
Cani-One  
 

Wie ben ik? 

Als hondentrainer en osteopaat hou ik ervan met dieren en alles die hiermee te 
maken heeft bezig te zijn. Cani-One is gegroeid uit mijn passie voor dieren die 
al heel vroeg als kind aanwezig was. Door mijn studies (eerst op de mens en 
later op de hond) ben ik erg bezig met hoe de hond beweegt en hoe je dit kan 
verbeteren en optimaliseren. Zelf heb ik verschillende honden waarmee ik 
actief ben in Flyball, Obiedience, Mushing, fitness en games based concept 
training.  

Hondentraining: 

De klik met honden en het beste er willen uithalen is er nu eenmaal, het 
duurde dan ook niet lang voor ik op de lokale hondenschool waar we 
flyball en gehoorzaamheid trainde mocht helpen lesgeven. Zo 
ontwikkelde ik dankzij verschillende personen een eigen stijl en gedachte 
om aan de slag te gaan met honden in mijn favoriete hondensporten. 

Sinds februari 2018 volg ik online cursussen van ‘Absolute dogs (UK)’. Dit 
begon bij ‘Naughty but Nice’ waar ik heel veel leerde in de aanpak van de 

ondeugende honden stap voor stap te gaan trainen en begrijpen. Dit werd gevolgd door ‘Training 
Academy’ en later dat jaar door de opleiding ‘Pro dog trainer’ en ‘Geek’ waarin ik leerde om games 
based concept training te geven. Als certified pro dog trainer zal ik dus voornamelijk games based 
concept training geven en een eigen mix hiervan tijdens onze algemene lessen.  

Osteopathie en sportscoaching: 

Eind 2020 studeerde ik af als honden osteopaat via Animal Osteopathy International (UK) en 
postgraduaat animal rehab assistant and sportscoaching bij Vives. Je kan je bij mij terecht voor een 
algemene of sport check up van de hond, behandeling osteopathie, hydrotherapie, fitness, 
oefentherapie en ondersteuning tijdens revalidatie. In eender welke sport de hond beoefend is het 
heel belangrijk dat de hond in balans is en goed functioneert om zo ook toekomstige blessures te 
voorkomen.  

Contact: 

Blockmans Evi 
cani-one@outlook.be of tel: +32477 17 24 41  

https://cani-one.webnode.be/  

 



Workshop warming up & cooling down 
 

Wat? 

In deze workshop bespreken we een algemene warming up routine, alsook de cooling down 
principes. Je leert de DO en DON'Ts van opwarming en cooling down. Ook bekijken we 
sportspecifiek wat extra nodig is voor het type training die je doet. 

Het is een actieve workshop met je hond van 2u. 

Mee te brengen voor je hond: goede voeding/snoepjes, speelgoed, boundary/bench als 
rustplek, water voor je hond. Voor jezelf kan je indien gewenst pen en papier meebrengen 
om notities te maken.  

Docent:  

Evi Blockmans, osteopaat, hondentrainer, rehab assistant en sportcoach voor honden. 

Prijs:  

€50 

Wanneer en waar: 

Zaterdag 13 november 2021 van 9u30-11u30 bij 4aDogz Academy  
Industrie 18H in Ruislede  

Inschrijven of info 

Vooraf inschrijven is verplicht, workshop gaat door in kleine groep dus plaatsen zijn beperkt. 

Mail of bel gerust bij verdere vragen of om in te schrijven. 
cani-one@outlook.be of +32477 172441 

 


