Sia is een teefje en is geboren op 1 september 2012.
Ze is een kruising tussen een Retriever en Turkse
herder. Begin 2015 is Sia gecertificeerd als
psychosociaal hulphond en geschikt om een brede
groep mensen te coachen. Deze leergierige dame
heeft vroeger als zwerfhond op straat geleefd.
Hierdoor kent ze hondentaal en hondenregels
als één van de beste. Zij is zelfstandig, laat zich
niet op de kop zitten en wil graag de baas spelen
in een groep. Toch kan ze soms wat onzeker zijn.
Ze vergeet dit snel, omdat ze er veel lol en zin in
heeft om voor je te werken. Sia heeft vaak haar
tong uit haar bek hangen van blijdschap. Ze is een
allemansvriend en zachtaardig voor jong en oud. Sia
kan heel enthousiast doen. Als  je niet oppast, springt
ze zo tegen je op. Ze geniet enorm als je haar over
haar bef of buik aait of borstelt. Modderpoelen, water,
stokken, ballen en koekjes kan ze echt niet weerstaan.

Karel is een reu en is geboren op 1 mei 2014.
Hij is een kruising tussen een Labrador en een
Amerikaanse Staffordshire. Hij is bij ons komen
wonen toen hij zeven maanden oud was. Begin
2016 is Karel gecertificeerd als psychosociaal
hulphond en geschikt om een brede groep mensen
te coachen. Hij heeft enorm veel plezier om
voor mensen te werken. In de trainingen maakt
zijn staart overuren. Die blijft maar kwispelend
rondjes draaien. Het lijkt net op een propeller van
een helikopter. Karel is stevig, stoer en soms wat
onhandig. Hij heeft een groot hart, echt een lieverd
en is ook een doorzetter. Karel is heel duidelijk over
wat hij wil en niet wil. Hij ziet alles wat er om zich
heen gebeurt en reageert hier op. Voor knuffels,
aandacht en koekjes doet hij alles. Hij pakt bijna
iedereen in met zijn humor. Klimmen op schoot is
iets wat hij het liefste doet. Pas op voor zijn tong,
want een lik geven doet hij héél graag.
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Topdog Honden sova Training
Vanuit rust, actief met een hond speuren en werken aan
zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid.
Deze hulpverleningsmodule wordt ingezet als:
• Sociale vaardigheidstraining
• Weerbaarheidstraining
• Agressie-regulatietraining
• Motivatietraining
• Zelfinzicht-training

Ben je onzeker, verlegen, verdrietig of bang?
Of word je juist vaak zo boos, dat de stoom uit je oren komt?
Lukt het je niet om je hoofd ergens bij te houden?
Spijbel je wel eens van school of werk of zeg je afspraken af?
Wil je dit eigenlijk niet?

In 12 bijeenkomsten van één uur leer je een hond te begeleiden zoals een
hondenfluisteraar dit doet. Een hondenfluisteraar snapt de hondentaal en
hondenregels. Hij of zij is enorm rustig, vriendelijk, zelfverzekerd en ziet alles wat er
om hem of haar heen gebeurt.

Wil je graag rustiger, duidelijker, handiger en zelfverzekerder overkomen en
daardoor beter contact maken of krijgen met andere mensen?
Wil je graag meer lef hebben om te durven en voor je mening uit te komen?
Of kan het wat minder?

Wat ga je tijdens de Topdogtraining doen?

Of wil je misschien graag weten wie je bent, wat jij wilt en
wat voor jou goed voelt?

Dan is een Topdogtraining van Herstel op Poten iets voor jou!

Door een Topdogtraining
te doen, ga je je beter
voelen en beter over
jezelf denken. Ook word
je rustiger, duidelijker en
handiger als je met andere
mensen omgaat. En je
leert je beter te beheersen.

• Je leert hoe je een hond kan begrijpen, begeleiden, opvoeden, trainen en
verzorgen.
• Je gaat kijken wat de hond doet en zegt met zijn taal en gedrag.
• Je gaat nadenken en snel bedenken welke mogelijkheden er zijn, om met het
gedrag van de hond om te gaan.
• Je gaat een keuze maken en die keuze voer je ook uit.
• Je leert als je een keuze handig en vaardig uitvoert, dat je meer succes kunt
hebben.
• Je leert te durven, jezelf te laten zien en ruimte in te nemen.
• Je leert duidelijk te zijn met je lichaam en je stem.
• Je leert dat praten leuk is door te spelen met je stem.
• Als je de regels en taal van de hond goed kent, mag je de hond aaien en met
de hond spelen.
De eerste keer maak je kennis met de hond en wordt bekeken of het klikt tussen jou
en de hond. Dan volgen er 10 bijeenkomsten, waarin we elke keer een klein stukje
theorie gaan doen, gaan oefenen zonder hond en gaan oefenen met hond.
Bij de 5de en bij de 11de bijeenkomst bespreken we wat je hebt geleerd. Bij de 12de
en laatste bijeenkomst nemen we afscheid. Je ontvangt een certificaat en een foto
van de hond als herinnering.
De Topdogtraining is enorm leuk om te doen, er wordt veel gelachen, veel gedaan
en weinig gepraat. Al snel zul je merken dat je groeit. Elke bijeenkomst word je
vaardiger, duidelijker en handiger in het samenwerken met de hond.

Volg ons op:

Voor meer informatie of om een vrijblijvende
afspraak te maken, neem contact op met Herstel op
Poten via (030) 78 52 433 / (06) 34 34 62 14 of via
info@hersteloppoten.nl

