Vom Falorie

Opleiding voor uw hond

Wij zijn gespecialiseerd in het trainen van sporthonden en hulphonden.Onze kennis bestaat uit meer dan 30 jaar
praktijkervaring. O.a. geresulteerd in 3- voudig deelname aan wereldkampioenschappen africhting van duitse herders
Ons Trainingscentrum heeft 4 hoofddoelen, het trainen van:
- Hulphonden + vooropleiden van blindengeleidehonden
- Sporthonden (Ipo)
- K9-honden en
- ProbleemhondenWij helpen u graag bij het heropvoeden van uw hond. Wij hebben veel meer dan alleen theoretische
kennis! Met meer dan 30 jaar praktijk-ervaring, van blindengeleidehonden tot verdedigingshonden. Van chihuahua tot
duitse dog. Van angstige honden tot agressieve honden. We hebben meerdere honden succesvol getraind die in andere
(bekende) centra weggestuurd werden met de opmerking: hier kun je niets meer mee... De honden verblijven intern in
ons centrum om hun opleiding zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Behalve de trainingstijd die er in wordt gestoken,
gaat de hond ook lekker mee het bos in voor de welverdiende ontspanning. Door de juiste balans van bijscholing en
ontspanning zal de hond tot zijn beste resultaat komen. Een kleine greep uit de opleidingen die wij aanbieden: ü
Verbeteren van angst-gedragü Uitvallen aan de lijn (Her-socialisatie met andere honden)ü Gehoorzaamheidü Wandelen
zonder trekken Ook bieden wij leuke opleidingen aan voor de honden die geen probleemgedrag vertonen! Deze
opleidingen zijn zowel met baas te volgen (als workshop) als intern (zonder baas, langere periode). ü Speuren
(voetstapzoeken of vrij zoeken naar voorwerp)ü Doggy-danceü Apporterenü Basis agilityü Clickertrainingü VZH/IPO Wat de
prijzen betreft: voor workshops kunt u beter even een kijkje nemen in het menu onder 'workshops'. Interne training kost
per maand 750,- euro. Incl voer. (Cavom)Hieronder valt het eerstgenoemde rijtje: angstgedrag, uitvallen, gehoorzaamheid
en wandelen zonder trekken etc. Opleiding VZH: 1500,- euro.Opleiding IPO-1: 2500,- euro, (= excl VZH. VZH en IPO1 tegelijkertijd kost 3500,- euro.) plus 750 euro voor elk volgend certificaat mits de hond het vermogen heeft om dat in de
normale tijd te halen. Dit zijn opleidingen met certificaat. De hond dient in bezit te zijn van werkhondenboekje of
rashondenlogboek (evt samen met ons aan te vragen) en voor de IPO opleidingen dient de hond als zijnde werkhond te
zijn genoemd door de FCI. In dit geval moet de eigenaar tevens lid zijn van een rasvereniging of van de NBG. Wij geven
onze honden de vooropleiding Blindengeleidehond en volledige opleiding tot Hulphond. Het is mogelijk om uw hond
dezelfde voor-opleiding te laten volgen! Het draait hier voornamelijk om socialiteit, gehoorzaamheid, heel veel trainen en
vooral... teamwork. De training voor uw hond houdt in dat de hond een enorme gehoorzaamheidsbasis leert, en dat er
veel mee gelopen wordt op straat en in de stad. Alleen leren wij de hond niet parcours-lopen, dit gaat een stap te ver
voor de hond die geen carriere als geleidehond tegemoet gaat. De opleiding Hulphond houdt in dat uw hond leuke
basisoefeningen leert zoals lades/kastdeuren/deuren dicht te doen, deze ook te openen mbv een hulpstukje,
apporteren, etc. Maar dit alles wordt pas getraind nadat de hond goed de basiscommando's beheerst. De kosten van
deze opleiding zijn 1000,- euro per maand. Bij deze opleiding wordt geen dekje/hulphondenpas geleverd, het is puur
voor de fun. Wilt u uw hond laten opleiden tot echte hulphond, dan komen er nog heel wat voorwaarden bij. Mail hierover
voor meer info. Tevens zijn wij bezig met het opleiden van Psychiatrische Hulphonden. Hierover kunt u meer lezen op
onze website:www.psychiatrischehulphonden.nl Wij gaan regelmatig naar Zweden om bij te scholen in het
Blindengeleidehonden-werk.
* * * * * * * * * Wij trainen onze eigen honden hobbymatig naar het hoogst haalbare nivea
binnen de africhtingssport. Ook met uw hond gaan wij graag te werk in de africhtingssport om de gewenste diploma's op de
hond zetten, mits dit binnen het vermogen van de hond ligt. De mogelijkheden:
- VZH
- IPO 1 t/m 3Maar ook onderdelen apart zijn mogelijk. Als uw hond problemen heeft met onderstaande
oefeningen/onderdelen dan gaan wij daar graag mee te werk.
- Speuren
- Appel
- Apporteren
- Pakwerk
- Een specifiek onderdeel uit het programma
- Buitdrift (zie ook K9)Wij richten zowel werk- als showlijnen af, en tevens andere rassen.
*********
Honden die
knetter zijn van een balletje leren hun bal zoeken op de meest moeilijke terreinen, in gebouwen etc. De voldoening van
het vinden van de bal is enorm voor de hond, hier leven ze voor. Tevens worden deze honden geleerd te bijten op een
mouw, een sensatie voor de hond! Deze honden kopen wij, worden getraind tot een bepaald niveau en vervolgens gaan
de honden te werk bij o.a. de douane. Heeft U een hond die bijv in de sport drift tekort komt? Of vindt U het leuk als Uw
huishond zijn balletje gaat apporteren? Dan kunnen wij misschien helpen. Wij hebben honden in de kennel gehad die in
aanvang nog geen 'deuk in een pakkie boter' beten, en later vol drift hun bal zochten en apporteerden, of op de mouw
knalden. Maar let wel... wat er echt niet in zit, kun je er ook echt niet uithalen. * * * * * * * * * ProbleemhondenEigelijk
bestaan ze niet, maar wanneer de hond ongewenst gedrag vertoont krijgt hij al snel de naam 'Probleemhond'. Vaak gaat
het om uitvallen naar andere honden, trekken aan de lijn, niet gehoorzamen etc. Wij zetten honden weer op het juiste
pad door ze leiding te geven en te behandelen als een hond. Want dat zijn prioriteiten als het gaat om probleemgedrag.
Vervolgens doen wij er alles aan om te zorgen dat de hond het gewenste gedrag blijft vertonen na terugkomst bij zijn
eigenaar.Het trainingscentrum: Ons trainingscentrum is 7 jaar geleden in het groot opgezet in Duitsland. Hier hebben we
alle mogelijkheiden om de honden optimaal te trainen.Achter het ruime erf is een prachtig trainingsveld gemaakt, met al
het benodigde materiaal voor de sporthonden, en tevens al het extra's dat nodig is voor de andere trainingen. Als wij de
straat oversteken en een stukje zandpad aflopen komen we in een bos terecht waar we heerlijk kunnen wandelen met
onze honden!Als U de volgende link aanklikt kunt U de ontwikkelingen van het trainingscentrum volgen: Ontwikkeling
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