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Hondenschool De Bacchanten is in 1994
opgericht door Jolien Schat. Dat was een
tijd dat professionele hondenscholen nog
vrijwel niet bestonden en daarmee is zij
een pionier op dit gebied te noemen. Het
gebeurde ook niet ‘zomaar’. Ze heeft eerst
alle mogelijke opleidingen en workshops
die er op hondengebied in binnen- en
buitenland bestonden gevolgd en was
al acht jaar werkzaam als instructeur bij
hondenverenigingen. Jolien is kynologisch
gedragstherapeut en instructeur, auteur van
diverse boeken over honden en als docent
verbonden aan de opleiding voor kynologisch
gedragstherapeuten en instructeurs.

Door de jaren heen heeft de Hondenschool een
uitstekende naam opgebouwd en is een begrip
in West Friesland geworden. Ons zeer ervaren
trainersteam is uitstekend opgeleid, volledig
gediplomeerd en altijd bezig meer kennis op te
doen door middel van bijscholing, seminars, etc.
Daardoor kunt u er van op aan dat alle nieuwe
inzichten en moderne trainingstechnieken bij
ons bekend zijn en goed toegepast worden.
Wij hanteren positieve, dus hondvriendelijke,
trainingsmethoden en de praktijkgroepen
worden klein gehouden. Tevens beschikken we
over twee gecertificeerde gedragstherapeuten
voor de begeleiding van probleemgevende
honden. Hondenschool De Bacchanten
werkt nauw samen met een groot aantal
dierenartsen in de regio en met het dierenasiel
in Hoorn. We zijn aangesloten bij het Gilde van
Hondentrainers en de Federatie Hondensport
Nederland (FHN).
Dus heeft u besloten dat er niets leukers
bestaat dan uw leven te delen met een hond
en wilt u met uw viervoeter een hechte band
opbouwen waarin jullie elkaar begrijpen en de
hele wereld aan kunnen? Dan is Hondenschool
De Bacchanten de juiste plek voor u. We
trainen het hele jaar door op een verzorgd en
gedeeltelijk verhard terrein. Tevens hebben we
de beschikking over een binnenlocatie.
Tip: Zorg dat u altijd poepzakjes bij zich heeft.
Niet alleen om het veld op de hondenschool netjes te
houden maar in zijn algemeenheid om de overlast
op dit vlak te verminderen. Op deze manier zorgen
we er voor dat mensen, zowel hondenliefhebbers als
mensen die niet van honden houden, er geen last van
hebben.

Puppycursus

Vanaf het moment dat uw nieuwe pup bij u binnen stapt
bent u verliefd op dat kleine knuffelbeertje. Daardoor
kunt u de neiging hebben om ook ondeugend gedrag
door de vingers te zien.
Pups tussen de 8 en 12 weken leren echter razendsnel,
zelfs beter dan op latere leeftijd. Dit betekent dat uw
pup ook ongewenst gedrag erg snel aan zal leren. Het is
dus zaak om vanaf de start serieus om te gaan met het
opvoeden van de pup en niet teveel toe te geven.
In deze fase is het ook belangrijk dat de pup went aan
vreemde omgevingen, andere soorten honden en dieren,
vreemde mensen, kinderen etc.

Tip:

Als uw pup bijterig is, dan
is dit normaal gedrag. Natuurlijk
moet u daar goed mee omgaan,
maar ga hem er niet fysiek voor
straffen door hem in zijn nekvel
te grijpen en/of op de rug te
leggen. Dit zijn verouderde
inzichten. Zeg liever hard ”AU!”
en kijk hem strak aan, of negeer
hem en loop bij hem weg. Kiest
u voor strak aankijken let dan
wel op dat u uw gezicht niet
te dichtbij de pup houdt want
sommige pups willen dan nog
wel eens happen. Merkt u aan
uzelf dat u wel erg vaak ”AU!” aan
het brullen bent stop er dan mee
want dan kan de pup dit ervaren
als negatieve aandacht en ook dat
kan hij leuk vinden. Bijt hij niet of
speelt hij rustig met een eigen
speeltje is het natuurlijk een
kanjer en prijst u hem de
hemel in.

