“Opwinding & Stress - welzijnsgericht werken met je jachthond”
Op zaterdag 3 en zondag 4 december 2022 wordt deze tweedaagse seminar
gegeven in Aarlanderveen Zuid-Holland.
Tijdens dit seminar zullen een aantal boeiende onderdelen worden behandeld
rondom het thema opwinding en stress. Onder andere hoe je opwinding in het
voordeel van je training kunt gebruiken, het leren wanneer stress tegen je werkt maar
vooral het herkennen van de lichaamstaal van je hond als communicatiemiddel. Conclusies
uit recente wetenschappelijke studies op het gebied van hondengedrag, behoeften en sociale
structuren komen beide dagen ruimschoots aan bod.
We zullen ingaan op trainingsmethodes en haar effecten op het hondenbrein, alsmede hoe
het hondenbrein functioneert. Daarnaast zoomen we ook in op wat ons als
voorjager/trainer/hondeneigenaar motiveert en dat van de hond. Naast de theorie gaan we,
ter afwisseling, observatie- en praktische oefeningen doen.
Het belooft een afwisselend en boeiend programma te worden..
Het seminar wordt gegeven door:
Birgitte van Vondelen-Jørgensen
Birgitte is flatcoated retriever fokker, voorjaagster & trainer. Tevens is ze regressie therapeute & coach en
houdt zich een aantal decennia bezig met de psychologie van mens & dier.

Marguerite Schouten Richter
Marguerite is mantrailing- en detectie instructeur. Marguerite is daarnaast ervaringsdeskundige in het
begeleiden van herplaatsers.
Beiden trainers zijn kynologisch instructeur in opleiding, hebben diverse gedrags- en agressie opleidingen
gevolgd waaronder een aantal bij Dr Vet Beh Amber Batson uit Engeland. Samen heeft het tweetal een
reeks eerder gegeven workshops op hun naam staan over het onderwerp “Opwinding & Stress” - voor
trainers, voorjagers en fokkers.

Interactieve seminar zonder hond.
Aanvang: 10.00 uur op beide dagen
Afsluiting: rond 16.30 uur op beide dagen
Locatie: in de landelijk gelegen Hoeve Oosterman, Noordeinde 62, 2445 XG te Aarlanderveen
Kosten: € 165,00 per persoon incl. lunch, koffie, thee en water op beide dagen.
Aanmelden via email: spirilisious@gmail.com graag met vermelding van naam, adres & 06nummer (voor de factuur). Onder voorbehoud van voldoende deelname. Aanmelden vóór 25
november 2022.

