“Speciaalclub voor de Iberische Sierduivenrassen”

17 december 2018
Geacht S.I.S. lid,
Sinds mensenheugenis sluiten we in januari het showseizoen af met de NBS Bondsshow. Begin dit jaar hebben
we in Boskoop een geweldige show gehad, helaas kan dat in 2019 geen vervolg krijgen en zouden we onze
traditionele januari show moeten missen.
KLN (Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland) biedt ons de kans om door te gaan met deze traditie en organiseert
17 t/m 19 januari 2019 de Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland in de Groen-Direct hallen te Boskoop.
Het is van groot belang dat ook in het ‘’Westen’’ van Nederland een grotere show behouden blijft, KLN ZuidHolland doet er alles aan om er weer een mooie show van te maken, zij biedt U mooie prijzen, vrij entree, vrij
parkeren en kans op het winnen van een TV op uw kooinummers.
De SIS mag op deze show niet ontbreken en zijn daarom ook weer aanwezig met de stand en roepen U op om
ook een paar duiven in te schrijven.
Naast de door de keurmeesters toegekende S.I.S. prijzen is er ook weer de Publieksprijs te winnen. Deze prijs
is voor de duif die door de aanwezige leden tot mooiste van de S.I.S. rassen wordt uitgeroepen, deze prijs wordt
zaterdag ter plaatse aan de winnaar uitgereikt. Op zaterdag 19 januari houden wij ook onze nieuwjaarsreceptie
en om 15.00 uur heffen wij met U het glas op het nieuwe jaar.
Ook dit jaar kunnen wij U € 1,50 korting per ingezonden duif kunnen aanbieden. De inzenders dienen wel het
volledige inschrijfgeld aan de showorganisatie te voldoen, de korting krijgt U na de show door de SIS uitbetaald.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als er flink wat leden duiven inzenden en er veel Spaanse duiven te bewonderen
zijn, 150 zou een mooi aantal zijn! Tevens krijgt ieder lid 2 consumptiebonnen om een drankje te halen bij de
cateraar.
Aangezien niet iedereen in de gelegenheid is om de duiven zelf in te kooien bieden wij U ook dit jaar weer een
inkooiservice aan.
Bas Mullekes zal de aangeboden duiven inkooien vanuit de Haagse regio, zodat U zelf niet naar Boskoop hoeft
te rijden. Voor informatie; bmullekes@zonnet.nl tel.0624265074
Op zaterdag 19 januari is om 16.00 uur het uitkooien, dat sluit mooi aan op onze Nieuwjaarsreceptie.
Let Op; Inschrijving sluit al op 3 januari 2019
Wij wensen alle leden fijne Kerstdagen toe en een gelukkig 2019
Vriendelijke groet, het Bestuur. Kijk voor het volledige vraagprogramma www.kleindierliefhebbers.nl

