
Four Winds K9 Training Facility – Bergstraat 2a, 5386 KL Geffen, Nederland 

www.fourwindsk9.com – info@fourwindsk9.com – Tel: 0031-735322443 / 0031-654944403 -  KVK 16069404 

Leerdoelen dag 1: 

- Basic kennis verzorging en     

 “ working condition” 

- Speurhonden selectie  

  procedures en tests  

- Basis EHBO bij honden 

- Werking van de neus  

- Basis K9 psychologie 

- Controle over je hond   

 

Leerdoelen dag 2: 

- Basis speurhonden training 

- Terminologie  

- Geurherkenning  

- Clicker training en   

  Positieve trainingsmethodes  

- Basis “building en vehicle  

  search”  

- Luchtstromen  

- Veilig werken en basis  

  kennis geurstoffen 

  

Leerdoelen dag 3: 

- Hoe te werken met een  

  speurhond explosieven of  

  verdovende middelen  

- Praktijk training : “building” of  

  “vehicle search”   

- Basis “problem solving”  

- Gebruik van de clicker in de  

  praktijk 

- Geurherkenning in de praktijk  

- Controle van de hond  

- Evaluatie speurhond 

 

 

 
 

 

 

 

Training workshop Speurhondengeleider 

Explosieven – verdovende middelen 

Four Winds K9 Training Facility             

 

Dag 1  

Ochtend: 09.00 – 12.00 uur: Interactieve theorie les 

Locatie:  Hotel de Naaldhof, Oss 

Inclusief koffie, thee, drinks & lunch 

Middag: 13.00 – 16.00 uur: praktijk les & evaluatie 

Locatie: Four Winds K9 Training facility & training locaties 

  Inclusief koffie, thee, drinks 

 

Dag 2  

Ochtend: 09.00 – 12.00 uur: Interactieve theorie les 

Locatie:  Hotel de Naaldhof, Oss 

Inclusief koffie, thee, drinks & lunch 

Middag: 13.00 – 16.00 uur: praktijk les & evaluatie 

Locatie: Four Winds K9 Training facility & training locaties 

  Inclusief koffie, thee, drinks 

 

Dag 3:  

Ochtend: 09.00 – 09.30 uur: Instructie zelf werken  

met een speurhond 

  10.00 – 13.00 uur: praktijk training I  

“zelf werken met een speurhond” 

Locatie:  Four Winds K9 training facility & training locaties 

Inclusief  koffie, thee, drinks & lunch 

Middag: 13.30 – 15.30 uur: Evaluatie meegebrachte hond 

en/of praktijk training II “zelf werken met een 

speurhond”   

15.30 – 16.00 uur:  Evaluatie en Q & A 

Locatie: Four Winds K9 Training facility & training locaties 

  Inclusief lunch, koffie, thee, drinks 

 

- 3 dagen van 09.00 – 16.00 uur ( nader te bepalen) 

- Certificaat van deelname: 18 lesuren 

- Minimaal 8 deelnemers – max. 12 deelnemers 

- Prijs: € 390,00 per persoon 

             

Voor meer informatie: 

Four Winds K9 Training Facility 

www.fourrwindsk9.com 

info@fourwindsk9.com 

tel: 0031-654944403 
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