Jongehondendag Nederlandse Markiesjesvereniging, 4-10-2020
Beste eigenaar van een Markiesje uit de opgeroepen nesten,
Namens de Nederlandse Markiesjes Vereniging wil ik u hierbij van harte uitnodigen om
deel te nemen aan de Jongehondendag op zondag 4 oktober 2020, in zalencentrum de
Bongerd in Heteren.
De vereniging organiseert de Jongehondendag twee keer per jaar een dag voor alle
hondjes uit de nesten die op de dag zelf tussen de 18 maanden en 24 maanden oud zijn.
Via de Markiesjespost is de lijst met op te roepen nesten al eerder bekend gemaakt (en
onderaan deze uitnodiging staat de lijst ook nog een keer)
Doel is: zien hoe alle pups uit die nesten zijn uitgegroeid, en welke honden kunnen worden
ingezet voor een nestje. De gezondheid van het ras staat voorop. Het Markiesje is een
zeldzaam ras, en is nog altijd in opbouw. Door de jonge dieren op gezondheid te
onderzoeken kunnen wij de populatie goed in de gaten te houden om - waar nodig - bij te
sturen. Wij hopen dan ook dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid om uw Markiesje te
laten keuren en de (benodigde) onderzoeken te laten uitvoeren. Op die manier werkt u
mee aan het bevorderen van de gezondheid van het ras en helpt u mee aan de verdere
uitbouw van het ras.
Gecastreerde honden hoeven de onderzoeken niet te doen (maar het mag wel) Alle
uitslagen worden gepubliceerd in de Markiesjespost van december 2020, en daar
publiceren we ook het oordeel “fokgeschikt”.
In verband met Corona de Jongehondendag heeft de dag in oktober een iets ander
karakter dan andere jaren. Ouderdieren en hun eigenaren zijn er deze keer niet bij. Er zal
ook geen publiek aanwezig zijn: alleen de artsen, de vrijwilligers en de jonge honden met
hun eigenaar.
We richten het zó in dat elk Markiesje met één eigenaar naar binnen gaat in de Sporthal,
waar elke hond één voor één de benodigde gezondheidsonderzoeken ondergaat, gemeten
wordt, en langs de keurmeester gaat. Ook maken we een individuele foto. En aan de
achterkant komt u dan weer in de horeca terecht.
Vanzelfsprekend houden we zo mogelijk anderhalve meter afstand, en we vragen iedereen
een mondmasker te dragen die dag, in ieder geval wanneer u in de “teststraat” bent.
Aanmelden
Vanaf begin september kunt u uw hond online aanmelden via de website
www.markiesjesvereniging.nl. U ontvangt van ons nog een e-mail met een directe link
zodra de aanmelding op internet opent.
U kunt dan ook direct betalen (via Ideal)
Aanmeldingen vanuit het buitenland kunnen op de dag zelf contant betalen.

Kosten
Deelname aan de dag plus twee, drie of vier onderzoeken (te weten Patella Luxatie
(knieschijf), het brede ECVO-oogonderzoek, en –zo nodig- prcd-PRA of PD) kost all-in
slechts € 25,-.
Deze lage prijs kunnen wij u alleen bieden bij deze nest- en Jongehondenkeuring waarvoor
uw Markiesje is opgeroepen. Uitsluitend na overleg is het mogelijk om aan de volgende
keuring deelnemen met behoud van deze korting. Zonder overleg gelden dan de normale
prijzen voor losse onderzoeken.
Wanneer u deze dag beslist niet kunt, of persé alleen in de ochtend of juist de middag:
mail dan zo snel mogelijk naar via jhk@markiesjesvereniging.nl
Wij laten u uiterlijk een week van te voren weten of uw nest vóór of ná de lunch aan de
beurt is, op dit moment vragen we u de hele dag te reserveren.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen, liefst per mail, via het e-mailadres:
jhk@markiesjesvereniging.nl. Als u gebeld wilt worden kan dat, in de avonduren.
(Mocht u geen beschikking hebt over e-mail, dan kunt u bellen: 06-4214 4148)
Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten bij deze Jongehondendag.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Nederlandse Markiesjes Vereniging,
Loeki Zeijlemaker
Coördinator Jongehondendagen

Praktische details:
Datum: zondag 4 oktober 2020

Locatie: Zalencentrum de Bongerd
Adres: Flessestraat 54, 6666 CR Heteren
Tijd: 09:30 – + 15:30 uur.
(horeca open vanaf 9:00u)

