
 zomerarrangement 2020   
Op 6 zaterdagen, van 18-7-2020 t/m 22-8-2020   

In de zomer van 2020 hebben we verschillende training arrangementen voor alle niveau’s. 

Heb je tijd over deze zomer en zin om leuk bezig te zijn met je hond dan is dit zeker iets voor 
jou! Zie hieronder de verschillende cursussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puppy training, voor cursisten die al les bij ons volgen maar in de vakantie gewoon door willen trainen. Vooral 
basisoefeningen als hier komen, volgen, zitten en liggen komen aan bod. Ook is er aandacht voor socialiseren. 
Deze lessen zijn om 9.00uur. 
 

 Spel lessen, voor cursisten die leuk bezig willen zijn met hun hond en zo een goede band en een gehoorzame 
hond behouden. Kunstjes. Een hond die helpt in de huishouding. Een speurtocht of hoepels en hoogte 
sprongen. Iedere week een verassende orginele les. Deze lessen zijn om 10.00uur. 
 

 Dog Dance, voor cursisten die het leuk vinden om verschillende kunstjes aan elkaar te koppelen en samen een 
routine in elkaar te zetten. Wie weet kunnen we daar ook al een muziekje aan toevoegen. 

Deze lessen zijn om 11.00uur. 

 

 Zoekhonden, voor honden die graag met hun neus bezig zijn. We gaan vlaktriveren, speuren, verwijzen en 
apporteren. Op de locatie de Vughte heide. De les begint om 10.15 uur. 

  

Neem voor meer informatie telefonisch contact op: 0411-621311. Vraag 
naar één van de trainers.  

Betaling 

De kosten zijn totaal: €69,-. Uw inschrijving is definitief wanneer wij het 
inschrijfveld hebben mogen ontvangen en u verklaart dan ook akkoord te 
zijn met onze ‘Aandachtspunten training’ (z.o.z.).  

Overmaken op IBAN NL 07 RABO 0118 1089 72, t.n.v. In ’t Veld ovv  
puppyarrangement en je naam + de naam van je hond. 

Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. VOL = VOL. 

 

Hierbij wil ik me aanmelden voor het  zomerarrangement 

 
Naam cursist :  .................................................................  Naam hond :  ..............................................................  

Adres :  .................................................................  Ras :  ..............................................................  

Pc/Plaats :  .................................................................  Geb.Datum :  ..............................................................  

Tel. Nr. :  .................................................................  Reu  /  Teef  (omcirkelen wat van toepassing is) 

Email :  ……………………………………………….   Pups / Spel / Zoekhonden /dogdance  

  (omcirkelen wat van toepassing is) 

Dit strookje inleveren bij de balie van Dierenpension In ’t Veld of de benodigde gegevens doorgeven per mail: 
info@in-t-veld.nl. 



 

 

In ’t Veld Hondentraining 
Aandachtspunten training 
Indien u zich bij ons inschrijft voor de training dan vragen wij uw aandacht voor 
onderstaande zaken: 
 

Tips voor de (1e) Les 
 Kom op tijd; alle honden in de les hebben er profijt van als ze alvast gewend zijn aan de 

andere honden. Zeker de eerste keer is het voor je hond ook erg prettig even te 
acclimatiseren (+/- 10 min voor de training begint).  

 Zorg dat je hond is uitgelaten.  
 Zorg dat je hond trek heeft en dus nog niet of niet veel te eten heeft gehad. Zijn voer neem je mee naar de training en 

gebruik je als beloning. Dit zorgt ervoor dat je hond extra bereid is voor je te werken en minder snel verzadigd is. Eventueel 
het voer aanvullen met extra lekkere beloningen. 

 Neem altijd een speeltje mee (zonder piepje) om tijdens de training met je eigen hond te kunnen spelen. 
 Het makkelijkste is het als je hond een gewone halsband aan heeft met een vaste lijn van +/- anderhalve meter. 
 Als je andere hulpmiddelen gewend bent te gebruiken als bijvoorbeeld een clicker of fluit neem deze dan gerust mee. 
 
 
 

Mededelingen van huishoudelijke aard 
 Parkeren: teneinde overlast / onrust voor onze buren zoveel mogelijk te beperken altijd op ons eigen terrein parkeren. Als 

de grote poort op het parkeerterrein open staat dan graag hier doorheen parkeren op het gras.  
 We vragen u direct na aankomst door te lopen naar de ingang van de trainingshal.  
 Honden uitlaten op ons eigen terrein en niet langs de straat. 
 Als uw hond poept in de trainingshal kunt u dit opscheppen met de poepschep die langs de rand van de bak te vinden is 

(deze wordt door het personeel aan het einde van de training geleegd). De ontlasting kan ook worden opgeruimd met een 
poepzakje. Dit dan opruimen in de hiervoor bestemde afvalbak/container. 

 Als uw hond ergens tegenaan plast staat er een gieter aan de rand van de bak om de materialen even schoon te spoelen.  
 Honden mogen na de les spelen in de speelveldjes. Dit is altijd op eigen risico. 
 U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen hond.  
 Een eventuele verwonding van hond of cursist is altijd voor risico van de cursist. 
 Toestellen worden uitsluitend gedaan onder begeleiding van een trainer. 
 Loopse honden mogen niet mee trainen. De cursist is welkom zonder hond zodat hij toch de les mee kan volgen en thuis 

met zijn hond kan oefenen.  
 Verzuim van lessen is altijd voor risico van de cursist. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.  
 In geval van ziekte of andere reden van afwezigheid van de hond geldt ook dat de cursist welkom is zonder hond zodat hij 

toch de les mee kan volgen en thuis met zijn hond kan oefenen. 
 U verklaart zich accoord met onze Privacy Policy welke bij ons in te zien en mee te nemen is. 
 
 

Koffie of thee staat klaar 
De laatste 10 minuten van de les staat er koffie of thee klaar en is er nog gelegenheid vragen te stellen aan de trainer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


