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Beste leden van de Continentale Staande Honden Vereeniging,
Het bestuur van de Continentale hoopt en wenst dat alle leden en hun dierbaren op goede wijze door de
Covid-19 pandemie heen zijn gekomen en dat dit voor de gezondheid weinig beperkingen heeft
opgelegd.
De RIVM regelgeving i.v.m. Corona en de hierbij opgelegde maatregelen heeft ervoor gezorgd dat ook
onze vereniging beteugeld is geweest voor het organiseren van de ALV en de voorjaarsveldwedstrijden.
Continentale bestaat in 2021 125 jaar!
Door de strenge regelgeving in het eerste half jaar i.v.m. COVID-19 zijn alle evenementen opgeschort,
waaronder ook ons 125 jarig jubileumjaar.
Al staat er nog maar een half jaar op de kalender, wil het bestuur dit jaar toch op gepaste wijze aandacht
aan het jubileum schenken.
ALV 2021
Het bestuur van de Continentale wil de ALV 2021, gezien het 125 jarig Jubileum jaar, op een nader te
bepalen locatie houden.
Na afloop van de Algemene Leden Vergadering willen we met elkaar een feestelijk moment hebben.
M.b.t. de datum, tijdstip en locatie voor de ALV 2021 wordt u op de hoogte gehouden.
GPJC
Helaas hebben wij een minder goed bericht te melden, de Grote Prijs Jan Coldewey zal dit jaar GEEN
doorgang hebben. De organisatie van dit evenement is zo groots dat het niet mogelijk is om met de nu
versoepelde regeling de GPJC in een korte termijn te realiseren. Het bestuur gaat de mogelijkheden
onderzoeken om de GPJC in 2022 te organiseren.
Website Continentale.nl
Er is gelukkig ook leuk nieuws, de Continentale krijgt een nieuwe website!
In het aanstaande najaar komt deze in de lucht, de oude website wordt derhalve beperkt bijgehouden en
de essentiële informatie blijft op de oude website beschikbaar.
SJP en MAP
Zoals op de ORWEJA website te zien is gaan de jachthondenproeven zoals de SJP en MAP door!
De Continentale heeft een zeer sterk team die zich hiermee bezig houdt en zij hebben alles in het werk
gesteld om deze proeven weer in volle glorie te houden.
De wedstrijden voor de MAP en SJP zijn te vinden op de ORWEJA website,
https://orweja.nl/jachthondenproeven

Veldwedstrijden en evenementen
De Continentale heeft dit najaar meerdere veldwedstrijden gepland staan, deze zijn terug te vinden op de
website van ORWEJA, https://orweja.nl/veldwedstrijden
Tevens wordt op 29 augustus aanstaande een Koppel veldwedstrijd workshop te Zuidzande
georganiseerd en hierop kan ingeschreven worden.
Het inschrijfgeld is € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden.
Aanmelding per e-mail t.a.v. Eric Mulders naar: eric@muldersvof.nl
De aanmelding moet de volgende informatie bevatten:
Voor- en achternaam voorjager:
Ras hond:
Reu/teef:
Leeftijd hond:
Ervaring: wel/niet
Wij wensen uiteraard aan iedereen een goede gezondheid en hopen op een spoedig weerzien bij de
activiteiten die dit jaar georganiseerd worden.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur van de Continentale

