Toelichting op het africhtinggedeelte “Learning by Doing”
Een weekend voor alle takken van sport binnen onze VDH, alles zal parallel verlopen, op
verschillende velden en in verschillende ruimtes is er voor iedere liefhebber wat te leren.
Dit mag geen enkel VDH lid missen !!! Met zekerheid een gemiste kans als dit wel zo zou
zijn !!
Een beleidspunt van de CBA /CBO is het verbeteren van het africhtingnivo binnen onze VDH
en wel in alle gelederen. De aanzet hiervoor wordt gemaakt in dit weekend.
Internationale contacten hebben wij geraadpleegd, geïnformeerd bij die landen die de laatste
jaren, zowel in de breedte als in de top, een sprong voorwaarts hebben gemaakt in het
africhtingnivo. Ook hebben zij duidelijke verbetering behaald in de klasseringen op het
WUSV kampioenschap, wat hebben zij gedaan om te verbeteren?
Zij hebben veel gereisd en veel geïnvesteerd om dit bereiken, veel van hen zijn ook
“bijgeschoold” door Jurgen Zank met zijn Team Jogi.
Buiten de eigen successen van deze teamleden op de grote evenementen hebben zij dus veel
invloed gehad op de successen van anderen.
Wij zorgen dat jullie niet hoeven te reizen naar het buitenland, wij zorgen dat jullie geen dure
seminars hoeven te volgen, wij als VDH brengen Team Jogi naar Nederland en het is voor
iedereen volledig gratis.
Veel dank zijn wij natuurlijk verschuldigd aan onze sponsors die onze begroting sluitend
hebben gemaakt.
Een toelichting op de bijgevoegde schematische dagindeling.
Iedereen is overal op iedere dag welkom
Vrijdag 01-07.
De openingsdag waarbij wij gekozen hebben om Nederlandse africhtingteams uit te nodigen
om hun methodes aan het brede publiek te demonstreren en de africhters in het publiek te
laten workshoppen met deze teams.
Benaderd hebben wij alle Masterclassleden en die kringgroepen die plaats 1 t/m 5 bezetten op
het NKK 2011.
Om 10.00 uur brandt het los, alles zal via de geluidsinstallatie duidelijk te volgen zijn, alle
gedachtegangen achter de getoonde methodieken zullen kenbaar gemaakt worden.
Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om met hun hond workshop’s te volgen in een
onderdeel naar keuze, bij een team naar eigen keuze.

Vervolg: toelichting op het africhtinggedeelte “Learning by Doing”
Wij denken deze dag te eindigen om ongeveer 18.00 uur, het is voor ons natuurlijk ook een
volledige try-out dus we zullen flexibel met de planning omgaan.
Vrijdag kort samengevat : de kans om te werken met de top van Nederland, de kans om
deze mensen (beter) te leren kennen, de kans om contacten te leggen, de kans om de
basis te leggen voor een betere africhting voor jezelf en jullie kringgroepen.
Maak kennis of verdiep je verder in de getoonde moderne positieve manier van
africhten.
Zaterdag 02-07
Om 09.00 starten wij met de theoretische onderbouwing van de africhtingmethodes van Team
Jogi. Op een Powerpointpresentatie wordt alles duidelijk uiteen gezet.
Deze presentatie zal in de Nederlandse taal zijn, natuurlijk is het team Duitstalig maar
constant zal Andre van Eekelen als tolk aanwezig zijn om eventuele onduidelijkheden toe te
lichten en waar nodig constant te vertalen.
Team Jogi vindt deze theoretische onderbouwing een must om het praktijkwerk volledig te
kunnen begrijpen.
Vanaf 10.45 uur wordt er op het hoofdveld gewerkt, constant zal er actie zijn op dit veld, tot
19.00 uur een aaneensluiting van hondensport.
Een beperking voor een ieder is :
Op het complete seminar en workshop van Team Jogi mag er absoluut niet gefilmd of
gefotografeerd worden.
Dit is afgesproken met het team zodat zij vrij alle methodes met het publiek kunnen delen, het
is in ons eigen voordeel, houdt je hieraan, dus ook niet stiekem met een mobieltje een foto
maken, respecteer het team en de gemaakte afspraken.
Een uitzondering op deze regel vormt onze “huisfotograaf” Jan Redder, bij hem zullen dus
altijd foto’s te verkrijgen zijn.
Het grootste gedeelte wordt natuurlijk verzorgd door Team Jogi. Blokken seminar en blokken
workshop wisselen elkaar af. Bij het workshoppen krijgen de geleiders die het vrijdagdeel
verzorgd hebben voorrang maar wij zijn ervan overtuigd dat iedereen aan zijn trekken zal
komen, er zoveel te leren en te aanschouwen valt dat het onmogelijk is alles te onthouden.
In de kleine pauzes die vallen is er productinformatie verzorgd door verschillende
leveranciers van hondesportartikelen.
Diverse artikelen zullen getoond worden en het gebruik ervan uitgediept en geshowd worden.
Vanaf 17.00 tot ongeveer 19.00 uur zal er de mogelijk worden geboden aan deelnemers
van het NIAK 2011 om te trainen in de afdeling C. De beide pakwerkers Rick Huiberts en
Robert van Vliet zullen aanwezig zijn.
Natuurlijk is op dat moment de inschrijving voor het NIAK nog niet gesloten, dat vormt geen
enkel probleem. Een ieder die denkt de mogelijkheid tot inschrijven te hebben krijgt de kans
aan deze training deel te nemen.
Voorwaarde : vooraf kenbaar maken aan Toine Jonkers dat je hieraan deel wilt nemen, dit
via e-mail, jonkers@vdh.nl

Vervolg: toelichting op het africhtinggedeelte “Learning by Doing”
Van 19.30 tot 22.00 uur forumavond. Alle onderwerpen zullen hier bespreekbaar zijn. Zorg
dat je ook hier aanwezig bent, breng al jouw grieven naar voren, maak het bespreekbaar, hoor
niet bij de bekende klagers langs de lijn, dat brengt geen verbetering en verduidelijking, deze
forumavond wel.
Zondag 03-07
Van 09.00 uur tot 17.00 uur voortzetting seminar / workshop Team Jogi met in de korte
pauzes weer de productinformatie.
17.00 uur, Afscheid van het Team Jogi, van vermoeidheid omvallen en plannen hoe de
trainingsarbeid er uit zal gaan zien na deze enorme informatiebron.
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Globale dagindeling weekend. Programma en tijden
onder voorbehoud

Zoals u ziet bent u van harte welkom met uw hond, om deel te nemen aan
de vrijdag WORKSHOP.

WAT MAG U VAN DE VERMELDE KRINGGROEPEN OP DE
VRIJDAG VERWACHTEN?
Afdeling B
IJsselmuiden
Verbeterpunt
-Hond die in het volgen niet recht volgt..
Randstad
-Aanleren volgen; 3 fases hond van 6 maanden / VZH / IPO I niveau
Wieringermeer
-Aanleren volgen; 3 fases pup / hond van 12 maanden / eindproduct
-Aanleren apporteren
Walcheren
-Aanleren volgen; 2 fases hond van 12 maanden /eindresultaat
-Aanleren Apporteren; 3 fases blok vasthouden / blok aanbieden / blok brengen
Verbeterpunt
-LK in volgwerk
-Aanbieden apporteerblok zonder aanstoten geleider
Oude Maas
-Vooruitsturen
Verbeterpunt
-Afzekeren van de oefeningen

Door kennis te maken van elkaars methodes en het aanreiken van
verbeterpunten, ontstaat er een wisselwerking op "hoog" niveau.
Dit is interessant voor u als toeschouwer of deelnemer aan de workshop op
deze dag!

Afdeling C
IJsselmuiden
-Jonge hond actief maken op buit / gebruik maken van aanblaffen
-Aanleren vlucht verhinderen
Wieringermeer
-Aanleren aanblaffen
Walcheren
Verbeterpunt
-Te hoog opspringen in verstek / belasten mouw tijdens blaffen in verstek als mede op het
open veld
Oude Maas
-Instellen na buit winnen bij geleider
-Driftwissel ; schakelen vanuit drangvolle bewaking naar controle en omgekeerd
-Overgangsfase
-Lossen en direct drangvol bewaken
-Aanleren afstandstellen
Verbeterpunt
-Soms een wat te actieve beet waardoor de beet onrustig wordt

11.45 – 13.15

Workshop met geleiders / honden uit publiek

16.45 – 18.00

Workshop met geleiders / honden uit publiek

Programma en tijden onder voorbehoud
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Globale dagindeling weekend. Programma en tijden onder voorbehoud

Zaterdag en Zondag. Deelnemers aan de workshop bestaat uit de teams die
op de vrijdag het seminar verzorgd hebben, aangevuld met combinaties uit
het publiek.
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Globale dagindeling weekend. Programma en tijden onder voorbehoud

WANNEER:
WAAR:
VOOR:
TOEGANG:
PARKEREN:
KAMPEREN:

Het weekendend van 1 t/m 3 juli 2011
Stadion v.v. CSV te Apeldoorn, Orderbos 5
Alle leden van de VDH
VDH leden gratis
Gratis en voldoende ruimte beschikbaar
Is op het sportpark mogelijk. s'morgens ontbijtservice in de kantine

