
 

             Najaarswandeling 3 september 2017 

 

De Havanezer Club Nederland werd op 20 oktober 2002 opgericht. De leden zijn eigenaar 

en/of fokker van een nog betrekkelijk zeldzaam hondenras: de havanezer. De club is 

opgericht om het karakter en welzijn, de gezondheid en de rastypische eigenschappen van 

de havanezers te bewaken en te bevorderen. Maar de club verzorgt ook een aantal 

activiteiten waardoor eigenaars en fokkers elkaar beter leren kennen, ideeën en meningen 

kunnen uitwisselen en die gewoon voor wat "gezelligheid" zorgen. 

De HCN is een, bij de “Raad van Beheer op kynologisch gebied” aangesloten,              

erkende rasvereniging.  

De belangenbehartiging van het ras havanezer  bestaat binnen het lidmaatschap van de RvB 

uit het bijwonen van vergaderingen, meedenken over problemen, oplossingen aandragen. 

 

       

Havanezer Club Nederland 

Jubileum wandeling 
Nu, 15 jaar later zijn we een volwassen club met vele leden, 28 keurfokkers, Clubblad, de 

Havanapost, dat 3 a 4 x per jaar met veel praktische informatie bij de leden in de bus valt,  2 

wandelingen en een kampioensclubmatch.  

Reden voor de Havanezer Club Nederland om er een feestje van te maken waarbij zowel de 

Havanezer als de baasjes een middag lang plezier heeft  tijdens wandelen / behendigheid en 

spelletjes. Voor deze dag hebben we een schitterend gebied uitgezocht op de Veluwe. Een 

losloopgebied  waar iedere Havanezer zich op z’n best voelt. 

 
 

 
 



 
 
 
Wanneer: 3 september 2017 
Waar: Kiosk De Ugchelse Berg / ‘T Leesten 
 Hoenderloseweg 191 
 7339GG Ugchelen 
Programma  
10.30 – 11.00 uur Inloop bij Kiosk De Ugchelse Berg 
11.00 – 12.00 uur Brunch 
12.00 uur Start eerste groep behendigheid /spel 
12.30 uur Start eerste groep wandeling 
16.30 uur  einde programma 
 
Welke uitdagingen zijn er deze dag!! 
Hindernis baan Havanezer run 
Tunnel-run Kennis-pad 
Splass De grote verleiding 
Kangaroe pad en natuurlijk een Boswandeling (+/- 3 kilometer) 
 
In verband met de spellen kunnen er per wandelaar (begeleider) 2 honden 
deelnemen. 
 

Wie mogen er deelnemen? 
 
Alle leden van de Havanezer Club Nederland zijn hierbij uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze jubileumdag. We maken er met z’n allen een gezellige dag 
van.  
 
Geen lid van de Havanezer club Nederland??  
Wanneer u zich tijdens deze dag aanmeldt als lid van de Havanezerclub en de 
contributie hiervoor meteen voldoet, kunt u gelijk als lid van onze 
rasvereniging deelnemen. 
 
Twijfelt u nog maar wilt u wel deelnemen aan deze fantastische 
jubileumwandeling kunt u deelnemen tegen betaling van € 10,00 P.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LET OP!!   
 
 

 U zult begrijpen dat het i.v.m. de brunch / spellen en de 
accommodatie belangrijk is dat U zich van te voren en tot uiterlijk 27 
augustus aanstaande aanmeldt. 
 
 Zowel leden, als niet-leden zullen daarom vooraf voor deelname 

moeten betalen.  
 

 Als u als (nieuw aangemeld) lid van de HCN aanwezig bent 
geweest, wordt de betaling voor deelname door de HCN terug gestort. 
 
 Wanneer u zich heeft aangemeld,maar niet aanwezig bent 

geweest zonder u voor 27 augustus af te melden, blijft het bedrag van 
€10,00 verschuldigd. De HCN moet deze kosten immers ook voldoen. 

 
Aanmelden kan middels een mail aan  evenementen@havanezerclub.nl 
onder vermelding van de volgende gegevens;  
 

 Naam, adres en telefoonnummer        Lid ja/nee 

 Aantal volwassenen 

 Aantal kinderen + leeftijden 

 Aantal honden + leeftijden 

 Vegetarisch   Ja…..personen 
 

Heeft u nog vragen?  
We zijn per mail te bereiken, evenementen@havanezerclub.nl of telefonisch 
0031-(0)655141286 
 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM.  
We gaan er samen een leuke en onvergetelijke dag van maken!! 
 
Namens het bestuur en de evenementen commissie van de HCN. 
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