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WORKSHOP HONDENSPIEGELEN
Bij Kasteel Rosendael
Hondenspiegelen is een bijzondere activiteit waarbij u de kans krijgt om, via het gedrag dat u oproept bij een hond, een heldere
kijk te krijgen op uw eigen gedrag. Wilt u op een buitengewoon originele manier inzicht krijgen in uw persoonlijke effectiviteit? Of
wilt u uw relaties een buitengewoon bijzondere belevenis aanbieden? Of wilt u een heerlijk ontspannen uitje met uw collega’s in de
buitenlucht? Kijk dan eens onder goede en vooral professionele begeleiding in de Hondenspiegel!
Het Hondenspiegelen is een uitstekende metafoor om onder andere de elementen van het begrip communicatie maar ook van
leidinggeven in een ongewone context te onderzoeken: heerlijk in de buitenlucht met dieren in plaats van binnen in een kantoor.
De diepgang van de workshop wordt in overleg met u bepaald. Dit maakt de workshop geschikt voor zowel entertainment als
entertRainment.
De roedel honden die wordt meegenomen voor het Hondenspiegelen zijn allemaal Border Collies. Dit is een zeer intelligent
hondenras, waarmee succes wordt gegarandeerd indien men de juiste snaar aanslaat. En dat laatste is uiteraard steeds opnieuw
de uitdaging!
De workshop bestaat uit diverse onderdelen: een introductie over roedelgedrag van
honden en welke rollen de verschillende roedelleden daarin vervullen. Een korte
demonstratie over interactie tussen mens en hond. Vervolgens kiest iedere deelnemer
zijn of haar hond uit onze roedel. Die keuze kan gebaseerd zijn op de uitdaging die je er
in ziet om juist met díe hond samen te gaan werken, dan wel een stukje herkenning en
vertrouwen. Daarna gaan we op zó’n manier contact leggen dat de hond opdrachten
voor je wil uitvoeren. Deze opdrachten zijn in het begin eenvoudig, maar worden steeds
ingewikkelder waarbij afleidingsfactoren een steeds grotere rol gaan spelen.
De Finale
De workshop Hondenspiegelen eindigt met een bijzonder en uniek spel waarbij alle
deelnemers met hun hond de ultieme challenge aan gaan! Alle elementen die tijdens de
workshop de revue zijn gepasseerd, zullen voorbij komen.
De workshop wordt onder andere verzorgd door meervoudig Nederlands-, meervoudig
Europees- en voormalig Wereldkampioen schapendrijven met Border Collies Serge van
der Zweep en/of Ellen van der Zweep (drie maal Beste Vrouw van Nederland, Nederlands
kampioen en meerdere malen lid van het Nederlands team samen met Serge) maar ook
door andere (top) handlers uit het team van Van der Zweep, die allen persoonlijk zijn
opgeleid door Ellen en Serge en allen beschikken over buitengewoon niveau op het
gebied van communiceren van mensen met dieren.
Tijdsduur: 1,5 uur
Aantal personen: 5 - 25 personen
t/m 8 personen € 799,00
t/m 15 personen € 999,00
t/m 23 personen € 1.199,00
*
*
*
*

Bovenstaande prijzen zijn exclusief € 150,00 euro voor gebruik van de boomgaard voor het schapendrijven.
Grotere groepen prijs op aanvraag
Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief reiskosten tot 1 uur vanaf locatie Heteren

