Lagotto Romagnolo Club Nederland
e

Locatiegegevens: KV Nieuwegein, Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein
Online te bekijken via deze link: KV Nieuwegein
Centraal gelegen met 5 velden en een clubhuis waar je drinken en eten kunt kopen.
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Voorwoord
Het 15-jarig bestaan van de LRCN, in 2020, is vanwege de coronamaatregelen de afgelopen
jaren stilletjes voorbij gegaan. Reden te meer om dit jaar een grootse dag te organiseren
onder het motto: “voor ieder wat wils”.
De KCM-commissie en de Activiteitencommissie hebben deze uitdaging samen opgepakt.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in een combinatie van clubdag én KCM. Deze
combidag biedt volop mogelijkheden.
Uiteraard is daar de KampioenschapsClubMatch (KCM). Dit jaar weer met een internationale
keurmeester, een echte rasspecialist. Dat, tezamen met een slim gekozen datum t.o.v. andere
shows, zorgt ook meteen voor een groot aantal inschrijvingen én verschillende buitenlandse
deelnemers!
Voor diegenen die niet deelnemen aan de KCM zijn er volop andere activiteiten, voor jong en
oud! Als je meedoet aan de KCM kun je uiteraard ook aan de andere activiteiten deelnemen,
mits je zelf je eigen tijd in de gaten houdt en op tijd in de showring verschijnt. Verderop in dit
programmaoverzicht kun je er alles over lezen.
We zijn te gast op het terrein van KV Nieuwegein. We verzoeken iedereen zich aan de regels
(zie ook laatste pagina) te houden en geen overlast te veroorzaken.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
We wensen iedereen een fijne, sportieve dag waar we nog lang met veel plezier op terug
kunnen kijken.
KCM- & Activiteitencommissie:
Astrid, Ruben, Sandy, Diane & Ellen

Dank aan onze sponsor:
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Dagprogramma:
•

9.15 uur: Terrein open.

Gelegenheid tot opbouwen tenten en voorbereiden organisatie
en deelnemers. Zie op de plattegrond de aangewezen plek voor
tenten deelnemers (zicht vanuit het clubhuis niet belemmeren)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.15 uur: Welkom door de voorzitter
10.30 uur: Start ochtendprogramma
o KampioenschapsClubMatch- zie programma volgende pagina
o Workshops Hersenwerk en Truffelzoeken sessie 1
11.15 uur: wisseling workshops
11.30 uur: start workshops Hersenwerk en Truffelzoeken sessie 2
12.45- 13.30 uur: PAUZE incl Kind-/hondshow
o de kind-/hondshow tijdens de pauze in de showring
13.30 uur: Start midddagprogramma
o KampioenschapsClubMatch- teven
o Workshops Hersenwerk en Truffelzoeken sessie 3
14.15 uur: wisseling workshops
14.30 uur: start workshops Hersenwerk en Truffelzoeken sessie 4
15.45 uur Uitreiken prijzen van de 3 spellen.
16.00 uur Eindkeuringen

Niet tijdgebonden:
Gedurende de hele dag kunnen bezoekers en deelnemers geheel vrijblijvend deelnemen aan
verschillende Spellen en activiteiten.
Op een rustige plek staat fotograaf Monique van Delft http://arginyfotografie.nl/ voor je
klaar om, tegen een geringe vergoeding, een heuse fotoshoot van (jou en) je hond te maken.
Grijp deze kans en ga naar huis met professionele foto’s van je krullenbol.

Vragen?
Op het terras naast het clubhuis staat een informatietafel, herkenbaar aan de grote vlag van
LRCN. Daar kun je terecht vragen over het ras, de LRCN en andere hondse zaken.
Is er even niemand aanwezig? Schrijf je vraag dan op één van de formulieren die er liggen.
We zullen deze vragen dan later beantwoorden.
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Toelichting KampioenschapsClubMatch (KCM)
De catalogus voor de KCM wordt ’s ochtends gepubliceerd op ODS:
https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2288/LagottoRomagnoloSpecialtyNetherlands
Er is in beperkte oplage een papieren versie te koop voor €2,- Echter op = op.

