
  

 

      

 

Peer, 24 juli 2018  

Clubmatch en barbecue 
 

Beste leden 

 

op zondag 26 augustus richten wij een clubmatch met barbecue in. Het zal ongetwijfeld weer een spannend, sportief 

en gezellig evenement worden. Tijdens deze mini-wedstrijd kan je laten zien wat jij en jouw viervoeter de afgelopen 

maanden samen bereikt hebben! Elk clublid mag meedoen in de klas waar hij/zij voor de clubmatch deel van uitmaakte 

en je kan je inschrijven aan de hand van het bijgevoegd inschrijvingsformulier. Voor de deelname vragen we een 

schappelijke €5. Het definitief speeluur (vanaf 10h00 tot 17h00) zal worden meegedeeld in de week voor de clubmatch. 

Voor elke groep zal er een rangschikking worden opgemaakt met daaraan verbonden een beker voor de drie hoogste 

scores. Diegene die zich ‘clubkampioen 2018’ mag noemen is hij/zij die deze dag het best presteerde in de hoogste 

categorie.  

 

Wanneer het spannende competieive gedeelte is afgeopen en de prijzen uitgedeeld zijn, staat de barbecue 

roodgloeiend om de hongerlijders en/of lekkerbekken te verwennen. De prijs voor de barbecue bedraagt €18 per 

persoon en €10 voor kinderen jonger dan 10 jaar. In deze prijs zijn drie stukken vlees/vis (2 stukken voor kinderen), 

spek en een ruim assortiment groenten, sauzen en broodjes inbegrepen. Wij vragen jouw vlees- of viskeuze in te vullen 

op het bijgevoegd inschrijvingsformulier. De inschrijvingsformulieren mag je binnenbrengen op het secretariaat. 

 

Een clubmatch kan alleen maar slagen dankzij een talrijke opkomst van haar leden die bereid zijn in een sportieve sfeer 

zich met elkaar te meten en dit gesteund door sympathisanten en vrienden. Om organisatorische reden sluiten de 
inschrijvingen op 12 augustus. Wij rekenen op jullie talrijke opkomst! Alvast tot dan! 

 

Het bestuur en de instructeurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrein:   Deusterstraat z/n  ' 0497 / 64 55 71 
   3990 Peer   * info@hondenschoolpeerke.be 
     8 www.hondenschoolpeerke.be 
 



 

 

Deelname clubmatch 2018 
Naam geleider: 

 

Naam hond: 

 

Klas:   
         Startklas   Gevorderde pups           

         A-klas   B-klas    C-klas           

         Debutanten           GP 1             GP 2       

 

Deelname €5 

 

Handtekening: 

 

"————————————————————————————————————————————————

      

Deelname barbecue 
Naam: 

 

Aantal volwassenen:   x €18 =  €   

Aantal kinderen <10j:   x €10 =  € 

    ----------------- 

   Totaal = € 
 

Ik wens volgende stukken vlees te bestellen (aantallen noteren, 3 per persoon, 2 per kind) 

 

 Aantal 

Kipsaté  

Witte worst  

Ribbetjes  

Zalm  

 

Handtekening: 

      

      


