Op maandagavond geven we les in drie verschillende groepen.
Groep 1: De puppy’s. Dit zijn pups van een week of 9 (na de tweede enting) tot ongeveer
een half jaar. We leren de pups wandelen aan een ontspannen lijn, het zitten, de af, hier,
aandacht bij de baas te hebben, zijn tandjes te laten zien en netjes volgen.
Voor de baasjes is het belangrijk dat ze een vertrouwde leider voor hun hond zijn.
Ook het socialiseren is een belangrijk onderdeel bij een pup. Hoe reageert de pup op andere
pups, andere volwassen honden, mensen en een onbekende omgeving. Na de les mogen de
pups allemaal even in een hoek van het veld los met elkaar spelen. Ook zijn er een aantal
behendigheid oefeningen zoals een tunnel, klein hindernisjes en slalom zodat de pups aan
allerlei omstandigheden wennen en nog steeds aandachtig zijn op hun baasje.
Wij trainen op een positieve manier doormiddel van het belonen van goed gedrag. Het is dan
ook zaak op de trainingsavond een heerlijke beloning in de vorm van zijn favoriete brokjes,
stukjes vlees, kaas, frikandel of wat de hond maar ontzettend lekker vind mee te nemen. Het
overslaan van de avond maaltijd is zeker aan te raden zodat de pup niet een overmaat voer
krijgt. We belonen de honden namelijk best veel J
Pups hebben een korte concentratieboog en het is dus zaak niet te lang een bepaalde oefening
uit te voeren. Behalve het belonen met voer vinden we een beloning door spelen zeker na het
einde van een oefening heel belangrijk. Het speeltje moet het liefst iets zijn waar een
touw/handvat aan zit zodat je samen kunt spelen met je hond. Een flostouw, balletje met
touw, handdoek, bijtrolletje, wat de hond maar leuk vindt. Dit versterkt de band en beperk je
abrupte beweging door je hond achter een balletje aan te laten rennen.
Voor de les worden de honden uitgelaten zodat hun behoefte doen op het veld zoveel
mogelijk vermeden wordt.
Na 10 lessen wordt het afgesloten met een examentje.
Groep 2: G&G 1. Na de puppygroep kan men doorstromen naar G&G 1. De basisbeginselen
zijn al bij de puppy’s geleerd maar is nog zeker niet bevestigd. Als jonge hond is de wereld
om je heen nog zo leuk en is vaak alles interessant behalve het baasje. Ook beginnen de
hormonen wat op te spelen en dat kan zeker een reden zijn om vooral niet te doen wat het
baasje wil. De al reeds aangeleerde oefeningen worden uitgebreid en meer ingeprent. De
oefeningen worden met meer tussenruimte tussen baas en hond uitgevoerd en de uitdagingen
worden allemaal wat moeilijker gemaakt.
Ook deze 10 lessen worden afgesloten met een examen.
Groep 3: G&G 2. Wanneer G&G 1 goed afgerond is en men wil graag verder met het trainen
met hun hond is er een mogelijkheid om in de volgende groep verder te gaan. Vaak vinden de
honden (en baasjes) het super leuk om samen bezig te zijn en hier een vast moment voor te
hebben in de week. We leren de honden steeds meer om de reeds aangeleerde oefeningen
netter en met minder beloningen uit te voeren, we noemen dit uitgestelde / beloning. Ook is
er een mogelijkheid om eens te gaan speuren, zoeken, het apporteren te oefenen, oefeningen
uit de VZH (Verkeers Zekere Hond) te oefenen en alle oefeningen los uit te voeren zonder de
controle te verliezen. Wanneer de honden goed onder controle zijn en los kunnen, kan er

geoefend worden met de behendigheid. Verschillende hindernissen, waar over, door, en langs
gesprongen kan worden, de tunnel, paaltjes enz zijn een super leuke uitdaging voor baas en
hond. Vaak kunnen we niet goed ontdekken wie de behendigheid nu het leukst vindt J
Op vrijdagochtend is er behendigheid.
Groep 4: Behendigheid. Op vrijdagochtend is er een groep volwassen honden met hun
baasjes actief bezig met behendigheid. Marijke begeleid deze groep. Hier word in het begin
van de ochtend aandacht besteed aan het appèl (gehoorzaamheid) zodat de behendigheid (op
den duur) los uitgevoerd kan worden. Af en toe maken we gezellige wandelingen in de
omgeving of zijn andere oefeningen vanuit VZH of IGP een mogelijkheid, zoals speuren en
apporteren. Deze tijd is vanaf 9.30 uur tot 11.00 met een onderbreking van een bakje koffie.

Tijdens feestdagen en 3 weken in de zomervakantie zijn er geen lessen. In de overige
vakanties wordt er gewoon les gegeven.
Prijzen:
10 lessen:
Per jaar :

€ 60,00
€ 160,00

Voor alle honden geldt dat ze volgens het reguliere schema geënt moeten worden of bewezen
bescherming hebben middels titeren. Daarnaast willen we graag dat de honden geënt zijn
tegen kennelhoest.
Soms zijn er honden die niet op jonge leeftijd bij een baasje komen en de basis beginselen niet
mee hebben gekregen, honden die angstig zijn, getraumatiseerde honden, honden die een
slechte begeleiding hebben gehad als pup of ander gedrag vertonen waarvan wij niet vinden
dat het acceptabel is. Ook daar is tijdens onze lessen plaats voor, om toch samen weer een
gelukkige fijne band op te bouwen en ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag.
Neem even contact op om te beoordelen of dit in een groep gaat lukken of dat één op één
begeleiding nodig is.
Met vriendelijke groet,
Marijke, Tjalling en Carla

