Workshop: Neusspel
Eindelijk de neusspel cursus in workshop vorm, voor diegenen die graag
in een compact vorm kennis willen maken met deze super leuke manier
van samen bezig zijn. Geschikt voor alle honden vanaf 6 maanden oud,
ook voor honden met een rugzakje.
Kernwoorden voor de workshop zijn: binding, samenwerken, plezier voor
twee, nieuwe vaardigheden ontdekken, creatief binnen- en buitenshuis
bezig zijn, focussen, mentale uitdaging.
Er is ruimte voor maximaal 6 eigenaar-hond combinaties en 3
toeschouwers zonder hond. We beginnen met een theoriegedeelte waarin
wordt verteld over wat neusspel precies inhoudt, welke onderdelen er zijn,
wat eigenschappen van en invloeden op geuren zijn, welke materialen je
kan gebruiken, hoe de hondenneus werkt en wat het belang van snuffelen
nou eigenlijk is. Tijdens het praktijkgedeelte beginnen we met
systematisch zoeken, de basistechnieken om de juiste manier van zoeken
aan te leren en daarna gaan we door naar het onderdeel huiskamer
zoeken.
Je hond raakt van de neusspelletjes heerlijk voldaan. Je krijgt een
geweldige interactie tussen geleider en hond, onder meer omdat de hond
leert zoeken op persoonlijke geur van de eigenaar.
Alle geleerde oefeningen kan je tijdens je dagelijkse wandeling, of in- en
rondom je huis uitvoeren.
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Wanneer?
De workshop wordt gegeven op zondag 10 februari van 10.00 tot
ongeveer 12.30. Jullie worden ontvangen in de collegezaal (honden die
rustig bij je kunnen liggen mogen mee, alternatief is bij ons beneden in de
bench met eigen kleedje). Er wordt gezorgd voor koffie en thee zoals jullie
van ons gewend zijn.
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Wat kost het en wat heb je nodig?
Deelnemers met hond betalen € 55,00, wanneer je zonder hond de
workshop volgt betaal je € 27,50. Iedere deelnemer krijgt een snuffel
goodybag mee naar huis, een boxje met leuke geurmaterialen waarmee je
thuis verder aan de slag kan!
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Na aanmelding en bevestiging kan je dit overmaken op rekening NL31
RABO 0337617406 t.n.v. Martin Gaus Hondenschool Lelystad, o.v.v.
WSNS + de naam van je hond.

Benodigdheden voor de les zijn: een halsband of comfortabel tuig, een
riem (vanaf 2m.), lekkers voor de hond (klein en bijzonder lekker!) en een
speeltje waar de hond gek op is.
Tot ziens weer! Hartelijke groet namens
Het team
Martin Gaus Hondenschool Lelystad
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