In ’t Veld
Hondentraining
Nog enkele plekken beschikbaar!
Zomer cursus door Marcel Nijland

13 zaterdagen, vanaf 23-7 voor slechts € 149,50
 9 uur: Zoekhonden training!
Beheerst je hond de basis gehoorzaamheid en vind je het leuk om (weer) aan de slag te gaan met de
neus van je hond dan is dit geschikt voor jullie.
 10 uur: Vervolg gehoorzaamheid training!
Wil jij deze zomer de puntjes op de i zetten wat betreft de gehoorzaamheid van je hond en wil je nou
eens echt dat hij meteen komt als je hem roept? Dan is dit je kans.

Reguliere cursus

11 zaterdagen, vanaf 18-6 voor slechts € 126,50
Let op! Geen les tijdens de zomervakantie

 9 uur: Spel training! Simone
Ben je opzoek naar een uurtje quality time met je hond, dan zijn deze lessen echt iets voor jullie! Met
leuke materialen als stap stenen en hoepels geven we de hond oefeningen die hij zelf ook helemaal
geweldig vindt. Bovendien verbeteren en onderhouden we de gehoorzaamheid.
Tip: ook kinderen zijn tijdens deze les welkom om mee te trainen onder begeleiding van een ouder.
 10 uur: Agility ofwel Behendigheid! Simone
Beheerst je hond de basis gehoorzaamheid, kan hij los met zn baas werken en zijn de toestellen al
enigszins bekend, dan dagen we je graag uit om mee te komen doen op ons behendigheidsterrein.
We leren de honden over een parcours alle toestellen op een veilige manier te nemen. Het is een
sport voor hond en baas.
 10 uur: Beginners Zoekhonden training! Nicole
Heb je een jonge hond en vind je het leuk om aan de slag te gaan met de neus van je hond, dan is dit
geschikt voor jullie. In deze cursus wordt nog aandacht geschonken aan gehoorzaamheid, en wordt
daarnaast de basis aangeboden van het zoekhonden programma.

Alle lessen vinden plaats op ons eigen terrein: Heesakker 6, 5076 PR Haaren.

Meer informatie? Mail ons naar info@in-t-veld.nl of bel ons : tel. 0411-621311

