Workshop Trainen en socialiseren van pups
Op 25 november 2017 van 13.00-17.00 organiseren we (Canine Kynologisch Advies in samenwerking
met Dierenwelzijncentrum In ’t Veld) weer de workshop ‘Trainen en socialiseren van pups’. In deze
workshop worden nieuwe inzichten gepresenteerd met betrekking tot het trainen van pups gedurende
de periode van 8-12 weken.

Het is een echte workshop waarbij je als deelnemer in de gelegenheid gesteld wordt om pups te testen. Deze
keer kunnen we aan de slag met een nestje Rottweiler pups. Dit is ook even afhankelijk van het aantal pups,
maar we gaan aan de slag in kleine groepjes.
Daarnaast gaan we in op de theoretische onderbouwing van nieuwe inzichten. Er wordt ingegaan op het
belang van training en hoe deze training van invloed is op de socialisatie van de pup. We gaan in op de
ontwikkeling van het zenuwstelsel en hoe dit tot uiting komt in de training, o.a. door het gebruik van
‘aandachtscirkels’ en habituatie.

Tijdens de socialisatieperiode leren pups hoe hun omgeving functioneert, wie sociale partners zijn, wat tot de
gewone leefomgeving behoort en waar dus niet op gereageerd hoeft te worden.
Hoe we tijdens deze periode optimaal van de gevoeligheid gebruik kunnen maken door gericht te trainen is
het onderwerp van deze middag. Jonge pups blijken extreem snelle leerlingen en opvallend: rasverschillen
zijn nog niet zo prominent ontwikkeld waardoor de combinatie van training en socialisatie voor vrijwel alle
pups tot zeer goede resultaten kan leiden.
In deze lezing worden nieuwe nuances en opvattingen over training gegeven die meer uit uw pup kunnen
halen. De adviezen zijn, naast de socialisatie, gebaseerd op de ontwikkeling van het zintuigen en de
ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Er worden verbanden gelegd tussen deze vroege training en het
voorkomen van bepaalde gedragsproblemen op latere leeftijd.
Kosten: € 65,00 per persoon
Om in te schrijven, stuurt u een email naar info@marcelnijland.nl met hierin uw gegevens. Hierna ontvangt u
twee weken voor aanvang een factuur en is uw inschrijving na betaling bevestigd.
We hopen u 25 november te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Marcel.
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