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10.30 – 10.50 uur
Obedience
Playful Dogtraining verzorgt de demonstratie “Let’s play FCI Obedience”.
Obedience is een hondensport die is ontstaan uit het vroegere Gedrag &
Gehoorzaamheid (G&G), waarbij het accent ligt op een hoge graad van
gehoorzaamheid en perfectie. In het noorden is dit een nog vrij onbekende
hondensport, dus kom kennismaken tijdens Paard & Erfgoed.
10.50 – 11.10uur
Detectiewerk
Kom kijken naar een demo door geleiders met veel passie en liefde
voor hun honden en werk. Zij zijn werkzaam op Schiphol met
explosievenspeurhonden die gecertificeerd zijn door de Koninklijke
marechaussee. Daarnaast doen ze nog veel meer, zoals narcotica
en menselijke luchten speuren bijvoorbeeld bij evenementen.
11.10 – 11.30 uur Flyball
Het belangrijkste in een flyballteam
zijn honden die gek zijn op de bal,
een enthousiaste baas, een coach en
een ballenlader. De rol van de ballenlader is hierin heel
belangrijk. Het flyballteam van de KC Assen en omstreken
komt jullie ook dit jaar graag weer een gave demo geven
van hun teamsport!
11.30 – 11.50 uur
Pakwerk
Bij pakwerk moet de hond een ‘boef’ opsporen,
aanblaffen en in bewaring stellen. De hond mag pas
bijten als de ‘boef’ probeert te ontsnappen of de
baas van de hond of de hond zelf wordt aangevallen.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kweekt
pakwerk dus geen agressie, maar zorgt het juist voor
een goede uitlaatklep en meer zelfbeheersing! De
cursisten van de TOPhond laten in een leuke demonstratie zien hoe dit precies in
zijn werk gaat. En wie weet wil jouw hond daarna ook wel even proberen om in
een mouw te bijten?

in de honden showbak

genieten van het trainen met de honden.

11.50 – 12.20 uur
Jachthonden
Onduidelijk is of wolven mensen toelieten bij hun jacht of dat mensen wolven
toelieten. Zeker is dat de samenwerking tussen mens en hond in de jacht al zeer
lang intensief is. Jagen zonder hond is gewoonweg onmogelijk. Heden ten dage
hebben we allerlei soorten jachthonden. Hoewel slechts nog een klein deel van de
jachthonden ook gebruikt wordt in de jacht, is de jachthondensport groeiende. En
steeds meer mensen ontdekken hoe leuk het is om deze activiteit met zijn hond te
doen, zowel voor de baas als voor de hond. Tijdens Paard & Erfgoed laten we vooral
zien wat het werk van de jachthond is na het schot, het zogenaamde apporteren.
12.20 – 12.35 uur
Workshop Obedience
Kom met uw eigen hond mee doen aan een leuke workshop Obedience! Dan kunt u
zelf ervaren of deze hondensport iets voor u beiden is.
12.35 – 13.05 uur
Reddingshonden
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel
heeft als doel het opleiden en inzetten van deskundige
reddingshondenteams om vermiste personen, kinderen
of verwarde mensen op te sporen in Nederland en
omringende landen. Zij laten u graag zien hoe dit in
zijn werk gaat.
13.05 – 13.30 uur
Catrinus
Catrinus de schaapsherder van Doldersum en zijn partner Erika die schaapsherder
is fokken de Shepherds Working Kelpies. Zij leggen uit dat hun fok doel is: honden
met gevoel voor vee, uithoudingsvermogen, goed karakter en een sterk lichaam.
Hoe ze de honden trainen vanaf pup leggen ze uit tijdens hun demo.
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13.30 – 13.50 uur
Detectiewerk
Kom kijken naar een demo door geleiders met veel passie en liefde voor hun
honden en werk. Zij zijn werkzaam op Schiphol met explosievenspeurhonden
die gecertificeerd zijn door de Koninklijke marechaussee. Daarnaast doen ze
nog veel meer, zoals narcotica en menselijke luchten speuren bijvoorbeeld bij
evenementen.
13.50 – 14.10 uur
Obedience
Playful Dogtraining verzorgt de demonstratie “Let’s play FCI Obedience”.
Obedience is een hondensport die is ontstaan uit het vroegere Gedrag &
Gehoorzaamheid (G&G), waarbij het accent ligt op een hoge graad van
gehoorzaamheid en perfectie. In het noorden is dit een nog vrij onbekende
hondensport, dus kom kennismaken tijdens Paard & Erfgoed.
14.10 – 14.30 uur
Flyball
Het belangrijkste in een flyballteam zijn honden die
gek zijn op de bal, een enthousiaste baas, een coach
en een ballenlader. Het flyballteam van de KC Assen
en omstreken komt jullie ook dit jaar graag weer een
gave demo geven van hun teamsport!
14.30 – 14.45 uur
Workshop Hoopers
Kom met uw eigen hond mee doen aan een leuke workshop Hoopers!
Dan kunt u zelf ervaren of deze hondensport iets voor u beiden is.
14.45 – 15.05 uur
Pakwerk
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kweekt pakwerk
geen agressie, maar zorgt het juist voor een goede uitlaatklep
en meer zelfbeheersing! Kom tijdens deze demonstratie kijken
hoe dit precies in zijn werk gaat. En wie weet wil jouw hond
daarna ook wel even proberen om in een mouw te bijten?
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15.05 – 15.35 uur
Jachthonden
Hoewel slechts nog een klein deel van de jachthonden
ook gebruikt wordt in de jacht is de jachthondensport
groeiende. En steeds meer mensen ontdekken hoe
leuk het is om deze activiteit met zijn hond te
doen, zowel voorde baas als voor de hond. Tijdens
Paard & Erfgoed laten we vooral zien wat het werk
van de jachthond is na het schot, het zogenaamde
apporteren.
15.35 – 15.55 uur
Hoopers
Hoopers is een vrij nieuwe hondensport in Nederland en vooral heel leuk omdat
het voor elke hond geschikt is. Wij gaan met een aantal leuke handler-hond
combinaties laten zien wat Hoopers inhoud. Ook zijn jullie welkom om met je
eigen hond te komen snuffelen aan deze sport.
15.55 – 16.25 uur
Reddingshonden
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel heeft als doel het opleiden en
inzetten van deskundige reddingshondenteams om vermiste personen, kinderen
of verwarde mensen op te sporen in Nederland en omringende landen. Zij laten u
graag zien hoe dit in zijn werk gaat.
16.25 – 16.45 uur
Catrinus
Catrinus de schaapsherder van Doldersum en zijn partner Erika die schaapsherder
is fokken de Shepherds Working Kelpies. Zij leggen uit dat hun fok doel is: honden
met gevoel voor vee, uithoudingsvermogen, goed karakter en een sterk lichaam.
Hoe ze de honden trainen vanaf pup leggen ze uit tijdens hun demo.
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Elke hond verdient Hersenwerk!
Hersenwerk voor honden zet honden aan het
werk, daagt uit en stimuleert door lekkers of een
voorwerp te verstoppen in een puzzel. Hersenwerk
is voor steeds meer honden en hun baasjes een
leuke en uitdagende activiteit, maar Hersenwerk
doet nog zoveel meer.
Bij Hersenwerk kiest de hond zelf hoe hij
een puzzel oplost. De eigenaar begeleidt maar stuurt niet. Doordat de hond
op zijn eigen wijze werkt, ontwikkelt hij focus, concentratie en daardoor ook
zelfvertrouwen. Door het gebruik van verschillende materialen en doordat de hond
op zijn eigen wijze zoekt, worden alle zintuigen aan het werk gezet. Het effect is
dat hij zich inspant en vervolgens heerlijk kan ontspannen. Kom dit samen met uw
hond ervaren bij de begeleiders van het Hersenwerkplein!

