De Meeuwenclub heet u welkom op het meeuwenfestijn in 2020.
De Nederlandse Meeuwenclub zal in het weekend van 30 oktober tot 1 november 2020 een groots
meeuwenfestijn organiseren. Aanleiding is het 100-jarige jubileum van de Nederlandse club en de
organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling van de Europese Meeuwenclub (EMC).
Om de buitenlandse gasten tegemoet te komen is gekozen voor een locatie dichtbij zowel de Duitse als
de Belgische grens, in de “Euregio” Limburg. Een mooie zaal is gereserveerd in Vlodrop nabij
Roermond.
In lijn met de ambities en het karakter van de Nederlandse club zal het evenement zowel kortsnavelige
meeuwenrassen als alle overige meeuwenrassen accommoderen.
Hetgeen betekent dat we samen zullen werken met de Nederlandse speciaalclubs van meeuwenrassen
en bereidwillige speciaalclubs uit omringende landen. We kunnen daarom trots zijn aankondigen dat we
naast veel Kortsnavels ook grote aantallen inzendingen verwachten van Akener Lakschildmeeuwen,
Antwerpse Smierels, Figurita Meeuwen, Italiaanse Meeuwen, Oud-Duitse Meeuwen, Oud-Oosterse
Meeuwen en uiteraard Oud-Hollandse Meeuwen. Wie weet worden we wel verrast door respectabele
aantallen van de overige meeuwenrassen.
Uiteraard verwachten we enkele honderden kortsnavelige meeuwen voor de EMC-show, met topvogels
in de Oosterse Meeuwen, Afrikaanse Meeuwen, Turbits en overige rassen.
In Vlodrop is een uitstekende hal gereserveerd met uitstekende horeca en ruime parkeergelegenheid.
Ook de hotelaccommodatie, op circa 5 km van de hal gelegen, is geregeld. Uiteraard is er een diner en
fokkersavond gepland en zoals sommige weten, hebben we daarin iets goed te maken.
We gaan ervan uit dat u met medefokkers plannen gaat maken om aan dit festijn deel te nemen. Wij
hopen het van harte!
Als er vragen zijn dan kunt u ons benaderen:
Gerard Simonis
Tel.: +31613102756
Email: gerard.simonis@cushwake.com

Herman van der Breggen
Tel.: +31610977433
Email: hermanvanderbreggen@hotmail.com

en uiteraard kan u ook contact opnemen met
Luc Kerkhofs
Tel.: +3212455075
Email: kerkhofs.honinx@gmail.com
U wilt dit historische meeuwenfestijn niet missen!
Tot in Vlodrop, Nederland.

Hotelaccommodatie Boshotel Vlodrop
www.boshotel.nl

Tweepersoonskamer inclusief ontbijt

ca. EUR 100,- per kamer per nacht

Tentoonstellingslocatie Roerhal Vlodrop

Standgeld
Inschrijfgeld enkele nummers EUR 5,Inschrijfgeld verkoopafdeling EUR 2,50 per kooi (max. 2 duiven per kooi)
Administratiekosten EUR 5,Catalogus EUR 5,-

Programma
Vrijdag 30 oktober 2020
Aankomst inzenders en inkooien vanaf 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 31 oktober 2020
Keuring
Opening tentoonstelling
Fokkersavond met prijsuitreiking
Zondag 1 november 2020
Vergadering EMC 2020
Sluiting en uitkooien om 13.00 uur

