
Programmatie Trimweekend met Aicha Vermeulen 

 

Dit wordt een top weekend gegeven door een toptrimster met zeer ruime ervaringen zowel op gebied 

van huishonden trimmen, wedstrijd trimmen en zakelijk gebied.  

Demonstraties en lezingen staan open voor iedereen. De actieve workshops enkel voor professionelen 

en studenten in opleiding. 

 

• Voor de actieve workshops dien je zelf een hond mee te brengen die gewassen en uitgeföhnd 

is. 

• Extra:  Wie deelneemt aan 2 workshops krijgt een liter fles diamex shampoo twv 8,8€, wie 

deelneemt aan 3 workshops krijgt een 5liter fles twv 32,4€. Dit wordt geschonken door Diamex.  

• Cursisten van de basisopleiding van de vachtdokter krijgen 10% korting per workshop. 

• Er zal ook een stand aanwezig zijn van diamex waar je aankopen kan doen en bestellingen kan 

doorgeven.   

• Tijdens de workshops en lezingen zijn een hapje en drankje voorzien en inbegrepen in de prijs. 

Wie een ganse dag komt krijgt ook een belegd broodje.  

 

1) Vrijdag 8 oktober 2021 : Perfect wassen en drogen van de krulvacht 

 

Alle geheimen over wassen en drogen van honden inclusief demo van perfect wassen en drogen van 

een krulvacht. Aicha werkt samen met Diamex, ze zal deze shampoo toelichten en alle geheimen van 

hun producten vertellen. 

 

Tijdstip:  18 – 21.30 uur 

Waar :   Regio Middelkerke exacte locatie nog te bepalen 

Prijs:  €55 (inclusief BTW) / workshop 1 

Inschrijven:  mailen naar info@devachtdokter.be 

Kleine goodie bag wordt voorzien 
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2) Zaterdag 9 oktober: Demonstratie schaar en kniptechnieken op een salonhondje (voormiddag) 

 

Aicha zal jullie alle geheimen vertellen over hoe je een schaar vast houdt, welke scharen je best 

gebruikt, … Daarna demonstreert ze ook de kniptechnieken op een salonhondje 

 

Tijdstip:  10.30 – 13uur 

Waar:   Regio Middelkerke exacte locatie nog te bepalen 

Prijs:  €75 (inclusief BTW) / workshop 2 

Inschrijven:  mailen naar info@devachtdokter.be 

 

 

 

3) Zaterdag 9 oktober: Actieve workshop ‘salonmodellen knippen’ 

 

Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag. Alle kleine kniphondjes zijn welkom tijdens deze 

workshop. Aicha begeleid jullie om van  jullie hondje de best mogelijke versie te maken en dit van kop 

tot staart … 

 

Tijdstip:  14 – 18 uur 

Waar:   Regio Middelkerke exacte locatie nog te bepalen 

Prijs:  €95 (inclusief BTW) / workshop 3 

Inschrijven:  mailen naar info@devachtdokter.be 

Er worden maximum 7 personen toegelaten zodat een maximale begeleiding mogelijk is. 

Hondjes dienen gewassen en uitgeföhnd meegebracht te worden.  
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4) Zondag 10 oktober 2021: Lezing ‘wedstrijden meedoen hoe pak ik dit aan’ 

 

Aicha heeft al heel wat wedstrijdervaring.  Tijdens deze lezing vertelt ze jullie alles over wedstrijden mee 

doen. Waar moet je op letten? Hoe kies je een ras dat bij je past? Welke elementen spelen mee tijdens 

wedstrijden. Ze vertelt jullie alle geheimen aangevuld met enkele anekdotes. 

 

Tijdstip:   10.30 – 12.30 uur 

Waar:  Regio Middelkerke exacte locatie nog te bepalen 

Prijs:  €50 (inclusief BTW) / workshop 4 

Inschrijven:  mailen naar info@devachtdokter.be 

 

5) Zondag 11 oktober 2021: Actieve workshop ‘Je Hond klaarzetten voor show of wedstrijd’ 

 

Tijdens deze workshop breng jij de hond mee die je mee wil nemen op wedstrijd of show. Aicha zal jullie 

dan helpen hoe je deze show of wedstrijd klaar kan maken. Let wel er zijn slechts 6 plaatsen voor 

deze workshop zodat kwaliteit kan gegarandeerd worden … Honden dienen gewassen en 

uitgeföhnd meegebracht te worden.  

 

Tijdstip:  13.30 – 18.00 

Waar:  Regio Middelkerke exacte locatie nog te bepalen 

Prijs:  €95 (inclusief BTW) / workshop 5 

Inschrijven:  mailen naar info@devachtdokter.be 

 

Inschrijven en info via mail! 

Betalingen dienen ten laatste op 31 augustus te gebeuren met duidelijke vermelding van  

je naam en nummer van de workshops en dit op BE68 7360 4307 4734  

op naam van de vachtdokter 

Gelieve ons ook duidelijk je naam / adres / naam salon en BTW nummer te mailen 

info@devachtdokter.be 
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