Wil jij je jachthond ook trainen met de clicker?
Nou dat kan! We gaan Christel Holtrop uitnodigen om dit te realiseren.
Christel traint al jaren bij Helen Phillips, de autoriteit op het gebied van clicker
jachttraining. Christel gaat jaarlijks naar Engeland en België om met Helen te werken en
haalt Helen één keer per jaar naar Nederland.
Zelf geeft Christel op het gebied van jacht en waterwerk workshops door heel Nederland
en in het buitenland. Uiteraard heeft zij haar eigen honden ook met de clicker opgeleid
voor het jachtwerk. Zie www.waterdogs.eu

Voor mensen die weten hoe een clicker werkt hoef ik niets uit te leggen.
Voor mensen die niet bekend zijn met een clicker, maar het leuk lijkt om er mee te werken,
is de onderstaande link informatief.
http://www.doggo.nl/artikelen/hondentraining/clickertraining/
De trainingen zullen in de vorm van workshops plaatsvinden en elke groep bestaat uit 4 a
5 cursisten.
De opzet is om de workshops ongeveer om de maand te geven, zodat je tijd genoeg hebt
om opdrachten uit te werken voor de volgende workshop.
Daarna kunnen er vervolgworkshops plaatsvinden als jullie dat leuk vinden…om verder te
bouwen aan een ontspannen werkende hond.
Je kunt ook beslissen om één of twee workshops te volgen.
Trainingsdoelen kunnen zijn: correct uitgevoerd apport, steadyness en recall, lijnen lopen,
zoekwerk etc.
De workshops vinden plaats op dinsdag, vrijdag en zaterdag.
De tijd: van 10.00-15.00 uur

Begin en de eventuele vervolgdata, de workshops gaan door bij voldoende aanmelding!
Dinsdagen:

22 mei 2018
19 juni 2018
17 juli 2018
Vrijdagen:
29 juni 2018
27 juli 2018
24 augustus 2018
Zaterdagen: zijn om de week, omdat de agenda van Christel verder vol zit 
28 juli 2018
4 augustus 2018
11 augustus 2018

Wij zorgen voor koffie, thee en kopje soep. De lunch graag zelf meenemen.
De honden moeten met andere honden om kunnen gaan.
De kosten 95 Euro per workshop.
De locatie: Bob’s Tora Weerselo
Inschrijving kan op: bobs-mail@home.nl
Onder vermelding van Jacht workshop met Christel Holtrop
Graag vermelden welk ras u heeft.
De leeftijd van de hond.
De naam van de hond.
En of de hond al oefeningen beheerst.
Kennen de hond en de begeleider de clicker?
Met vriendelijke groet,
Het team van Bob

