Figurita Club Nederland

Erevoorzitter
Roy Arbeider
Erelid
Ad Rijs
Ad van Benten

Aan:

(jeugd)Leden, donateurs en belangstellenden van de FCN

Betreft:

Uitnodiging JDD gehouden op 7 oktober 2018

Beste sportvriend(in),
Zondag 7 oktober is het weer zover; de FCN organiseert in het Kleindierencentrum, Marie
Heinenweg 15 in het Zuiderpark te Den Haag, haar jaarlijkse club- en fokkersdag! Vanaf
10.00 uur staan er kooien klaar en om 10:30 uur willen we met de keuring beginnen. Graag
dus u duiven tussen 10.00 uur en 10.15 uur inkooien.
Alleen jonge Figurita’s worden gevraagd en wel in alle erkende en niet erkende kleuren. Uit
de beste duif die elke keurmeester voordraagt kiezen de leden de drie beste Figurita's van
deze clubdag.
Tijdens de keuring organiseren we een kleine loterij. Hebt u wat prijsjes beschikbaar dan
zijn deze van harte welkom! Het hoofddoel is een gezellige en leerzame fokkersdag.
Wilt u deelnemen aan de keuring dan vragen wij u bijgevoegd inschrijfformulier uiterlijk
zondag 30 september in te leveren bij Aad Rijs. Dit kan per post of per e-mail.
Op uw opgave kunt u tevens aangeven of u wilt deelnemen aan de gezamenlijke lunch.
Dit is een uitgebreide lunch met allerlei soorten brood en beleg + koffie of thee.
De kosten hiervan bedragen € 12,50 per persoon.
Aantal inschrijvingen:
Deze dag moet zowel voor de inzender als de keurmeesters een ontspanning zijn! We
willen graag veel duiven maar niet te veel! Gebruik de keurmeester niet als selecteur, gun
hem een keuring met kwaliteit en stuur dus die dieren in waar u verwachtingen van hebt.
Per ingeschreven duif zal € 1,50 in rekening worden gebracht.
Veel inschrijvingen kwamen in het verleden binnen zonder opgave van het geslacht (doffer
of duif). We weten dat dit moeilijk te bepalen is bij de nog jonge Figurita's maar omwille van
het zo goed mogelijk inrichten van de keurgroepen vragen wij u de keuze te maken en het
bepalen van het geslacht van uw duiven niet over te laten aan de keurmeester. Dus altijd
doffer of duivin aangeven
Verkoopklasse:
Het is mogelijk om overtollig maar goed fokmateriaal mee te brengen en te koop aan te
bieden. Hiervoor is een aparte klasse. Deze dieren zullen niet gekeurd worden. Insturen in
deze klasse van oude dieren is ook mogelijk. Heeft u hiervoor belangstelling dan graag op
het inschrijfformulier aangeven dat de dieren te koop staan! Ook hier is het inschrijfgeld
€ 1,50.
We hopen er met elkaar weer een gezellige en succesvolle dag van te maken. Wij zien u
graag op zondag 7 oktober!
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