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Jongehondendag 23 oktober 2022
U bent ook dit jaar weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze 
Jongehondendag. Deze keer maken we er een DOEDAG van. Dit wil zeg-
gen dat u naast de (nest)keuring ook kunt deelnemen aan een aantal leuke 
activiteiten die deze dag gehouden worden. 

(nest) Keuring

Dit jaar zal Coby van Kessel onze jonge honden 
beoordelen. U krijgt een rapport mee naar huis 
met haar bevindingen over uw hond en een 
certificaat van deelname.   

DOEDAG

Vragen over vachtverzorging?

Er staan 2 vachtspecialisten voor u klaar om al 
uw vragen te beantwoorden en de vacht van uw 
hond te bekijken. Verder zal het briardwinkeltje 
aanwezig met de juiste producten voor uw hond. 

DOEDAG

Altijd al willen weten 
hoe u uw hond thuis 
bezig kunt houden ?

Onze enthousiaste vrijwil-
ligers staan voor u klaar 
met een aantal hersen-
gymnastiekspelletjes. Zij 
zullen deze aan u uitleg-
gen en voordoen, zodat u 
deze samen met uw hond 
kunt doen. Deze spellen 
zijn uiteraard ook geschikt 
om thuis met uw hond te 
kunnen doen.
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Mini workshop Detectie

Krista Kamphuis zal op deze dag een leuke 
miniworkshop detectie verzorgen. Krista geeft 
al jaar en dag workshops aan ons. Geen idee wat 
detectie is? Schrijf je dan in voor deze workshop 
en beleef het!

DOEDAG

Mini workshop Honden Masseur

Altijd al wat meer willen weten over honden-
massage? Marije Luiten van Hondenbaan zal een 
mini workshop hondenmassage geven. 
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Voor de fokkers!

Om uw fokker te stimuleren zo veel mogelijk 
nestgenoten naar deze dag te krijgen gaan we 
een zak voer verloten aan de fokkers die het 
voor elkaar krijgen om het nest (bijna) compleet 
te krijgen. 
U kunt zich via onze website vanaf 1 septem-
ber aanmelden. Wees er snel bij want er kun-
nen maar een beperkt aantal deelnemers zich 
inschrijven voor de workshops. Wij zullen zelf 
een indeling van de dag maken zodat er voor 
iedereen iets te doen is op deze dag. 
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Say brokje!

Er zal een fotograaf aanwezig zijn om een mooie 
foto van uw hond te maken. En hoe leuk is het 
om naast een foto van uw hond ook nog eens 
een foto te krijgen met zoveel mogelijk broertjes 
en zusjes van uw hond!
Hollooowoef!
Om in thema te blijven van de maand zal er in 
de middag een heuse Halloween verkleedronde 
zijn. De bedoeling is dat de hond verkleed gaat, 
een keurmeester zal de meest originele ver-
klede hond aanwijzen. Voor iedereen zal er een 
leuke attentie zijn, voor de winnaar zal er een 
verzorgingspakket zijn ter waarde van €50,-. 
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