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Workshop “Kopjes knippen”
De workshop gaat door op zondag 3 april 2022.
De reeds aangekochte tickets nog steeds geldig!
Afspraak:

om 10:00u
te Scharebrugstraat 255
8370 Blankenberge

Wegens het opheffen van de huidige COVID regels bij code oranje mogen
we nog enkele extra plaatsen geven. Als u interesse hebt, kan u contact
nemen op +32(0)50 55 01 55 of e-mailen naar info@trimcanis.be.
Let wel: je moet voor een eigen hond zorgen.
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Story time
Bloot, bloter bloed
Ik was al een paar maanden open en …..eindelijk het eerste poedeltje. Ik
vreesde al dat ze uitgestorven waren.
Er was een afspraak gemaakt voor een toy poedel, Suske moest zo kort
mogelijk.
Ik maak bij een eerste afspraak wat extra tijd vrij om een praatje te slaan met
de eigenaar(s): wat verwachten ze en wat is mogelijk.
Het hondje mag wat snuffelen en wordt op tafel gezet.
Het hondje was er gekomen samen met een tondeuse, zo moeilijk kon het
toch niet zijn om alle haar er af te halen, mevrouw zou die centen wel zelf
verdienen. Het ging in het begin ook wel. Shows lopen met dat home made
toilet ging niet, maar dat was ook de bedoeling niet. Een leuk slim hondje en
geen haar in huis.
En toen ging het stevig fout. Mevrouw kreeg wat zelfvertrouwen met de
tondeuse en….knalde het ding in de oksel van het schattige Suske. Een
bloedbad, stress, dierenarts. Conclusie, het hondje gaat nu naar de kapper,
dierenartsen kosten ook geld.
Mevrouw heeft niet de grootste aanleg om hondenkapper te worden. Bij het
laatste bezoek had het hondje een bloedend oor. Had ze het schatje nog
even gekamd voor ze naar me toe kwam.
PrideNess
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Crufts 22
Na mijn eerste bezoek aan Crufts zo ongeveer 25 jaar geleden vond ik het
hoog tijd om een keertje acte de présence te geven. Zelf gelukkige oppasser
van een West Highland White en Scottish Terriër was de keuze snel
gemaakt. Op vrijdag kwamen terriërs en ik zou er ook zijn. Ik had mijn partner
lekker opgewarmd op mee te gaan (dan kon hij na elk bezoek aan een
winkeltje steeds meer zakken dragen 😉 ).
Donderdagmorgen voor dag en dauw uit te veren om naar Schiphol te gaan,
die hebben een directe lijn met Birmingham. De trein was ook een optie
geweest.
Ik had onderhandeld over een lege koffer mee nemen. Daar hadden we nog
een rugzak en een draagzak in zitten, ambitie genoeg. We hadden geboekt
in het Ibis Styles hotel; 10 minuten te voet van de luchthaven, 5 minuten
stappen naar de NEC. Niettegenstaande we er erg vroeg waren kregen we
onmiddellijk een kamer; er was zelfs een ‘hondenhoek’ georganiseerd. Rode
mat met crufts logo’s op de achtergrond.
En dan… ik heb er waarachtig wat zenuwen van gekregen, naar het Walhalla
van de hondententoonstellingen. De eerste dag zou er ‘marktonderzoek’
gebeuren in de stalletjes. De waak- en verdedigingshonden waren vandaag
aan de beurt en we genoten van FLyball, Agility, gehoorzaamheid, en
keuringen uiteraard. Je gelooft je oren niet. Als je weet dat daar op 4 dagen
27000 honden passeren, je hoort amper een blaf. Wat een ongelooflijke
discipline. Ze slagen er ook in om de hallen proper te houden. Zoals dat gaat
op dag één spring je toch van links naar rechts en ooooh heb je dat gezien?
Bij de trimmers een gebogen Chunker gezien, zal wel aan mij liggen, ik wist
helemaal niet dat het bestond en heb er gelijk één mee genomen. Zou enorm
handig zijn om de Asian style kopjes te knippen. We gaan het in ieder geval
uittesten. De vandaag marktonderzoek strategie heeft ook gefaald. De
draagtassen stapelen zich op. Morgen komen de terriër mensen, wat ik wil
hebben gaat nu al mee. Je wordt om de oren geslagen met voeding de een al
gezonder dan de andere, de shampoos en vachtverzorgende producten zijn
ook heel aanwezig.
Wat ik met herinner van vorige show is dat alles zo verschrikkelijk duur was.
In de winkels valt dit nu echt goed mee, alleen voor eten en drinken betaal je
je blauw, en het trekt op niet veel.
’s Avonds gaan we nog naar de Arena, daar wordt de mooiste hond van de
dag gekozen. Je bent toch even stil van de cijfers. Van elk ras tientallen
ingeschreven honden, tot ruim 100. Als de daar de mooiste hond mee naar
huis mag nemen. Alles gebeurt hier ook in stijl en we zien een ALASKAN
MULAMUT de donderdag trofee in de wacht slepen. Als hondenliefhebber
denk je toch ook wel aan alle uren training, kammen…..
https://trimcanis.be
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Dag twee moeten we eerst naar de luchthaven een covid test laten doen,
anders mogen we vanavond het vliegtuig niet op, en dan hop. Naar de
terriërs. De Schotten hebben een prachtige stand, waar ik me nog een
keertje flink laat gaan. En ik kijk een uurtje naar de keuringen, die van mij had
er zeker tussen mogen staan. En onbegrijpelijk maar waar na een uur kijken
meeleven met jouw favoriete hond, kriebelt het om toch weer tussen de
stalletjes te lopen. Dat komt goed uit want de Westies worden in hall 1
gekeurd. Je loopt als het ware door een westie straat, waar de kopjes nog
voller en dikker en ronder worden gezet. Een feest voor de toiletteur. Ik kom
dan ook maar langzaam vooruit omdat ik toch steeds probeer te stelen met
mijn ogen. Ik ontmoet 1 Belgische dame die mee doet en behoorlijk nerveus
is.
De klokt tikt ongenadig verder en we moeten hier echt om drie uur weg willen
we op het vliegtuig naar Amsterdam zitten en ik wil ook de stalletjes nog zien
waar alle rassen vertegenwoordigd zijn. Letterlijk iedereen vriendelijk en
bereid tot een praatje over ‘zijn’ ras.
Ook honden waarvan ik niet wist dat ze bestonden, en op straat misschien zo
maar voorbij zou lopen zitten hier met hun baasjes. Wat een feest.
Gemiddeld zitten we aan 13.000 stappen wat resulteert in wat blaren maar
die hadden we er graag voor over. De Russen waren dit jaar niet welkom.
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Contacteer ons
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren!
TRIMCANIS
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge
Tel: +32(0)50 55 01 55
E-mail: info@trimcanis.be

Voorzitter:
Dominique Standaert - standaert.domi@gmail.com
Ondervoorzitter:
Sarah Finet - enzys.cockers.spaniels@gmail.com
Secretaris:
Rik Deblieck - briks1@telenet.be
Ledenadministratie:
Tineke Standaert - ledenadmin@trimcanis.be

https://trimcanis.be

Pagina 10 van 10