Muziek bij de koffie/theeschenkerij

Hondenfotograaf Jaggie’s Pawprint
Honden fotograferen is leuk. Maar ook een uitdaging.
Stilzitten? Niet echt. Snel? Behoorlijk. Weet je dat het
mij ook vaak gebeurt als ik mijn eigen hondje op de foto
wil zetten? Ze komen naar je toe gerend als je bukt,
ze draaien hun achterste naar je toe, ze kijken niet zo
vrolijk…
En daarom is het handig om samen te werken. Jij richt
je op je hond, ik op de foto. Samen zorgen we ervoor
dat ie er leuk, vrolijk en gewoon zoals je hond op staat. En dat kan tijdens Paard
en Erfgoed. We kunnen een natuurlijke achtergrond gebruiken maar ik heb ook
een mobiele studio met een mooie achtergrond bij me. Ik kan terplekke een foto
afdrukken, een sleutelhanger maken of je kunt thuis eerst de foto’s bekijken voor
je gaat bestellen, ook dat kan!

• Line dance door cliënten van Trajectum.
Ze hebben hier al maanden voor getraind en het is allemaal best een beetje
spannend, maar zo leuk om te doen!

Even lekker zitten en uitrusten van alle indrukken van
Paard & Erfgoed kan bij de koffie- en theeschenkerij.
Al genietend van een heerlijke versnapering kunt u
genieten van zang, dans en muziek.
Voor de sportieveling onder ons kan er een glas
heerlijke ranja bij elkaar gefietst worden.
Een gevarieerd programma met afwisselend:
• Jonge zangers en zangeressen.

• Janis Mc Coury & The Wall of Sound
Het Noord Nederlandse bluegrass kwartet
bestaat uit Liz (Banja & Zang), Peter (Banja &
Zang),
Hendrik (Mandoline & Zang) en Bert (Dobro &
Zang). De muziek die deze band maakt bestaat
uit hard driving en high lonesome bluegrass
liedjes.