Houd rekening met het volgende:
•

Print uit OnlineDogShow de toegangskaart en je nummer en draag dat nummer
zichtbaar. Dit kan met een elastiekje (waar je hem achter klemt) of met een
‘officieel’ klemmetje.
Hiernaast zie je een voorbeeld van een toegangskaart
en startnummer

•
•
•
•
•
•
•
•

Neem een stoel, bench (rustig plekje voor je hond), waterbak en lekkers voor je hond
mee.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd bij de ring zijn.
De keurmeester is Duits. Luister goed naar zijn instructies over wat je moet doen. Als
je iets niet begrijpt kun je het ringpersoneel om uitleg vragen.
Nog geen ervaring? Geen zorgen, er zijn ringmedewerkers die je kunnen helpen (of
vraag een andere deelnemer).
Zenuwachtig zijn is niet erg, maar hou het plezier vast!
Heb respect voor andere deelnemers. Iedereen doet vanuit een andere motivatie
mee, wedstrijddeelnemers en mensen die alleen een leuk rapport van hun hond
willen.
Geef elkaar waar nodig ruimte en zorg dat de honden elkaar niet lastigvallen.
We lopen op gras, houd hiermee rekening qua schoeisel en kledij.
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Tips: Trek kleren aan waarvan de kleur niet teveel overeenkomt die van je hond. Zo is je
hond beter zichtbaar. Show je hond niet met een tuigje, maar met een halsband of
showlijntje zodat de keurmeester de bouw van je hond beter kan zien.

Schema KCM: tijden zijn richtlijnen, zorg er voor dat je een half uur vooraf aanwezig bent
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

10.00 uur: Alle puppy’s (reuen en teven) graag aanwezig zijn
10.30 uur: Start alle puppy’s (eerst reuen daarna teven) en tevens beste pups
11.00 uur: Aanvang reuen (jeugdreuen eerst)
12.30 uur: Verkiezing beste reu
12.45 uur: Pauze
13.15 uur: Kind-/hondshow
13.30 uur: Aanvang teven (jeugdteven eerst)
15.30 uur: Verkiezing beste teef
15.45 uur: Uitreiken prijzen van de 3 spellen
16.00 uur: Start eindkeuringen
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Toelichting: Workshops
Op de separate velden naast de showring worden twee workshops georganiseerd:
1. Hersenwerk door Marleen van Baal https://hersenwerkvoorhonden.nl/
2. Truffelzoekenen door Martijn Burgers https://www.mrchef.nl/truffelhond/
In de ochtend en in de middag worden van elke workshop twee sessies van drie kwartier
georganiseerd. Aanvangstijden 10.30; 11.30; 13.30; 14.30uur (zie ook dagprogramma)
Deelnemen aan deze workshops?
Meld je bij binnenkomst op het terrein aan bij de inschrijftafel; deze bevindt zich bij de
ingang van de kantine en is herkenbaar aan de grote vlag van de LRCN.
Iedereen kan zich aanmelden om aan één of beide workshops deel te nemen. Dat geldt
zowel voor bezoekers als deelnemers aan de KCM. Houd bij inschrijving zelf rekening met
het programma. Zorg dat je op tijd in de showring verschijnt als je ook meedoet aan de
KCM.
Broekverzoek!
Neem je oude spijkerbroek mee! Deze krijgt een nieuw “leven” via Hersenwerkvoorhonden.nl en
https://www.5050shopsdb.nl/ Je kunt je broek ook doneren als je niet meedoet aan de workshop.

