FRC KCM

Allereerst, wat fijn dat je je hebt ingeschreven voor de
Kampioenschapsclubmatch.
Welkom op deze bijzondere dag!

We willen je graag wat meer vertellen over de Kampioenschapsclubmatch, afgekort de KCM.
Zodat je je goed kan voorbereiden, je weet wat je kan verwachten en het een mooie dag
gaat worden voor jou én jouw hond!
De KCM is een bonte verzameling van honden, exposanten, keurmeesters, toeschouwers
maar ook lawaai en luchtjes. Er gebeurt veel en er is veel te zien. Wees hierop voorbereid
maar vergeet tijdens de KCM natuurlijk ook niet te genieten!
De KCM is een buiten evenement. Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland en dus
is het verstandig rekening te houden met de weersvoorspellingen. Gaat het regenen, denk
dan aan het meenemen van een overkapping zodat je lekker droog blijft. Wordt het zonnig,
denk dan bijvoorbeeld aan een parasol voor de nodige schaduw.
VOORBEREIDINGEN
Tijdens de KCM wordt best veel van jou en jouw hond verwacht. Het is niet makkelijk om
alles meteen goed te doen maar gelukkig kan je wel sommige dingen voorbereiden.
Je kan thuis al enkele onderdelen oefenen zodat je hond tijdens de KCM vrolijk en lekker
ontspannen blijft. Denk aan het presenteren van de hond, de juiste gangwerk van de hond
en welke lijnen er gelopen moeten worden in de ring. Wellicht is het volgen van een cursus
‘ringtraining’ een goed idee? Kijk ook eens bij andere hondenshows of bij keuringen van
andere klassen tijdens de KCM. Je fokker of kynologenvereniging kan misschien ook meer
vertellen. En natuurlijk is op het internet ook veel te vinden over wat er gebeurt in en om de
ring. Zo krijg je een compleet beeld. Probeer verrassingen te voorkomen!
Niets is mooier dan een stralende flatcoated retriever! Een attente en nette hond is een groot
genot om naar te kijken. En dat vindt de keurmeester ook. Het kan op vele verschillende
manieren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je hond zijn behoefte heeft gedaan voordat hij de
ring in moet. Misschien moet je zelf ook nog even naar het toilet?
Maar natuurlijk ook een goede vachtverzorging hoort hier bij. Goed borstelen en kammen is
belangrijk. Overweeg om je hond 1 á 2 weken voor de KCM te laten trimmen bij een
trimsalon. Ongetwijfeld kan de fokker je hierover goed informeren. En vergeet natuurlijk niet
zelf ook te stralen. Maak er een bijzonder moment van!
DE KCM
Vanaf 08.00 uur wordt je hartelijk welkom geheten door een van onze gastvrouwen bij de
INFO-stand. Wij begrijpen goed dat de eerste keer best spannend is want niet alles is
meteen even duidelijk. De gastvrouw van de FRC gaat je hierbij helpen. Zij helpt je graag op
weg want er zijn nog genoeg interessante en belangrijke weetjes te vertellen. Vraag ook
gerust om haar hulp tijdens de KCM.

NA DE KEURING
Zodra alle honden van je klasse zijn gekeurd, worden de beste vier honden van deze klasse
gekozen. Luister goed naar de aanwijzingen van de ringmeester en blijf de uitslagen in de
gaten houden want misschien is je hond wel kampioen geworden!
Wat de uitslag ook is, jouw hond blijft natuurlijk voor jou altijd de mooiste, leukste en
allerliefste.
Daar kan niemand iets anders van maken!
Enige tijd na afloop kan je het keuringsrapport ophalen bij de INFO-stand.

TIJDENS DE KCM
Tijdens de KCM hoef je je geen moment te vervelen want er valt nog veel meer te beleven.
Er zijn demonstraties en je kan lekker zelf mee doen met leuke proefjes. Bezoek ook de
diverse standhouders met allerlei interessante producten. In de kantine van KV Nieuwegein
zijn de nodige versnaperingen verkrijgbaar. En natuurlijk zijn er leuke en originele flatcoated
retriever artikelen te koop bij de stand van de FRC. Kom gerust even langs!
Wij wensen je heel veel plezier en succes tijdens de FRC Kampioenschapsclubmatch!
Wat je zeker mee moet nemen:
✓Mail ‘Toegangskaart'
✓ Geprinte deelnemersnummer
✓Dierenpaspoort
Wat je mee kan nemen:
✓ Bench
✓ Veiligheidsspeld of clipje voor deelnemersnummer
✓ Showlijntje hond
✓ Verzorging van hond: borstels, kammen, handdoek, drinkbak
✓ Beloning / speeltje tijdens keuring
✓ Bescherming tegen regen / zon
✓ Stoeltje


Meer informatie over de flatcoated retriever, lid worden en andere activiteiten van de FRC:
www.frc-nl.com

Meer informatie over keuringen, kwalificaties, hondenshows op website van Raad Van
Beheer: www.houdenvanhonden.nl

