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Beste leden,
Een nieuwe nieuwsbrief van de Foxterrier Club…..dat betekent vast een nieuwe activiteit. En ja, dat klopt.
De Nederlandse Foxterrier Club heeft Jan de Bes van “Spoorvast” gevraagd een kennismakingsclinic
“Zweetwerktraining” te organiseren voor alle leden van de N.F.C. De aankondiging heb je wellicht ook al in het
nieuwe clubblad gelezen. Hier in de nieuwsbrief kunnen we de data van de clinics bekend maken. Wat de training
zelf precies inhoudt lees je hieronder.

Let op: voor de training zijn 2 data gereserveerd. Op de eerste dag vindt de kennismakingsles plaats. De tweede
dag is georganiseerd om evt. een stapje verder te gaan. Het is dus het leukste wanneer je op beide workshops
aanwezig bent maar uiteraard kun je je ook voor één van de twee dagen aanmelden.
Wanneer je je wilt aanmelden, geef dan even duidelijk aan óf je op beide dagen óf op welke van de twee dagen je
aanwezig bent. Het belooft een hele leuke en vooral leerzame workshop te worden dus meld je snel aan want vol
= vol!!
Groetjes van Joyce, Petra, Ricky en Heleen

Wat is zweetwerk(training)?

Zweetwerk is het speurwerk van een jachthond naar
gewond en gevlucht grofwild. Zweet is een jagersterm
voor bloed. Het zweetspoor bestaat echter niet alleen
uit de geur van bloed. Ook de geur van de hoeven zijn
voor een hond goed te ruiken.

De clinic is speciaal ingericht voor iedereen die wil
ervaren wat het is als een hond “op het spoor” komt.
Dit spoor zal overigens geen echt wild zijn maar een
speciaal spoor met runder- of reeënbloed dat uitgezet
is voor deze clinic.

Verder leer je aspecten als:
- wat is nazoek
- ritueel voorafgaand aan een nazoek
- herkenning van een aanschotplaats en wondbed
…en loop je een oefenspoor om te zien of voorjager en
hond een goede vorm van samenwerking vormen.
De opzet van de clinic is om lekker met je hond aan
het werk te zijn, een team met elkaar te vormen en
uiteraard een hele leuke dag te hebben samen.

Deelname en data:

Per clinic kunnen maximaal 10 eigenaar/hond
combinaties deelnemen.
De data waarop de clinics worden gegeven zijn
zaterdag 30 juli én zaterdag 3 september tussen
10.00 – en 16.00 uur in de bossen in de omgeving van
Renkum.
De kosten per clinic per hond bedragen € 27,50

Aanmelden:

Wil je je aanmelden voor deze leuke en leerzame
workshop? Stuur een mailtje naar:
activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl met als
onderwerp : “Zweetwerk”.
Naast je naam-, adres- en telefoongegevens én
uiteraard de naam van je Fox, willen we ook graag
weten op welke dag je mee wilt doen of dat je op
beide dagen aanwezig bent.

We hebben al een aantal aanmeldingen binnen maar
er is nog ruimte voor beide dagen. Meld je dus zo snel
mogelijk aan om teleurstelling te voorkomen.
Net als bij de workshop Jachttraining van april jongstleden, is het niet de bedoeling dat je hond ongeremd
achter wild aanjakkert maar dat je leert samenwerken
met en controle hebben over je hond.
Hoe leuk onze Foxjes deze training vonden en wat de
ervaringen waren van de baasjes, lees je op onze
Facebookpagina en in de meest recente (zomer)editie
van ons clubblad.

