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Beste leden,
15 november aanstaande organiseren we weer de JongeHondenDag. De laatste keer dat deze gehouden werd was
in 2012 en daarom hebben we besloten dat alle honden van 3 jaar en jonger aan deze editie mogen meedoen. De
minimale leeftijd is gesteld op 9 weken. Het wordt een drukke dag met tal van activiteiten, niet alleen leuk om aan
mee te doen maar ook informatief en educatief. Je leert je hond beter kennen en doet allerlei nuttige kennis op
om je Fox een gezond en fit leven te geven. Meld je dus snel aan. Je hond hoeft voor deze dag niet correct getrimd
te zijn. Een schone en nette hond (en de draadhaartjes netjes gekamd) is voldoende. Tot de 15e!!
Een pootje van Petra, Joyce, Ricky en Heleen

Activiteiten:

Dagindeling:
-

10.30 uur: Ontvangst
11.00 uur: start
programma
13.00 uur: lunch
14.00 uur: vervolg van
het programma
16.00 uur: Afsluiting

Om je Fox een goede start te geven, hebben we voor deze dag o.a. in petto:
 Ringtraining: we leren je hoe je je jonge Fox zo voordelig mogelijk
toont in de ring door middel van een aantal oefeningen zodat je hond
went aan bijvoorbeeld het betasten en het tonen van het gebit.
 Keuring: We hebben Jenny de Boer (bekend van kennel Brittlewyre’s)
bereid gevonden alle jonge honden te keuren. Je krijgt hier ook een
keuringsrapportje van mee naar huis.
 Ken je hond: Hoe goed ken je inmiddels al je jonge Fox? Een leuk spel
waarin je als eigenaar nog beter het gedrag van je hond leert kennen.
 Puppypretparcours: lekker actief bezig zijn met je hond en
tegelijkertijd oefenen op gehoorzaamheid en volgzaamheid. Spelen
en leren in optima forma tijdens het lopen van dit speciale parcours.
 Puppy spreekuur: voor al je vragen over de verzorging en het
(show)trimmen van je jonge Fox.

Inschrijving:

Kosten:

Voor deelname van leden aan
de JongeHondenDag vragen we
€ 20,00 per hond. Wil je meer
dan één hond meenemen dan
betaal je voor iedere volgende
hond € 15,00.

Lunch:

Tijdens deze dag bieden we je
een uitgebreide lunch aan. De
kosten van de lunch zitten niet
bij het deelnamebedrag
inbegrepen. We vragen
hiervoor € 7,50 per persoon. Eet
je gezellig mee? Vergeet dit dan
niet te vermelden bij je
aanmelding.

Mag mijn hond ouder dan drie
jaar ook meedoen?
Alle Foxterriers van onze leden
zijn welkom op de JongeHondenDag, ook als ze al wat
ouder zijn. Het enige verschil is
dat de oudere honden niet
gekeurd zullen worden en dus
ook geen keuringsrapport mee
zullen krijgen. Met alle andere
activiteiten mogen ze uiteraard
wel meedoen!

Om je aan te melden voor deze dag is
heel eenvoudig. Ga naar onze website:
nederlandsefoxterrierclub.nl en hier
vind je een speciaal aanmeldformulier
dat je kunt invullen en verzenden. Na
betaling ontvang je (uiterlijk 4 dagen
voor de 15e) een bevestiging van je
deelname en evt. aanvullende
gegevens. Let op: Inschrijving sluit op
8 november. Na die dag wordt het
formulier offline gehaald en kun je je
niet meer aanmelden.

Locatie Jongen Honden Dag:
Groenhorst
Wesselseweg 32
3771 PC Barneveld

Vragen?
Stuur ons een mailtje:

activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl

