NIEUW!!!!
SDA's Nose Activation

NEW!!!!
SDA's Nose Activation Classes

workshops en lessen, MENS/HOND geurwaarneming, UNIEK!!
Nu beschikbaar in Nederland
Nr1 Basis Geur Training
Probeer eens iets anders, test jezelf en je hond.
Onderzoek de mogelijkheden van je eigen neus.
We snuffelen en selecteren een favoriete geur en kijken vervolgens of onze honden dat ook
doen...... of beter.
Voor een beter begrip van de manier waarop de hond denkt en werkt.
Voor meer kennis over het dagelijks leven met de hond en meer begrip voor praktische geur
waarneming. We
laten je verschillende geuren waarnemen en vervolgens kiezen met welke geur je samen met de
hond aan de slag
wilt.
Je gaat de mogelijkheden van de eigen neus uitproberen en kijken of de neus trucjes met je
uithaalt. En hoe zit dat
met de hond??
SDA's Nose Activation Programma:
Dag 1, Mensen:
sniffing out verschillende geuren (uitsluitend niet belastende, risicoloze geuren).
sniffing out geur combinaties, is jouw geselecteerde geur present en welke andere geuren zijn
aanwezig?
Oefenen met de geselecteerde geur, binnen en buiten, bodem niveau en hoger.
Honden:
Nadat we de honden de target substantie/geur hebben aangeleerd bieden we ze steeds opnieuw
de geur aan en
testen de mogelijkheden van de hond de geselecteerde geur te vinden onder diverse
omstandigheden binnen en
buiten. Daarbij gebruiken we natuurlijke omstandigheden zowel als professioneel trainings
materiaal. We werken
naar het leren te indiceren door een passieve respons. Zo worden hond en handler een compleet
team.
Dag 2:
Mensen:
Opstarten. Herkenning van geur, is de geur nog aanwezig? Zowel in je geheugen als in je neus?
Honden:
Idem, plus voortgang van zoek mogelijkheden. Kijken of het al mogelijk is de context te
veranderen. Geschikt
voor iedereen en iedere hond, elke leeftijd. We werken naar de mogelijkheden van de hond.
Na het weekend is mogelijk:
Follow ups: training onder diverse omstandigheden, competities in Nose Activation,
verschillende levels.
Mogelijk om een gecertificeerde Nose Activation Instructeur te worden voor de hondenschool.

workshops and lessons, HUMAN/DOG scent detection, UNIQUE!!
Now available in The Netherlands
Nr1 Basic Scent Training
Try something different, test yourself and your dog.
Researching the possibilities of our nose. We will sniff out a scent, select a favourite and after
that see if our dogs
can do the same......or better.
For a better understanding how your dog thinks and works. For better knowledge about daily
life with your dog
and also for a better understanding of practical scent work.
We will let you sniff out several scents and choose the one you want to work with in
combination with your dog.
You will test the possibilities of your own nose and see if your nose is playing tricks on you.
And what about your
dog??
SDA's Nose Activation Programme:
Day 1: people:
sniffing out separate scents (only non incriminating scents).
sniffing out scent combinations, is your selected scent present? what are the other scents?
Sniffing out your selected scent inside and outside, ground level and higher.
Dogs:
offering the dogs the scent, after teaching the dog a target substance we will test the ability of
the dog to find the
selected scent under different circumstances inside and outside. using natural circumstances as
well as
professional training material. The dogs will be taught to indicate by obedient / passive
response so that dog and
handler become a complete team.
Day 2:
People:
recognition of scent, is it still there? Also in your head and nose?
Dogs:
Same, continued search possibilities. See if it is possible to change the context. Suitable for
anyone and any dog,
any age. We work to the dogs capability.
After the weekend.
Follow ups: training under different circumstances, competitions in Nose Activation, several
levels.
Possibility to become a certified Nose Activation Instructor for your Dogschool.

