
 Jeugd op Ter Dries 

 Medewerkers gezocht 

NIEUWSBRIEF flash 1 juli 2016 

Jeugd op Ter Dries: Op 6 juli 2016 ontvangen wij, in het kader van de jeugdwerking, een 10 à 15 tal jongeren 

tussen de 7 en de 12 jaar die graag eens met honden willen werken en dit op een juiste manier willen aanleren. 
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Werkwijze is dat de kinderen op loting een (baas en) hond uitkiezen en hiermee aan de slag gaan. 

De kinderen brengen zelf kleine vleesjes of kaasjes mee (maar je kan je toch best ook een beetje voorzien).  Zelf 

breng je best een speeltje en een hond vriendelijke leiband mee . 

Vervolgens gaan de kinderen een paar eenvoudige dogdance oefeningen aangeleerd krijgen (die basis bestaan uit 

het achternalopen van het voertje in een bepaalde richting) en die dus niet speciaal voorkennis vereisen.  De kin-

deren mogen ook een spelparcours met hindernissen doen met de honden alsook een kleine wandeling maken. 

De activiteit duurt van 10 tot 12, maar we proberen de honden daar te krijgen tegen 9u30, zodat deze reeds het 

plasterrein hebben bezocht. 

We proberen indien mogelijk 15 à 20 honden te voorzien, waarvan 10 toch zeker aanwezig om 9u30 en de 10 ande-

re kunnen eventueel om 10u30 toekomen, om dan in te vallen omstreeks 11u, als "vervanghond" voor de (zeker 

met warm weer) uitgetelde exemplaren. 

Bij regen trekken we de kelder in. 

Wat niet belangrijk is: dat de hond kunstjes al kent, dat de hond groot of klein is, de hond een expert in gehoor-

zaamheid is, beginners welkom! 

Wat wel belangrijk is: dat de hond sociaal is naar andere honden, dat de hond sociaal is naar andere mensen, 

kinderen, dat de hond interesse heeft in voertjes/speeltjes, dat de hond in de buurt van de baas blijft en het niet 

direct op een rennen zet. 

Mooi meegenomen, super socialisatie oefening, leuk en leerrijk samenzijn met je hond. 

Contactinfo voor degenen die het voelen kriebelen:   

Christel Verdonck - 0499/603309 

christel.verdonck@theswingingtails.be 

Medewerkers gezocht: op  25 september 2016 organiseert Hondenschool Ter Dries de eerste Belgian-Winner 

Zowel voor de dag zelf als de week voor de wedstrijd zijn we nog steeds op zoek naar ijverige medewerkers, 

Wie zich geroepen voelt, neemt best contact op met Walter Mariën: walter@terdries.be of met Sara Lauwers: 

sarah_largo@hotmail.com 

Voor alle disciplines: 

Geen toegang tot de terreinen, om te trainen, van 19 tot 27    

september 2016 I.V.M. organisatie Belgian-Winner 
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