Toelichting: Spellen en activiteiten
Verspreid over de andere velden kun je samen met je hond verschillende spellen doen:
• Samen balanceren op instabiele ondergrond
• (Paas)eierenrace: met je hond aan de riem een parcours lopen
• Lagottorace; welke Lagotto negeert de afleidingen en is het snelst over de finish
• Speciaal voor de kinderen: Paaseieren zoeken!
Ook bij deze spellen kun je een leuke prijs winnen.

Social media
Bezoekers en deelnemers zullen ongetwijfeld foto’s maken. Door het betreden van het
terrein en deelname aan de dag geef je toestemming voor publicatie daarvan op social
media.
Publiceer je ervaringen of foto’s op social media? Vermeld dan ook: #KCMLRCN2022
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We zijn te gast bij KV Nieuwegein, onderstaand de terreinregels die zij hanteren. We gaan er van uit
dat iedereen deze regels respecteert.

(Ingekorte) Terreinregels KV Nieuwegein
Parkeren
• Parkeren op het parkeerterrein van de oude wielerbaan (direct na de brug links)
of op de parkeerplaats tussen het gebouw van de Pétanque Vereniging en K.V.N..
Hier is slechts beperkte parkeerruimte. Alle overige parkeergelegenheid is
gereserveerd voor de medewerk10ers van K.V.N.
• Niet parkeren langs de toegangsweg in verband met de toegang voor
hulpdiensten.
Terrein
• Bij het betreden en verlaten van het K.V.N.-terrein gebruik maken van de
aanwezige paden.
• Er staan hekken rond het terrein, maar dit is geen garantie dat de hond hier niet
langs /onder door kan, dus houd hier rekening mee. Bovendien zijn rond het veld
konijnen en fazanten aanwezig, dus let op uw hond!
• Auto´s zijn op het terrein niet toegestaan.
• Op het terrein van K.V.N. zijn kinderen van harte welkom, mits onder toezicht van
een volwassene. Kinderen zijn niet toegestaan bij de benches.
• Honden kunnen buiten worden vastgezet. Doe dat aan de witte touwtjes die
overal aan de palen van het hek hangen, niet aan de palen zelf of aan het hekwerk.
In verband met de doorgang tussen het clubhuis en het hoofdveld, is het niet
toegestaan om daar honden vast te zetten.
• Wanneer u uw hond vastbindt, voorkom dan overlast door voortdurend blaffen
van de hond.
• Het is niet toegestaan zich op de lege trainingsvelden te bevinden.
• Zorg ervoor dat uw hond geen problemen kan veroorzaken voor andere honden.
• Laat geen afval (ook geen sigarettenpeuken!) achter op het K.V.N.-terrein, overal
staan afvalbakken.
• De honden thuis goed uitlaten; dus niet op de weg naar het K.V.N.-veld.
• Ongelukjes op het terrein of op de weg ernaartoe zelf met een poepzakje/plastic
zakje opruimen. Op het veld een emmer water gebruiken.
• Honden aangelijnd houden vanaf de parkeerplaats.
• Op de gehele K.V.N.-locatie (dus ook in het clubgebouw en op het veld!) zijn de
honden altijd aangelijnd tenzij de trainer anders bepaalt.
Clubgebouw en terras
• In het clubgebouw zijn tegen betaling koffie, thee, frisdrank e.d. verkrijgbaar.
• Honden mogen mee naar binnen, mits zij zich sociaal en rustig gedragen (naar
mens en hond).
• Stoelen van het terras niet meenemen naar een ander gedeelte van het terrein. Op
diverse plaatsen staan banken.
• In het gehele clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod.
Benches
• Naast het clubgebouw staan 2 rijen benches. De achterste rij benches bij het hek is
gereserveerd voor honden van medewerkers.
• Van de eerste rij benches mogen cursisten voor hun hond gebruik maken.
• Controleer voordat u de bench opent of deze al niet bezet is. Laat na gebruik geen
spullen of rommel achter in de bench en sluit de bench na afloop.
• Wanneer de hond de bench bevuilt, dient u dit zelf onmiddellijk op te ruimen!

