
HONDENLOSLOOPTERREIN ZUIDLANDEN - UW HULP GEVRAAGD

bijvoorbeeld in het graven in en bult 
grond.

Aan de noordzijde ligt een goed toegan-
kelijk terrein waar diverse behendigheids 
activiteiten gedaan kunnen worden. 
Daarbij valt te denken aan een parcours 
met attributen als springhoepels, bruggen 
en een heuse slalom. Maar ook aan een 
trimtafel waarop de hond makkelijk 
gekamd kan worden.

Bij het uitzoeken van deze toestellen 
vragen we uw hulp. Wij vragen u voor 
half mei uw top 3 aan ons door te geven. 
De attributen waar de meeste stemmen 
naar uitgaan worden dan geplaatst.

Op het openbare hondenlosloopterrein 
aan de Buorkerij in Techum is straks 
genoeg te beleven zodat de honden 
heerlijk met elkaar of met hun baasjes 
kunnen ravotten of terrecht kunnen voor 
een verzorgingsbeurt. Voor iedere hond 
wat wils, van boxer tot keeshond en van 
terrier tot retriever.

Aan de zuidzijde blijft het terrein ruiger. 
Hier mogen straks de viervoeters lekker 
hun gang gaan en energie kwijtkunnen 
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1. PLATEAU’S

Een attribuut die uit 3 verschillende 

hoogtes bestaat en waar honden lekker 

op en af kunnen springen. De plateau’s 

worden gemaakt van duurzaam douglas 

hout.
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2. TRIMTAFEL

Hierop kunnen de honden lekker door hun 

baasjes worden gekamd en vertroeteld. 

De trimtafel is gemaakt van duurzaam 

Douglas hout en is zeker een aanwinst 

voor een hondenparcours. De trimtafel 

is voorzien van van een tunnel waar de 

honden doorheen kunnen.
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3. WIPWAP

De hondenattribuut wipwap wordt 

veel toegepast bij het inrichten van de 

hondenparcours en is gemaakt van gepro-

fileerd douglas hout..
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4. SPRINGBANDEN

Een set van 5 stuks springbanden zijn 

uitdagende hondenattributen voor zowel 

alle honden als voor de hondenbezitters.  

De springbanden mogen niet ontbreken 

in een hondenparcours. De springbanden 

wordt gemaakt van duurzaam Douglas 

hout.



5
5. A-BRUG

De A-brug is een uitdagende hondenat-

tribuut voor honden die lekker willen 

klauteren. De dekdelen van de A-brug 

zijn gemaakt met extra grip voor de 

poten van de honden.
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6. HORDELOOP

De hordeloop is een set bestaat uit 5 

stuks. Iedere Hordeloop wordt steeds 

een stukje hoger om de hond het steeds 

een stukje moeilijker te maken bij het 

springen. De hordeloop wordt gemaakt 

van duurzaam Douglas hout.
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7. SLALOM

De slalom is een veel voorkomend attri-

buut in de hondenparcours. De slalom 

palen worden gemaakt van duurzaam 

Douglas hout. De set slalom palen bestaat 

uit 7 stuks


