
WORKSHOPS 14 mei 2017 - IWSVN Jubileumweekend 

 

We hebben ons best gedaan om een variatie aan workshops samen te stellen die geschikt zijn 

voor de ervaren jachthond, de onervaren hondenneus en/of eigenaar en/of voor de ervaren of 

onervaren hond. Kortom voor iedereen! 

De kosten voor iedere workshop zijn € 20,00 per hond.  

Alle honden, ras of niet, zijn welkom om deel te nemen maar aan de Ierse Waterspaniel wordt 

voorrang gegeven. 

De workshops kunnen eventueel met meerdere honden gevolgd worden maar 

dan moet  

uiteraard wel dezelfde workshop in hetzelfde tijdvak worden gekozen.  

Per workshop kunnen gemiddeld 5 honden deelnemen. 

De onderstaande workshops kunnen we aanbieden: 

Workshop 1 (9.30 uur – 12.00 uur) – apporteren/markeren 

Tijdens deze workshop komt de opbouw van markeren aan de orde. Er wordt 

gebruikt gemaakt van Zinger Wingers (op afstand bedienbare katapulten die 

dummies kunnen wegschieten) – er wordt niet geschoten. 

Workshop 2 (9.30 uur – 12.00 uur) – mantrailen 

Mantrailen is een gespecialiseerde vorm van het reddingshondenwerk. Waar 

de reddingshond in de vlakte of in het puin (rampgebied) een mens zoekt die 

hulp nodig heeft en dus zit, ligt of begraven is onder het puin, zoekt de man-

trailhond het spoor, dus de weg die die ene persoon is gegaan.  

Tijdens deze workshop worden de eerste stappen gezet naar het uitwerken van 

een spoor(tje). 

Workshop 3 (9.30 uur – 12.00 uur) – fleece speeltje/snuffelmat/riem maken 

Tijdens deze workshop maak je een snuffelmat/speeltje/riem voor je hond 

(afhankelijk van de voorkeuren). 

Deze workshop is bedoeld om te volgen zonder hond. Het materiaal is inbegre-

pen in de prijs van de workshop. 

Workshop 4 (13.30 uur – 16.00 uur) – apporteren/meervoudige apporten 

Tijdens deze workshop komen meervoudige apporten en workingtest opdrach-

ten aan de orde. Er wordt gebruikt gemaakt van Zinger Wingers (op afstand 

bedienbare katapulten die dummies kunnen wegschieten) – er wordt niet geschoten. 

Workshop 5  (13.30 uur – 16.00 uur) – massage 

Tijdens deze workshop leer je de technieken om je hond zelf te masseren.  

Als een hond uit balans is, zie je dit niet alleen terug in zijn communicatie, houding en gedrag. 

Het lichaam zelf is dé bron van informatie over hoe het met jouw hond gaat. Door het lichaam 

goed te observeren in beweging en stand en het systematisch te palperen, kun je spanningsge-

bieden opsporen en met massage gericht aanpakken. Naast de stress reducerende werking, 

kan massage vaste lichamelijke en gedragsmatige patronen doorbreken en het natuurlijke even-

wicht herstellen. 

Workshop 6 (13.30 uur – 15.00 uur) – balans en coördinatie 

Door het trainen van coördinatie (en balans) wordt de hond zich meer bewust van zijn l ichaam, 

spieren gaan efficiënter samenwerken en de hond wordt sterker en kan zijn lichaam be-

ter aansturen.  


