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KENNIS TOUR EXCLUSIEF VOOR KYNOLOGISCH
INSTRUCTEURS
De Raad van Beheer Kennis Tour Exclusief is terug. De reguliere Kennis Tour is open voor alle hondenliefhebbers,
maar de Exclusief Tour is speciaal opgezet voor onze leden of voor een specifiek deel van onze leden. Dit jaar is de
Tour speciaal voor Kynologisch Instructeurs.

De eerste twee sessies zijn in handen van Judith Lissenberg (links), sessie 3 doet zij samen met Quirine Potter van Loon
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Dit jaar hebben we, mede dankzij de samenwerking
met partner Prins Petfoods, een bijzonder programma
van drie sessies voor de Raad van Beheer Kynologisch
Instructeurs. Deelname is gratis. Aanmelding gaat via
de aangesloten verenigingen, die per vereniging twee
kynologisch instructeurs kunnen inschrijven.
Uniek bezoekerscentrum Prins
De derde en laatste sessie in het kader van de Raad
van Beheer Kennis Tour Exclusief vindt plaats in het
bezoekerscentrum van onze partner Prins, dat dit
najaar in gebruik wordt genomen. Prins wil graag
laten zien wat zij onder gastvrijheid en passie voor
dierenwelzijn verstaan. Bezoekers kunnen er
kennismaken met de geschiedenis en ontwikkeling
van het familiebedrijf Prins, ervaren hoe 100 procent
natuurlijke diervoedingen worden gemaakt en meer
te weten komen over het honden- en kattenlichaam.
Daarnaast is er een opnamestudio en een audi
torium, waar bekende dierspecialisten trainingen en
presentaties verzorgen.
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PROGRAMMA 2018
Sessie 1: Spekkie voor je bekkie
Spreker: Judith Lissenberg / Datum: dinsdag 17 april /
19.30 uur - 22.15 uur / Locatie: Van der Valk hotel,
Nieuwerkerk aan den IJssel / Accreditatiepunten: 10
Over hoe je een hond allerhande dingen kunt laten
oppakken, vasthouden, afgeven, vangen, ophalen,
opzoeken en meedragen. Met tal van leuke (les)ideeën
en uitdagingen die er voor zorgen dat mens en hond
plezier krijgen in het apporteren van de meest
uiteenlopende voorwerpen.
Sessie 2: Hap, click, weg! – de kunst van het belonen
Spreker: Judith Lissenberg / Datum: dinsdag 5 juni /
19.30 uur - 22.15 uur / Locatie: KNHS centrum, Ermelo /
Accreditatiepunten: 10
Bij het trainen draait alles om het ‘vangen’ van het juiste
gedrag. Hoe beloon je? Wat beloon je? Wanneer, en
waarmee? Hoe weet je dat je hond begrijpt wat je
bedoelt, en hoe verhoog je je norm? Een interactieve
lezing waarbij de deelnemers (zonder hond) ook in actie
mogen komen.
Sessie 3: De bal is hond + sessie
CKI
Sprekers: Judith Lissenberg, Quirine
Potter-van Loon / Datum: zaterdag 3
november / 10.00 uur - 16.00 uur /
Locatie: Prins bezoekerscentrum,
Veenendaal / Accreditatiepunten: 20
Welke leuke dingen kun je doen met
honden en ballen? Waar moet je op
letten als je met ballen gaat werken?
Hoe creëer je een setting waarin
zowel hond als handler een hoop
plezier hebben, maar ook een
heleboel leren? Van wereldballen en
blijfminton tot lintballen en
‘ontballen’: gegarandeerd een hoop
inspiratie om direct mee aan de slag
te gaan.
Meer informatie
Voor meer informatie en 
aanmelden ga naar
www.houdenvanhonden.nl/
kennistourexclusief

Artist impression van het bezoekerscentrum van Prins in Veenendaal, dat dit najaar
wordt geopend.
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