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JAARVERSLAG CBA 2016
Het jaarverslag van de CBA Limburg over het jaar 2016.
Het verslag over het jaar 2016 zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, kort zijn.
We hebben als CBA afgelopen jaar 2 x een LbD georganiseerd. De eerste LbD stond in het kader van
een seminarie gegeven door TopDog.
We hebben als CBA heel wat moeite moeten doen om dit voor elkaar te krijgen, zeker financieel. Het
is ons toch gelukt om rond te komen waardoor we het seminarie door konden laten gaan.
Voor het najaar had de CBA Eline Teygelaar uitgenodigd. Deze workshop stond in het teken van
“Upgrade jouw kennis over hondengedrag” en was het eerste evenement, georganiseerd door de
CBA, waarbij punten te verdienen waren voor de Kynologische Instructeurs. Seminarie was
geaccrediteerd voor 30 punten. Heel interessant om te zien dat vele deelnemers de moeite hadden
genomen om “van ver” te komen om dit seminarie te volgen.
Het PAK:
-

organisaite De Wiers
o Keurmeesters Anja van der Meijden en Rick Zainal
o Provinciaal Africhtings Kampioen IPO II klasse: Sjef Schaeken
o Provinciaal Africhtings Kampioen IPO III klasse: Gerard Körbel

In Januari hebben Rick Huijbers en Robert van Vliet wederom meegedaan met de landelijke
pakwerkdagen bij Kringgroep Nijmegen. Omdat 2016 het jaar voor de WUSV in Tilburg was, werd ook
bepaald welke pakwerkers voor de WUSV selectie in aanmerking komen. Voor onze provincie was
dat Robert. Vanwege de WUSV is toen ook besloten dat in 2017 de bestaande groep van all-round
pakwerkers gehandhaafd blijft. Voor 2016 & 2017 zijn beide pakwerkers daarom ook all-round.
Voor 2017 is de CBA bezig om te zien of we wederom een seminarie / workshop kunnen organiseren
maar er is nog niets concreets.

We wensen iedereen veel succes in 2017 en een sportief hondenjaar.

Namens de CBA Limburg,
Raymong van Geesink
Greg Sipsma

CBA LIMBURG

Pagina 1

