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Beste leden,
Het is weer voorjaar en dus tijd voor de jaarlijkse Ledenvergadering.
Deze wordt dit jaar gehouden op 9 april, aanstaande zondag dus al, en begint om 14.00 uur ’s middags.
De vergadering vindt plaats in Grand Café De Bongerd, Flessestraat 54 in Heteren. Voorafgaand aan de ALV is er op
dezelfde locatie een interessante lezing over de Foxterrier. Hierover lees je alles in de kolom hieronder.
Het programma van de Algemene Ledenvergadering vind je in het clubblad en op onze Facebookpagina.
Tot aanstaande zondag.
Het bestuur
Uitnodiging rassenseminar
Wie weet het antwoord op de volgende vragen:
• Wat is ‘ticking’ en kan een foxterrier dit hebben?
• Wanneer wordt een fox beschouwd als ‘te groot’?
• Waar zit het tweede dijbeen?
• Waarom heeft een fox zo’n apart gangwerk?
• Hoe groot is het verschil tussen de draad- en gladhaar?
Wanneer het jargon van een keurverslag als abracadabra klinkt en als je altijd meer willen
weten over de geschiedenis en het ontstaan van ons mooie ras en de daaropvolgende
ontwikkeling door de jaren en eeuwen heen, dan is dit de uitgelezen gelegenheid! Tijdens
een open presentatie wordt uitvoerig op allerlei onderwerpen ingegaan. Vragen stellen en
discussies staat natuurlijk vrij. Deze ochtend is niet alleen interessant voor (beginnende)
fokkers of (aspirant) keurmeesters, maar voor alle foxterrierliefhebbers.

Ook zo genoten van de
Clubmatch afgelopen
november? Op onze
site vind je onder de
button “foto’s”
prachtige plaatjes die
op deze dag geschoten
zijn van zowel de Foxjes
als de deelnemers en
kun je dus nog eens
terugkijken en
nagenieten van deze
feestelijke dag.

Zondag 9 april 2017
Locatie: Grand Café-Zalen De Bongerd in Heteren.
Aanvang seminar: 11.00 uur. De lezing wordt gegeven door mw. Y.C.S. van den Bogert.
Tussen de Rasbespreking en de ALV (aanvang 14.00 uur) wordt natuurlijk een
(lunch)pauze gehouden.
Om een inschatting te maken hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen wij je je
aan te melden via secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl
Schroom niet! Die mooie (oude) foto’s alleen al zijn de moeite waard om er bij te zijn!

Activiteiten:

Aan/afmelden nieuwsbrief.
Jachtraining in Putten:
Inmiddels razend populair bij Fox en baasje.
Joyce laat weten dat zaterdag 15 april voorlopig
de laatste les is vóór de zomerstop. Aanmelden
via: activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl
Iedereen kan meedoen bewijst deze ukkepuk!!
Jonge HondenDag:
Zondag 18 juni in Barneveld. Meer info hierover
lees je in de volgende nieuwsbrief!!

Wil je meer weten over de
activiteiten van de N.F.C., heb je
suggesties voor deze nieuwsbrief,
ken je iemand die de nieuwsbrief
wilt ontvangen of wil je deze
nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar:
info@nederlandsefoxterrierclub.nl
o.v.v “nieuwsbrief”

