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Sanne Postma wint de Regionale Friese Trimkampioenschappen!

Het volgende bericht lazen we in de Leeuwarder courant.

SNEEK -  

De 23-jarige Sanne Postma uit Beetgumermolen is zaterdag de verrassende winnaar geworden van het Open Fries Kampioenschap 
Hondentrimmen.

Het was de allereerste prijs voor Sanne, die in haar dorp Sanne's Trimsalon heeft. Ze won door het uitstekend knippen en kappen 
van bouvier Beertje, een hond van een klant van haar. Het kampioenschap werd gehouden in de Veemarkthal van Sneek.
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Het kampioenschap vond dus plaats in Sneek en werd door de meest ervaren trimmers bezocht. Sommigen trimmen al 25 of 
30 jaar! Sanne was dan ook verbaasd dat ze in de prijzen viel en wel de eerste prijs!
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Voor de wedstrijd mag je twee en een half uur gebruiken. Het is een blinde jurering. Dat wil zeggen dat de hond door 
iemand anders wordt voorgebracht. 

Jurieleden: Jetty van der Hulst ( wereldkampioen bouvier trimmen) en Jean Beets zijn bekende Nederlandse trimmers. 
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Sanne bracht een prachtige bouvier mee. ‘Een mooie compacte hond, is goed om in model te knippen’. En dit was zeker zo, 
want ze bracht haar de eerste prijs in de vorm van een mooie wisselbeker.
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Sanne is dan ook verplicht om volgend jaar weer mee te doen om haar titel te verdedigen!

Eerst maar even genieten van de roem. Niet alleen wij schonken aandacht aan haar mooie prestatie, ook GP tv kwam bij 
Sanne langs. Verder stond er een stukje in de Leeuwarder Courant en in de Wijd en Zijd!
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Mooie reclame wat tevens nieuwe klanten opleverde. Geen twijfel meer mogelijk over de professie van Sanne.
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Van harte gefeliciteerd namens de redactie!

 

<<Terug
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