
KBKFB RASSPECIALE OUTDOOR CLUBMATCH 2018 MET CAC

Beste Leden / Franse bulldog liefhebbers,

Op zondag 27 mei 2018 organiseren wij onze jaarlijkse Rasspeciale clubmatch ! Deze zal doorgaan in : 
Recreatie “DE HELLEWEL” Achterdiedonken 6B  te 2820 Bonheiden (B)

Op deze prachtige locatie hebben we de mogelijkheid om bij mooi weer ons evenement buiten te 
organiseren wat we uiteraard ook zullen doen dan. 

De keurmeester/Rasspecialist voor deze dag is :
Dr. Kinga Jekelfallusy (HUN)

U bent hartelijk welkom vanaf 9 uur ! De keuringen starten om 10 uur.

______

 Naast de officiële keuringen zal er op ook een “KIND/HONDSHOW” plaats vinden !
Hier kunnen kinderen van onze leden hun Frans bulletje op een prettige manier voorstellen aan de 

keurmeester. Alle deelnemers ontvangen een leuk aandenken 
Kinderen tot 12 jaar mogen meedoen en deelname is gratis.

Inschrijven voor dit onderdeel dient ook te gebeuren via het normale inschrijvingsformulier !

_______

Tijdens de middagpauze is er een uitgebreid en heerlijk BREUGHELBUFFET 
voor de prijs van :

14€ per persoon, kinderen onder de 12 jaar betalen 6€

HET BUFFET ZAL BESTAAN UIT...
-tomatensoep met ballekes

-verschillende soorten kazen gedecoreerd met fruit /noten
-kippeboutjes ( geen vleugeltjes maar gemarineerde kippebouten die nadien gegrild worden )

-gandaham met meloen
-tomaat mozzarella

-fricadon met kriekjes (warm)
-gehaktballetjes

-beenham met provencaalse saus
-gekookte zalm

-gevulde eitjes met tonijnmouse
-aardappelsalade

-pastasalade
-witte en zwarte pensen

-hamrolletjes met asperges-sneetjes kop

Dit buffet wordt nog aangevuld met sla / tomaten / wortelen / brood / boter / ajuintjes / komkommers /
verschillende sausen.

VOOR KINDEREN DIE DEELNEMEN AAN ONZE “KIND/HONDSHOW” IS HET BUFFET GRATIS



Inschrijvingen  zowel voor de show als voor de  maaltijd dienen te gebeuren via het 
inschrijvingsformulier te vinden op de website. De uiterste inschrijvingsdatum is :

19 MEI 2017

MOOI AANDENKEN VOOR IEDERE INGESCHREVEN HOND
BEKER VOOR ELKE GEPLAATSTE HOND

KEURINGSVERLSLAG EN DIPLOMA
ERERING :

BESTE BABY – BESTE PUPPY – BESTE JEUGDHOND – BESTE VETERAAN
BESTE KOPPEL – BESTE GROEP – KIND/HONDSHOW

PRACHTIGE & SPANNENDE “BEST IN SHOW” KEURING

Wij hopen U en uw bulletjes op 27 mei allen te mogen verwelkomen !


