Nederlandse Foxterriër Club
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 1

9 april 2015

Beste leden,
Komende zondag al begint de eerste les van de Trimclinic van Petra van Zuthem. We weten dat er velen van u interesse hebben in het leren trimmen en verzorgen van uw eigen Foxterriër. Vandaar dat we u via deze nieuwsbrief
attent willen maken op het feit dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Bovendien is het van belang dat wanneer u nog niet eerder hebt deelgenomen aan de trimclinic, alle 5 de dagen aanwezig bent, dus ook komende zondag. Meldt u dus snel aan. U vindt alle gegevens hieronder. Het is niet alleen zeer leerzaam maar ook erg gezellig!!
TRIMCLINIC 2015 voor draadhaar en gladhaar
Foxterriërs
Dit voorjaar wordt de “Trimclinic” weer georganiseerd.
In deze 5 daagse cursus van de N.F.C. leert u om uw
Foxterriër (beter) te leren verzorgen en trimmen. Zo
nodig zal een verdeling gemaakt worden tussen
mensen die al eerder deelgenomen hebben en
diegene die voor het eerst deelnemen. Voor de al meer
ervaren trimmers kan desgewenst de nadruk gelegd
worden op het show trimmen. Zo zal de cursus voor
iedereen interessant en leerzaam zijn. Natuurlijk is er
ook tijd voor gezelligheid.
Behalve het verzorgen en trimmen van de vacht
leert u ook over de lichaamsverzorging van de hond.
Wie kent zijn Foxterriër nu beter dan uzelf. U kunt na
het volgen van de trimclinic uw Foxterriër steeds weer
in uw eigen tempo in model brengen. Dit kan ook een
groot voordeel zijn voor honden die vaak gevoelig op
het trimmen reageren. Omdat niet iedereen zelf zijn
hond kan of wil trimmen, zijn ook gediplomeerde
trimmers welkom om hun kennis van het fox trimmen
bij te spijkeren. Voor het trimmen van gladhaar
Foxterriërs is een aangepast programma samengesteld
n.l. 3 i.p.v. 5 dagen.
Uiteraard neemt u uw eigen Foxterriër mee, zodat u
op de laatste dag van de trimclinic uw eigen hond
volledig in model getrimd heeft, de draadharen zijn
ook nagetrimd. Op de laatste dag van de trimclinic
krijgt u een trimcertificaat en een trimwijzer, waarin u
alles nog eens rustig na kunt lezen.

Kosten voor deelnemers met een draadhaar Foxterriër
inclusief lunch, consumpties, trimwijzer en certificaat
zijn voor leden: €130,00 per deelnemer. En voor niet
leden €180,00 per deelnemer.
Kosten voor deelnemers met een gladhaar Foxterriër (3
dagen) inclusief; lunch, consumpties, trimwijzer en
certificaat zijn voor leden: €80,00 per deelnemer. En
voor niet leden € 115,00 per deelnemer.
Het bedrag dient meteen bij inschrijving overgemaakt
te worden op:
IBAN nr.: NL42 INGB 0000574280 t.n.v.
penningmeester Nederlandse Foxterriër Club, te
Barneveld, o.v.v. trimclinic 2015.

Voorlopig programma:
zo. 12 april
zo. 03 mei
zo. 17 mei

zo. 31 mei

zo. 14 juni

Kennismaken, theorie en praktijk
vachtverzorging. Praktijk trimtechniek.
(glad- en draadhaar)
Vervolg praktijk trimtechniek Theorie
en praktijk modelleren en afwerking
(draadhaar)
Theorie en praktijk
lichaamsverzorging. Vervolg theorie
en praktijk modelleren en afwerking.
(glad- en draadhaar)
Theorie en praktijk materiaalkennis.
Natrimmen (alleen draadharen)
‘De puntjes op de i’, herhaling en
probleemoplossing, uitreiking
certificaten. (glad- en draadhaar)

