
Beste leden, 

De clubmatch 2016 is alweer achter de rug ! We kunnen terugkijken op een aangename en meer dan geslaagde
showdag met veel gezelligheid en mooie bulletjes.  Er was een schitterende prijzentafel met mooie bekers en
trofeeën. De Ingrid Mylemans wisselbeker werd voor de eerste maal uitgereikt. Verder was er een prachtige en
goed gevulde tombolatafel met als hoofdprijs een uniek en  mooi hondenbed geschonken door Dhr. Wim van
Loon. Tijdens de middagpauze was het mobiele frituur net als de vorige jaren een groot succes.
De keurmeester Mevr. Elena Sanchez van de El Mencey Loco kennel mocht 61 ingeschreven bulletjes uit binnen-
en buitenland keuren.



Een gezellige drukte op onze jaarlijkse clubmatch

Het mobiele frituur viel enorm in de smaak !

De dag van de clubmatch zelf waren de weergoden ons gunstig gezind maar door de overvloedige regen van de
afgelopen weken waren we genoodzaakt de show indoor te houden.  Maar voor recreatie “De Hellewel” was dit
geen probleem. Hun infrastructuur kan zowel in- als outdoor shows organiseren.

Het bestuur wil via deze weg nogmaals alle medewerkers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun steun en
inzet  !!   De  tombola  was  een  enorm  succes!  De  lotjesverkoop  heeft  voor  onze  clubkas  een  mooi  bedrag
opgeleverd ! Het is heel fijn om te weten dat zoveel mensen onze club een warm hart toedragen...GEWELDIG !



Tijdens  de  show zelf  gaven eigenaars  en  bulletjes  het  beste  van  zichzelf  !  Het  doet  ons  plezier  om zoveel
kwaliteitsvolle honden te zien op onze clubmatch ! De keurmeester besliste om broer en zus uit te kiezen tot de 2
beste van de dag :  Sparkling Pride Mon Toet   werd BOB en  Sparkling Pride la  Vie Promise BOS.  Hartelijk
gefeliciteerd voor fokker en eigenaar Mevr. Els Vonk – van der Linden ! De volledige uitslag vind U verder op onze
website.

We kijken nu reeds uit naar ons volgend evenement : KBKFB JONGE- HONDEN EN VETERANENDAG 2016. Deze
vind plaats op zondag 23 oktober 2016 op dezelfde mooie locatie als onze clubmatch. Wij hopen U ook daar te
mogen verwelkomen. De keurmeester voor deze show is Dhr. Gustaaf Van Den Bosch. Binnenkort vind U meer
informatie en inschrijvingsformulieren terug op onze website.

Tot slot willen wij U een hele fijne en zonnige vakantie toewensen samen met uw Franse bulletjes en hopen U
allen terug te zien op onze Jonge honden- en veteranendag 2016.

Met vriendelijke groeten
het bestuur KBKFB 


