
Uitnodiging

14 MEI 2022 | 10u. 
JUBILEUM KAMPIOENSCLUBMATCH 
(dubbele CAC)

Locatie: Dogcenter Kerkwijk (www.dogcenter.nl)
Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk (Gelderland)

Keurmeesters: Martin Skeington (IRL) 
een Elly Weijenborg-Weggemans (NL)

Inschrijven: van 08/12/2021 tot 03/05/2022 
via www.onlinedogshows.eu/nl 
Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen 
en u inschrijven. 
HHeeft u nog geen account? Klik dan op de knop 
‘registreren’ om u kosteloos aan te melden. Nadat 
u de registratieprocedure hebt doorlopen, voegt u 
uw Glen(s) een voor een toe aan uw account 
via de knoppen ‘mijn honden’ en ‘hond toevoegen’. 

Programma: 
•   Jubileum Kampioensclubmatch
• •  Prijsuitreiking
•  Nestpresentatie

Met heel veel trots willen wij de Nederlandse 
nesten vanaf begin 2020 aan u presenteren. 
Hopelijk kunnen beide ouderhonden aanwezig 
zijn en zoveel mogelijk van hun nakomelingen. 
DDe geïmporteerde Glens vormen samen een nest. 
Onze ladyspeaker, Susanne Bagaya, zal de nesten 
en de fokker aan u voorstellen.

15 MEI 2022 | 10u.   FAMILIE FUN DAG (inschrijven via de website)

Kind-hond show & Hoe show ik mijn hond. Keurmeester van de kind-hond show is Martin Skeington. 
De kinderen krijgen een seintje wanneer ze aan de beurt zijn om met hun Glen in de ring te komen. 
Het kind loopt met de Glen en een volwassene zet de Glen op de tafel voor het kind zodat de 
keurmeester de Glen goed gaan bekijken. Elk kind krijgt een verslag van hoe de keurmeester de Glen 
vindt. Voor de show leert Hennie Bosman alle kinderen hoe ze hun hond het beste kunnen laten zien. 
Voor elk kind is er een verrassing.

De Glen als hulphond. Yoda is sinds februari 2017 gecertificeerd medische hulphond. Het trainingstraject 
heeft Gerbrig van Brug met haar gezin zelf met haar doorgemaakt. Graag laten ze jullie weten wat zo 
fijn is aan een Glen als hulphond. Ook nemen ze jullie graag mee in hoe het leven met een Glen als 

hulphond is. Veel Glen eigenaren hebben mogelijk al eens iets in het clubblad, de GLEN, gelezen over 
de avonturen van Yoda. Dit is jullie kans haar live te ontmoeten. En natuurlijk geven ze ook met alle 

plezier antwoord op jullie vragen hierover. 

Huub van Benthum's fun coursing is een variant van 'Lure coursing', een sport waarbij een hond een 
kunstprooi najaagt. Bij Fun coursing is 'fun' belangrijker dan snelheid. Een kunsthaas wordt aan een 
eindloos koord een grasveld rondgetrokken. Door de snelheid en/of de looprichting plots te variëren, 
wordt de Glen op de proef gesteld. Zo kunnen ze laten zien hoe snel, intelligent en beweeglijk ze zijn en 
over hoeveel doorzettingsvermogen ze beschikken. Tunnels en andere eenvoudige obstakels in het 
parcours maken het extra vermakelijk. Kortom een prachtig schouwspel voor mens en dier, jong en oud.

 
Rally Obedience, kortweg Rally-O, is een hondensport die gehoorzaamheid en behendigheid 

combineert. Al volgend legt de Glen een parcours af met allerlei oefeningen en hindernissen. Rally-O 
is veel speelser dan de traditionele gehoorzaamheidstrainingen, waardoor zelfs de meest 

ongeïnteresseerde honden enthousiast worden. Petra Engels van kennel ‘My Dear Fellow’ in 
Mecklenburg (Duitsland) geeft u de kans om samen met uw hond Rally-O te ontdekken. 

Keramiek. Carsten Geisler is eigenaar van kennel ‘Mc Jake’s’ in Berlijn (Duitsland). Behalve zijn Glens 
heeft hij nog een hobby: pottenbakken. Maar Carsten maakt niet zomaar keramiek. Hij combineert het 
pottenbakken met zijn liefde voor de Irish Glen of Imaal Terriër. Dat resulteert in Glen-beeldjes, 
kandelaars, waxinelichtjes ... om maar een paar voorbeelden te noemen. Carsten brengt zijn werk mee 
naar de Familie Fun Dag waar het uiteraard niet alleen te bewonderen, maar ook te koop zal zijn. 

Handgemaakte speeltjes, dekens, manden etc. vindt u bij Marjan van Rex's DH Wandeling. Kom zeker 
een kijkje nemen bij haar stand. Marjan werkt ook in opdracht en maakt artikelen volledig naar uw 

wens. Bij aankoop vanaf € 10,- ligt er een geschenkje voor u klaar. 

Do as I do. Hondenbezitters wisten het altijd al: onze honden doen ons na! Iedereen heeft wel eens 
gehoord van een hond die, zonder training, zelf een deur open doet. Enkel door het ons te zien doen, 
heeft hij geleerd dat de deur opengaat als de klink met de hand wordt ingedrukt. Dat heet 'sociaal 
leren'! Al jarenlang doet de wetenschap onderzoek naar sociaal leren, d.w.z. hoe honden leren door 
observatie. In 2014 ontwikkelde dr. Claudia Fugazza "Do As I Do", een methode om honden te leren 
hun baas te observeren en het getoonde gedrag na te doen. Karl Heinz Dietrich vertelt er meer over. 

Glen broches, een must voor iedere Glenliefhebber. Ieder broche is uniek en wordt met de hand 
uitgezaagd en afgewerkt door edelsmid Susanne Bagaya van de gelijknamige sieradenmakerij. 
De broches zijn ongeveer 3,5 cm groot en gemaakt van messing. Een must have dus voor iedere 

trotse Glen-eigenaar! Behalve broches zijn er ook Glen t-shirts verkrijgbaar. 


