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Beste leden,
Zoals jullie bekend viert de Nederlandse Foxterrier Club dit jaar haar 100-jarig bestaan. Binnen dit kader opperde
Riny van der Mortel het idee om 100 Foxterriers bijeen te brengen tijdens de Dag Van De Hond, op 22 mei.
De jubileumcommissie heeft besloten om er een speciaal evenement van te maken met meerdere activiteiten om
deze dag zo zoveel mogelijk Foxterriers bij elkaar te krijgen.
Alle draad- en gladhaar Foxterriers zijn van harte welkom. Niet alleen leden van de N.F.C. maar ook alle nietleden met een Foxterrier zijn op deze dag dus van harte welkom!! Het is de bedoeling er een mooi Foxterrierfestijn
van te maken, waar Foxterrierliefhebbers uit heel Nederland en omstreken kennis kunnen maken met
medeliefhebbers. Dus: geef dit bericht door aan zoveel mogelijk (Foxterrier) mensen, dan maken we goede kans
om de 100 Foxterriers te halen! Tot de 22e!!!
Praktische informatie:
Datum: zondag 22 mei 2016
Locatie: Vakantiepark Het Lierderholt, Spoekweg 49,
7361 TM Beekbergen.
Het Liederholt beschikt over een uitgebreide
horecagelegenheid.

Activiteiten waaraan je kunt deelnemen:
 Je kunt heerlijk wandelen in het mooie bosrijke
gebied bij Het Liederholt.
 De Foxterrier is van oorsprong een jachthond.
Onder deskundige begeleiding proef je samen met
je Foxterrier aan diverse jachtonderdelen waarin
een Foxterrier kan uitblinken.
 Op! Over! Door! Wij begeleiden je met je Fox, bij
het nemen van diverse makkelijke toestellen om
de eerste stappen naar de behendigheidsport te
nemen.
 De Foxterrier is natuurlijk razend slim. Kan je Fox
in één dag een nieuw intelligentie-spelletje
aanleren?
 Test hoe goed jij je Foxterrier eigenlijk kent in het
‘Ken je Fox’ spel.
 Wat weet je van de (voedings)conditie van je Fox?
Kom erachter bij de conditietest.
 Op een speciale activiteit van de N.F.C. kan de
altijd populaire Wildbaan natuurlijk niet
ontbreken. Laat je Fox mèt tijdregistratie, maar
deze keer zonder wedstrijdelement, zijn snelheid
op de baan tonen.

Inschrijven: tussen 10.30 uur en 13.30 uur.
Activiteiten: er is een doorlopend programma tussen
11.00 uur en 16.00 uur.
Kosten: deelname is gratis, maar wij hopen op een
kleine vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.
Aanmelden wordt in verband met de organisatie
zéér op prijs gesteld!
Voor elke van te voren aangemelde Foxterrier ligt
een leuke goody bag klaar.
Je kunt je aanmelden via:
activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl
Routebeschrijving:
Openbaar vervoer: Via Arnhem of Apeldoorn met
buslijn 91 naar halte Stoppelberg. Vandaar richting
Arnhem en rechtsaf.
Met de auto:
Neem op de A50 afslag 22 Beekbergen/Hoenderloo
en vervolgens linksaf bij km. paal 16.0

