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Hallo lieve Dog Dancers,
Langs deze weg wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2017!
Ook een mooi moment om even vooruit te blikken naar wat er allemaal gepland staat in 2017. In
Maart gaat Grietje Wagenaar naar de Crufts, wat weer een geweldige prestatie is! Dan hebben
we Animal Event in April. In Augustus staat het Open European Championship op het
programma, dit keer is het in België, bijna een thuiswedstrijd. Het is nog onzeker maar in
November op de World Dog Show in Leipzig , staat een WK gepland. Uiteraard houden we jullie
op de hoogte!
Er staan nog meer leuke dingen gepland, zoals de gratis workshop voor leden en nog wat dingen
waar wij nog niet teveel over mogen zeggen...spannend!!
Kortom, het beloofd een zeer interessant Dog Dance jaar te worden!
Wies Koelewijn
Voorzitter NDDB
Belangrijke mededelingen van de penningmeester
Het rekeningnummer NL05 RABO 0150260822 tnv de NDDB
wordt opgeheven.
Het rekeningnummer NL71 RABO 0157836207 blijft bestaan.
Dit is het rekeningnummer waar alle inkomsten op binnen komen en dat bij de meeste leden
bekend is. Maar check het even voor je een overboeking naar de NDDB overmaakt.
Een en ander is op advies van de Rabobank gebeurd. We hebben nu maar 1 betaalrekening. Dit is
overzichtelijker en scheelt weer in de kosten.
De laatste informatie over het automatisch incasso
Het is dan eindelijk gelukt!! Het incassobestand is aangemaakt en verzonden. Het had allemaal
nogal wat voeten in aarde, pfffff.
Als het goed is wordt het door jouw aangegeven bedrag binnenkort geïncasseerd. De
incassodatum staat op vrijdag 10 februari as. We hebben alles driedubbel gecheckt, maar mocht

er onverhoopt iets niet goed gegaan zijn, stuur mij dan even een mail of een pbtje. Het is voor
ons de 1e keer dat we een incassobestand hebben aangemaakt. Let op omdat de incasso's de 1e
keer worden aangeboden is het mogelijk dat het allemaal wat langer duurt.

Gratis workshop voor leden NDDB
Omdat dit vorig jaar zo goed bevallen is, wil het bestuur
deze ‘traditie‘ voortzetten. De gratis workshop is voor alle
leden, maar met name voor de beginnende dogdancers
en leden.
Het thema van dit jaar is “door de ogen van de jury”
Het leek ons wel leuk om uit te lichten hoe een jury nou
de routine beoordeeld. Ook gaan we je helpen om je
routine op zijn voordeligst voor de jury uit te brengen.
Het beloofd weer zeer interessant te worden!
Hou daarom 3 September 2017 vrij in je agenda!
Met vriendelijke groet,
Bestuur NDDB
electiewedstrijden
Er zijn door het bestuur al een aantal selectiewedstrijden ingepland. Hiermee is er meteen een
overzicht, welke selectiewedstrijd bedoeld is voor komende internationale wedstrijden.
Men kan deze datums ook terugvinden op de kalender op de website.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat gepland voor 13 mei bij Dogmania te Bant
De aanvang is 14.00 uur.
Indien men punten heeft die men graag besproken zien, kan je deze mailen naar het bestuur.
contact@nddb.nl
Het bestuur ziet deze punten graag voor 14 april
De agenda voor deze vergadering volgt later.
Nederlands Kampioenschap 2017
Het NK 2017 staat gepland op 24 september 2017 in Ruinerwold.
Internationale jurylid is: Jessica Karlgren. Andere juryleden volgen tzt.
Crufts 2017
Tijdens Crufts 2017 zal Grietje Wagenaar Nederland vertegenwoordigen.
Hieronder de startvolgorde Crufts Birmingham. Op zaterdag 11 maart te volgen vanaf 13.50 uur
op de live stream
1 Scotland - Penny Mansfield & Triforce Calypso
2 Belgium - Kristine Goossens & Massivus Angel's Dalia Hanna
3 The Netherlands - Grietje Wagenaar & Fjurdyhoeve Floyd
4 Italy - Lusy Imbergerova & Desperado Od Suche Hory
5 France - Alexandra Creusot & D'Hendi od Dupiku
6 Argentina - Marisol Rey & Ekus de la Granja Verde

7 Denmark - Johanna Allanach & Kojima E-Physical Graffiti
8 Austria - Lukas Pratschker & Falco Out Of The Dark
9 England - TBC
10 Norway - Hanne Bache-Mathiesen Henriksen & Harrystaff's Jacqueline
11 Japan - Lucie Plevova & Power Jump Aibara
12 Germany - Dr Uta Opel & River Runs I'm Legend
13 Sweden - Nina Roegner & Dragonora Nymphadora
14 Switzerland - Monika Gehrig & Chiara My Fairy
15 Czech Republic - Vanda Gregorova & All That Brandy Gentle Mate
Wij wensen Grietje veel succes en vooral ook heel veel plezier

