in samenwerking met

Samen met je hond een hele week speuren!
Dat kan bij Camping Mesles du Morvan, van zondagavond 12 september t/m vrijdag 17 september 2021.
Deze workshop mantrailen wordt georganiseerd en aangeboden door Maan en Regina van Mantrailing Westerveld.
Het maakt niet uit of je al ervaring hebt met mantrailen of speuren. Je kunt dit doen met honden van alle leeftijden,
vanaf 3 maanden.
Alle honden zijn met druk met hun neus om geuren na te lopen, zowel op de grond als in de lucht, de hele dag door!
Wie is hier geweest? Ken ik die? Kortom: ze ruiken van alles! En dat is een natuurlijk gedrag van honden.
Bij het mantrailen gaat het om één specifieke geur, het spoor van een mens. Het verschil is nu dat de hond de geur
van een bepaalde persoon krijgt aangeboden. We willen dat hij die specifieke persoon zoekt! Uiteraard als team,
samen met de baas.
We starten met theorie, ondersteund met video's, over onder andere:
•
•
•
•
•

Wat is geur?
Hoe werkt de hondenneus?
Het leren opnemen van de trail (het geurspoor).
Factoren van invloed.
Motivatie voor en tijdens het speuren (trailen).

Daarna gaan we vooral in de praktijk aan de slag, in zowel bosgebied als stedelijk gebied. De trails passen we aan op
de ervaring van de hond en zijn baasje.
Wat heb je nodig? Een tuig (waar je hond niet in uitgelaten word) en een lange lijn (7-10 meter). Mocht je dit niet
hebben, dan kan er met spullen van ons gewerkt worden.
Verder neem je beloningen mee voor je hond. Dat kan een speeltje zijn waar je hond helemaal gek van is of voer,
kaas, worst, etc.
Op zondagavond 12 september starten we ’s avonds met een kennismaking, met aansluitend theorie.
Vervolgens gaan we elke ochtend ca 3-4 uur met de honden speuren. Hier maken we video opnames van. Deze
kunnen we terugkijken tijdens de evaluaties in de avonden.
In de middagen is er rust voor hond en geleider en ruimte voor ontspanning. Woensdag is een vrije dag.
Op de donderdagavond zal een trail bij duisternis plaats vinden.
We sluiten de week af op vrijdagavond met uitreiken van de certificaten en een gezamenlijke BBQ.
De prijs bedraagt €350,- per hond/geleider, inclusief BTW, exclusief reis, verblijf en maaltijden!
Partners kunnen kosteloos mee kijken en uiteraard ook sporen lopen voor de honden.
Er is ruimte voor maximaal 8 honden, dus wees er snel bij!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor inschrijving, neem contact op met Camping Mesles du Morvan: https://www.campingmesles.com
Voor meer informatie over het mantrailen: https://mantrailing-westerveld.nl

