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KONINGSDAG
MAANDAG 27 APRIL
2015

Agility workshop
door Willem Alexander Kelders & Ben Gräfe
Koningsdag, maandag 27 april: Het DreamTeam Agility Training
Center organiseert haar eerste workshop op het mooie terrein van
het Hippisch Centrum in Markelo.
Inschrijven
Stuur een email naar
info@dreamteamagility.nl en je
ontvangt een inschrijfformulier
Kosten workshop:
€ 57,50 per combinatie inclusief
lunch en extra consumptie
Kosten extra lunch voor “aanhang”
en andere toeschouwers: € 12,50
Locatie:
Hippisch Centrum Markelo
Potdijk 1a
7475 SL Markelo
Trainingstijden:
8.30 tot 18.00 uur

Het exacte trainingsschema wordt zodra de indeling
bekend is, naar de deelnemers verstuurd.
Overnachting: Mocht je van de gelegenheid gebruik
willen maken om samen met je hond(en), familie
en/of vrienden het weekend in het mooie Twente te
verblijven dan heeft het buitencentrum Hessenheem
een mooi aanbod: Alle deelnemers aan de workshops
van Het DreamTeam Agility Training Center ontvangen korting. Voor informatie over beschikbaarheid
en voorwaarden: neem contact op met www.hessenheem.nl

Ook voor de niet-agility fanaten onder ons, is er veel te beleven in Markelo
en omgeving. Zie www.vvvhofvantwente.nl

DREAMTEAM AGILITY TRAINING CENTER

Ben Gräfe

Willem A. Kelders

Ben is al jarenlang een goede
bekende in de agilitysport. Hĳ
heeft succesvol met zĳn Border
Collies Dundey, Kayleigh en
Djayson in de hoogste klasse
gelopen en is inmiddels actief
met zĳn jongste aanwinst
Sheltie Tycka.

Willem Alexander is in 1997
begonnen met agility. Met zĳn
eerste Sheltie Jacky heeft hĳ
veel titels behaald waaronder
de Nederlands Kampioen,
Caciag titels en 3e van de
wereld in Dortmund 2002.
Sinds een aantal jaren loopt hĳ met
zĳn Border Collie Alina. Maar omdat de liefde voor Shelties
zo groot is, gaat hĳ binnenkort weer starten met zĳn
nieuwste aanwinst Figo.
In 2005 is Willem Alexander gestart als keurmeester. Hĳ
heeft al in veel landen mogen keuren. Iedere wedstrĳd weer
blĳft het voor hem een uitdaging een parcours neer te zetten
waar spanning in de wedstrĳd ontstaat. Voor hem is een
parcours geslaagd als de eerste 10 binnen 1,5 seconden
van elkaar eindigen.
Hĳ geeft in vele landen les waaronder Duitsland, Italië,
Noorwegen, Estland, en Canada. Willem Alexander geeft
geen les in een systeem zoals velen dat doen. Zĳn specialiteit is het beste weten te vinden voor iedere combinatie en
zĳn uitdaging is om combinaties vanaf punt 0 les te geven
en tot grote hoogte weten te krĳgen. Veel van zĳn leerlingen
hebben dan ook voor Nederland op het WK gestaan en
hebben ook goede resultaten behaald.
Het thema van Willem Alexander voor deze training is
Timing : Sneller door op tĳd op de juiste plek te zĳn.

Onder het motto “Agility starts with safe equipment...” is
Ben jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van
hindernismateriaal. Hierbĳ is hĳ uitgegaan van zĳn eigen
visie: Solide materiaal wat jaren lang kan meegaan en
waarbĳ de veiligheid van de hond voorop staat. Wĳ zullen
tĳdens deze eerste workshop in Markelo gebruik gaan
maken van het materiaal van Ben@work.
Ben is ook FCI-keurmeester en hĳ beschikt over veel
praktĳk- en wedstrĳdervaring. Hĳ wil andere combinaties
graag leren hoe je de hond motiveert om te werken. Je hebt
als handler en/of hond wel eens de indruk dat iets of niets
lukt. Ben rĳkt je de mogelĳkheden aan en geeft advies,
zodat je als een combinatie weer gemotiveerd wordt om
samen door te gaan. Het is bĳ Ben dan ook altĳd bespreekbaar om je problemen voor te leggen, zodat in de sessie
hier speciale aandacht aan gegeven kan worden.
Het thema van Ben voor deze training is: Positie,
contact training en lichaamstaal: Is het toestel wat
ik aangeef, wel het toestel wat de hond ziet?

www.dreamteamagility.nl

