (18-19 Juli).
Dit weekeinde organiseren wij in samenwerking met renvereniging Rotterdam, Hazelaarweg 42,
3053pm Rotterdam.

Het programma:
Zaterdag 18 Juli 7:30 – 9:00 ontbijt (voor alle show exposanten en ren deelnemers)
9:30 Club Show met CAC’s en titels clubwinnaar 2020.
Na de show, hapje en drankje voor leden en genodigden
18: 00 BBQ (Kosten €15, 00 p.p. vooruit betalen aan DGC ovv BBQ)
Zondag 19 Juli: Ren, Rotterdam Derby (Int CACIL).
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Zondag: Na de ren: bekend making totaal winnaar
Show:
De Keurmeester voor de jubieum KCM is een echte windhonden specialist Dhr. Willem
Buitenkamp.
Inschrijven voor de show via internet: https://www.windhonden.info/content/show/kcm-de-grey
hound-club/
Kosten: voor leden € 27,50. Niet leden € 32,50. Betaling op dag zelf € 10,00 extra.
Betalingen overmaken op rekening: De Greyhound Club.NL24INGB0004907982.Bic: INGB2A
Voor meer informatie : Magiel Marijssen.Email: iw@oetkepel.nl
Ren:
Inschrijven voor het rennen bij wedstrijd secretariaat renvereniging. Sandra Poot.
ronaldvlies@hotmail.com Tel: +31[0]10 – 41 99 954.
Totaal winnaar:
Om Totaal winnaar te worden dient U op beide dagen ingeschreven en gekeurd te zijn en aan
het rennen op zondag hebben deelgenomen. Op allebei dagen kunnen punten behaald worden.
Degene met meeste puntenis de totaal winnaar, bij gelijk aantal punten is de 475 meter
doorslaggevend.
Overnachten:
Men kan reserveren voor camper- caravan bij mevr. Sandra Poot. +31[0]10-4226785.
Overnachtings kosten zijn € 8,00 per nacht, inclusief douche, wc , stroom. Wilt U eerder komen
om bijvoorbeeld een dagje Rotterdam te bekijken, dit is mogelijk, U bent van harte welkom. Er is
een grote kantine aanwezig voor de verzorging van de inwendige mens.

2/2

