Overzicht fokkers
Gepubliceerd op Flatcoated Retriever Club (http://frc-nl.com)

Deze FRC fokkerslijst is samengesteld aan de hand van de gegevens die wij van hiervoor geïnteresseerde en
aangeschreven fokkers hebben mogen ontvangen. Mochten er, ondanks de betrachte zorgvuldigheid
onvolkomenheden of onvolledige gegevens vermeld staan, dan horen wij dat graag van de betrokken fokker(s).
De fokkers in deze lijst worden standaard op alfabetische volgorde van hun kennelnaam vermeld. Een FRC lid dat
als fokker op deze lijst geplaatst wil worden, kan zich schriftelijk hiervoor aanmelden via het FRC
Aanmeldingsformulier Fokkerslijst. Dit formulier is te downloaden van de website; het is te vinden onder
Formulieren --> Begeleidingscommissie. Na invulling van alle gevraagde gegevens en een handtekening gaarne dit
aan ons toezenden per post.
Na controle zullen de gegevens geplaatst worden. Verhuisberichten en andere wijzigingen graag doorgeven aan
het secretariaat van de Begeleidingscommissie.
Onderstaande FRC fokkerslijst pretendeert niet volledig te zijn. Er zijn binnen onze FRC nog meer leden die
Flatcoats fokken en waarvan wij weten dat zij dit al jaren volgens de richtlijnen van de FRC doen. Van hen hebben
wij echter geen gegevens ontvangen voor plaatsing op deze fokkerslijst.
Sorteren op Naam
Volgorde Oplopend
Woonplaats
25
Items per pagina
Aflopend
50
75
Kennelnaam
Happy Twist [1]

Woonplaats
Enschede

Naam
R.B. Gerritsen

Telefoon
06 25587308

E-mailadres
rbgerritsen@outlook.c
om [2]

Joy and Passion [3]

Landgraaf

Angelique Eberhard

+31-(0)627 622 622
angelique@joyandpas
sion.nl [4]

Tree Park House [5]

Heesch

Jan-Willem Pennings 06-10219059
hetbloementheater@h
otmail.com [6]

Voor meer informatie over de te verwachten nesten en/of geboren nesten kunt u ook contact opnemen met de
fokkers.
Voor ras informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. J.N.M. Hageman-Loeff
Steenoven 13
3233 AZ Oostvoorne
Tel: 0181-485554
E-mail: jhageman@frc-nl.com [7]
Bron-URL: http://frc-nl.com/fokkersoverzicht
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