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Voor een goede training is het belangrijk dat je een halsband of tuig gebruikt in 
combinatie met een vaste lijn of riem, dus geen slipketting, rollijn of uitlooplijn.

Wat leuk dat jij en je hond zich hebben aangemeld 
voor de cursus Puppy A.

Tijdens deze cursus richten wij ons op het voorkomen van ongewenst gedrag en het 
direct aanleren van gewenst gedrag. Wij reiken je de kennis aan hoe je jouw pup 
kan opvoeden tot een vrolijke, sociale en gehoorzame hond.

Belangrijk: Neem je vaccinatie boekje mee of stuur er een foto van.

In 10 lessen van 45 minuten gaan we 
aan de gang met de volgende oefeningen:

1. aandacht hebben voor de baas
2. zit
3. NEE
4. spelen
5. liggen
6. naast en aan voet

7. meelopen aan de lijn zonder trekken
8. naam van de hond
9. benchtraining
10. zindelijkheid
11. leren omgaan met visuele prikkels
12. leren omgaan met vreemde objecten

Per groep kunnen er onderdelen verschillen, afvallen of overgeslagen worden. 
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Handige informatie:
Kleed je goed en warm aan en draag 
goede schoenen waarmee je niet uitglijd in 
nat gras. Neem een snack & poep zakje mee 
en geef de hond geen voer/snacks 4 uur 
voor de training.

Les dagen maandag 

9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
7 juni (dinsdag)
19:00 uur 

13 juni
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli

Les dagen donderdag 

19:00 uur 

12 mei
19 mei
25 mei (woensdag)
2 juni
9 juni

16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
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Les locatie:

Wij trainen op een goed onder-
houden veld van de Gemeente 
Tynaarlo. Er zijn diverse grote 
lichtmasten aanwezig om in 
de avond uren het veld goed te 
verlichten.

Eigen Risico:

Het gebruik van het veld en de 
omliggende parkeer mogelijk-
heden doe je op eigen risico. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor 
diefstal of schade van jouw 
materialen en spullen.
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Les locatie

Tennisvereniging
Parkeren

Parkeren:

Je kan parkeren aan de 
wolferdinge 1b (tennisvereniging).

Parkeer niet op het grasveld.




