Algemene Cursus Informatie
Het is heel belangrijk om uw hondje gehoorzaamheid en sociaal gedrag bij te brengen, zodat deze
een gewaardeerd lid van de gemeenschap worden en zo min mogelijk overlast veroorzaakt in en
om het huis.
Het is toch geweldig wanneer u uw hond zo heeft opgevoed dat u overal welkom bent; dat uw
hond direct komt als u hem/haar roept; dat uw hond u niet over straat sleept, maar rustig met u
meewandelt; enz.
Belangrijk is ook thuis de oefeningen te blijven herhalen. Want één lesuur in de week is lang niet
voldoende om alles te leren.
Ook is het goed zoveel mogelijk over het ras van uw eigen hond te lezen en over honden in het
algemeen. Hierover zijn veel boeken en tijdschriften in de handel. Ook op Internet is veel
informatie te vinden.

Positief aangeleerde training
Wij trainen met beloningen en leren u en de hondjes spelenderwijs dat u de baas bent. Ook
besteden we aandacht aan de opvoeding, waarbij ook regels belangrijk zijn om een goed
opgevoede hond te krijgen, die overal graag gezien wordt. En socialiseren tussen de pups
onderling komt aan bod tijdens het spelmoment dat in de lessen is opgenomen, onder begeleiding
van de instructeur.

Onze Gehoorzaamheids- en andere Cursussen
Puppycursus. We starten iedere maand één (of meerdere) nieuwe Puppycursussen. Aansluitend
kan een vervolgcursus gevolgd worden: de Gehoorzame Hond cursus. De Gehoorzame Hond
cursus vindt meestal plaats in een belangrijke en vaak lastige periode van de Pup, de puberteit.
Tijdens deze cursus leren wij u ook door deze periode heen te komen. We geven nog meer
vervolgcursussen, zoals een: A- (EG) en een B-groep (VEG) en G&G-B, I, II en III en G&GIII Top).

Lesniveau's en vervolgcursussen
Na de puppycursus doorlopen te hebben blijken de meeste cursisten graag van de mogelijkheid
om nog 1 of 2 vervolgcursussen te kunnen volgen, gebruik te maken. De echte fanatiekelingen en
diegenen die gewoon graag met hun hond bezig willen blijven komen in het G&G-niveau terecht
en (kunnen) trainen op wedstrijdniveau en/of de landelijke examens.

Puberteit
Wij raden alle cursisten ook aan om niet alleen de puppycursus te doorlopen omdat de honden
hierna in de puberteit komen welke periode vaak alleen met geduld, zeer consequente opvoeding
en training niet langer hoeft te duren dan nodig is. De puberteit kan bij een zeer consequente
opvoeding 3 maanden tot een half jaar duren; doet u dit niet, dan kan de puberteit tot een jaar of
12 doorgaan.
Onze ervaring is dat de meeste honden in de puberteit problemen opleveren waarbij het lijkt alsof
alle aangeleerde oefeningen vergeten zijn, zoals bijvoorbeeld in het bos bij het baasje komen. Wij
kunnen u goed begeleiden en oplossingen aanbieden als er problemen ontstaan gedurende deze
periode.
We raden daarom ook aan om minimaal een jaar cursussen te volgen. Noodzakelijk maar ook leuk
voor baas en hond. U krijgt daardoor een steeds betere band met uw hond en u krijgt een stabiele
hond voor de rest van zijn/haar leven.

Probleemgedrag
In onze liefde voor onze honden zorgen we vaak onbedoeld zelf voor probleemgedrag. Puppyclass
biedt de mogelijkheid voor individuele begeleiding bij specifieke problemen die u ervaart in de
thuissituatie.

Op aanvraag komen we op huisbezoek en middels een intake gesprek kunnen we de oorzaak van
de problemen opsporen. Vaak zijn gerichte adviezen na een eerste gesprek al voldoende om het
probleem op te kunnen lossen. De baasjes zullen daarna vaak zelf aan het werk moeten om
probleemgedrag om te kunnen vormen.
Voorbeelden van probleemgedrag: plassen en poepen in huis; achter de katten aan;
verlatingsangst; angst voor alle vreemde honden of mensen; agressie naar eigenaar, angst voor
de eigenaar, agressie naar andere honden, rangorde problemen, spullen vernielen, enz.

Lesdagen
Op zaterdagochtend en maandagavond vinden alle cursussen plaats.
Eventuele privélessen en overige lessen/cursussen vinden na afspraak plaats op ons terrein of bij
u thuis.

Lestijden
Op zaterdag wordt lesgegeven van:
09.00 - 10.00 uur
10.15 uur - 11.15 uur
11.30 uur - 12.30 uur
Privélessen worden indien mogelijk in de ochtend en anders na de lessen georganiseerd.
Op maandagavond worden de lessen gegeven van:
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur
Voor alle lessen geldt dat u – indien bekend - bij aanmelding van een nieuwe cursus hoort op welk
tijdstip er plaats is. Is het tijdstip nog niet bekend, dan mailen we u zodra dit wel bekend is.
Voor een nieuwe datum van de puppycursussen kunt u op onze homepagina kijken.

Cursussen en examen
De beginnerscursussen (Pup, Gehoorzame Hond, A cursus en B cursus) bestaan uit 10 lessen. De
10e les is de examenles.
De gevorderde cursussen (G&G-B, G&G-I, G&G-II, G&G-III, G&G-III top) bestaan uit minimaal 20
lessen. Afhankelijk van het bereikte niveau kan er examen afgenomen worden.
Examendatum: in principe vinden de lessen iedere week plaats en zal de examendatum bij de
beginners de 10e les zijn en bij de gevorderden afhankelijk van het bereikte niveau (hierover wordt
tijdig gecommuniceerd, we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de aanwezigheid van
iedereen).
Houd er rekening mee dat de examendatum gepland is. Deze datum kan altijd afwijken als er
onverhoopt een les gecanceld moet worden door onvoorziene omstandigheden. Een onvoorziene
omstandigheid kan zijn: extreem weer of ziekte van een instructeur. Indien mogelijk laten we een
les bij ziekte overnemen door een andere instructeur, maar dit is afhankelijk van de capaciteit van
dat moment.
Een examendatum is gepland per groep. Als u zelf door ziekte of vakantie niet aanwezig kunt zijn
is het niet mogelijk om het examen in een andere groep of op een ander moment te doen. De
reden: honden in een groep zijn aan elkaar gewend. Komt er een nieuwe hond bij, dan is de
ervaring dat de honden uit de betreffende groep daarop reageren en slechter kunnen presteren.
Dat kunt u uw medecursisten niet aandoen.
Wel is het mogelijk – als u voldoende lessen aanwezig bent geweest – om zonder examen door te
gaan naar een volgende groep.

Leeftijd begeleider
Voor deelname aan de cursus(sen) wordt een minimum leeftijd van 13 jaar aangehouden. Een
maximum leeftijd wordt niet gehanteerd.
Groetjes en misschien tot ziens in onze hondenschool.
Mede namens onze instructeurs,
Astrid en Bert

