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Nieuw seizoen jachttraining begint weer
Na het succes van het vorige seizoen, gaan we ook komend najaar weer jachttrainingen organiseren voor onze
enthousiaste en leergierige Foxjes.
Om even het geheugen te verfrissen: tijdens een jachttraining oefenen hond en baas in kleine groepjes.
Gehoorzaamheid en apporteren (dit doet de hond, niet de baas) zijn belangrijke onderdelen en daarnaast oefent de
Fox ook het gebruik van het reukorgaan bij het “uitwerken van een sleep- of zweetspoor” en het “aanwijzen van
bewoonde bouw”. Wanneer al deze termen volledig abacadabra voor je zijn, geen paniek, alle onderdelen worden
tijdens de training uitgelegd.
Het is hard werken, niet alleen voor de honden, maar een geweldige manier om samen heerlijk bezig te zijn buiten
en het stimuleert de band tussen jou en je hond.

Wie kunnen meedoen?

Waar en wanneer?
De trainingen worden gegeven door
Geurie Vastenburg op haar eigen
terrein. Het adres is:
Ruwendaalseweg 5 in Putten
Parkeren doe je naast de paardenbak.
Je wordt verwacht om 12.45 voor
koffie en thee. De training start om
13.00 uur en duurt tot ± 15.00 uur.
Trainingsdata:
23 september 2017
28 oktober 2017
18 november 2017
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
21 april 2018

Hebben jij en je Fox(en) al één of
meerdere trainingen gevolgd?
Fantastisch, jullie zijn al ervaren en
kunnen tijdens de nieuwe trainingen
nieuwe oefeningen doen.
Heb je nog nooit eerder meegedaan
maar wil je, na alle verhalen en foto’s
op de N.F.C. Facebookpagina, ook
graag meedoen? Geweldig, de
trainingen zijn namelijk geschikt voor
alle honden, jong en oud, beginnend
of ervaren, iedereen traint in zijn of
haar eigen tempo en niveau.

Wat heb je nodig?
- een Foxterrier met een
basis kennis van
gehoorzaamheid.
- een halsband met een
riem, (géén slipketting).
- lekkers voor de hond als
beloning.
- stevige kleding, aangepast
aan de weersomstandigheden.
- stevige schoenen/laarzen
- een goed humeur.

Belangrijk:
-

Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar: activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl. Vermeld voor
welke datum/ data je je wilt aanmelden. Bij te weinig aanmeldingen kan de training worden geannuleerd.
Vermeld bij je aanmelding je 06-nummer. Je wordt dan toegevoegd aan de app zodat we je op de hoogte
kunnen houden van eventuele laatste mededelingen over de training.
Kosten per training zijn € 12,50 per hond. Dit moet ter plaatse worden voldaan.

