
 
 
Op 14 en 15 oktober 2017 organiseert Schapendrijven Aalten en 
K9 Dogs @ Work een clinic schapendrijven met Ben de Kerf! 
 
Ben is ondanks zijn jonge leeftijd al een "ervaren" rot in het vak 
en heeft al vele successen op zijn naam kunnen schrijven. Een 
jonge handler met een enorme passie voor het drijven en 
werken met schapen en honden. In de loop der jaren heeft hij 
geleerd om honden te lezen en hierdoor verschillende 
methodes ontwikkeld die voor zeer verschillende honden goed 
werken. Hij focussed zich vooral op het behouden van het 

natuurlijk instinct van de border collie in combinatie met een goede gehoorzaamheid. De ideale balans en het 
creëren van een goede verstandhouding met wederzijds respect staan voor hem centraal. Tijdens de clinic 
brengt hij deze kennis en ervaring graag over naar gemotiveerde schapendrijvers! 
 
De clinic zal gehouden worden in Lintelo (Aalten), waar we te gast zijn op het land van de familie Arentsen en 5 
ha. tot onze beschikking hebben.       
Per dag kunnen 8 handlers zich inschrijven. Iedereen zal in de ochtend een half uur persoonlijk begeleid 
worden door Ben. Al je vragen en problemen kun je bij hem voorleggen. Tussen de middag zullen we genieten 
van een lekkere lunch en kan Ben nog vertellen over wat hij heeft gezien en kunnen er vragen gesteld worden. 
In de middag gaat elke handler weer een half uur met zijn hond aan de gang. Hierin kun je het in de ochtend 
geleerde in de praktijk brengen of gebruik maken om nog het e.e.a. te finetunen met behulp van Ben.  
 

          
 
De kosten voor de clinic bedragen EUR 85,- per combinatie per dag. Wij verzorgen de koffie, thee en andere 
vochtigheden, wat lekkers voor erbij en een lekkere lunch om op te laden voor de middag! Inschrijven kan door 
een mail te sturen naar info@k9dogsatwork.nl met vermelding van je naam, de naam van je hond en de dag 
dat je de clinic wil volgen. Introducées kunnen meegenieten van de lunch, koffie en thee voor een bijdrage van 
EUR 12,50. 
Deze clinic is bedoeld voor handlers van alle niveau's. Er kan gekozen worden om te trainen met een koppel 
Wiltshire Horn schapen of een koppel Skudde schapen. 
 