Oftewel aan alles wat hij in zijn toekomstige leven tegen
gaat komen zodat hij de wereld niet angstig tegemoet
hoeft te treden.
Vanaf zo’n 12 weken start alweer de volgende fase,
de rangordefase. De pup kan u in deze fase behoorlijk
uit gaan dagen. Dit gedrag kan zich laten zien ten
opzichte van soortgenoten maar ook ten opzichte van zijn
baas.
Doordat de levensfases elkaar snel opvolgen is het
van belang dat u precies weet hoe u de pup dient te
begeleiden.
Een pup opvoeden kost tijd en energie maar op het
moment dat u weet wat u moet doen wordt de weg naar
gehoorzaamheid erg leuk en krijgt u er in de toekomst
ook heel veel voor terug.
Doel van de cursus: U leren om te gaan met uw
pup zodat u kunt genieten en tegelijkertijd ook kunt
opvoeden. We hebben een aantal onderwerpen die aan
bod komen, van bijtgedrag tot zindelijkheidstraining en
van verzorgende handelingen tot spelen. Alle zaken die
van belang zijn bij de opvoeding van uw pup zullen wij
behandelen. Uiteraard kunt u ook al uw vragen kwijt en
beginnen we rustig aan met oefeningen als netjes aan de
lijn lopen, zitten, liggen en hierkomen.

Duur van de cursus: 4 lessen
Voor welke pup: 	Voor elke gezonde pup tussen
acht en dertien weken,
die volgens voorschrift
gevaccineerd is
Wanneer: 	Elke zaterdag, op diverse
tijdstippen
Start:	Er kan vrijwel iedere zaterdag
gestart worden

Basiscursus

De basiscursus is een cursus van bijna vier weken waarin
drie maal per week getraind wordt. In totaal zijn het 11
lessen van anderhalf uur. Iedere les bestaat uit een stukje
theorie en een stukje praktijk.

Tijdens deze intensieve cursus leert u op ontspannen
wijze onder andere hoe leerprocessen bij honden werken,
hoe honden met u en andere honden communiceren en
hoe uw eigen gedrag
invloed heeft op
het gedrag van
de hond.
Ook wordt er
aandacht besteed
aan het oplossen van
eventueel voorkomende
problemen, maar vooral ook
hoe u deze kunt voorkomen.

Tip:

Als u uw hond een
commando als ’nee’ of ’no’
aanleert zorg er dan wel voor
dat u dat niet te pas en te onpas
gebruikt. Merkt u dat u steeds
vaker ’no’ of ’nee’ tegen de hond
roept, stop er dan mee want er
is een grote kans dat de hond dit
ervaart als negatieve aandacht.
Dit kan dan een reden zijn dat het
ongewenste gedrag in stand
gehouden wordt.

De lessen worden ondersteund door beeldmateriaal
en een exclusief en handig cursusboek waarin u in één
oogopslag precies kunt vinden wat u zoekt.
De honden wordt geleerd om aandacht te schenken aan
hun baas, zonder trekken aan de lijn te lopen, zitten en
blijven zitten, liggen en blijven liggen en te komen als hij/
zij geroepen wordt.
Alles zonder dwang en op een hondvriendelijke manier.
Wij leren honden niet alleen luisteren, wij leren ze dat
luisteren leuk is!
Wij geven een examengarantie af. Dat houdt in dat u de
volledige cursus gratis over mag doen als u niet tevreden
bent over het resultaat.

Duur van de cursus: 	11 lessen in 3,5 week
Voor welke hond: 	Elke hond vanaf drie maanden
oud (dus ook de oudere hond!),
die volgens voorschrift is
gevaccineerd
Wanneer: 	Maandag, woensdag en
vrijdag, naar keuze om 09:30
of 19:30 uur
Start:	U kunt iedere maand starten

Vervolgcursus

Vervolgcursus I
In onze basiscursus heeft u al heel veel tips en trucs
mee gekregen om lekker met de hond bezig te zijn. Alles
wat geleerd is heeft echter nog geen tijd gehad om
een vaste gewoonte voor de hond te worden. Om uw
hond stabiel gehoorzaam te maken zult u alles moeten
blijven herhalen, onderhouden en verbeteren. Nieuwe
oefeningen en de afleiding van een groep honden om
hem heen maken de vervolgcursus weer een extra
uitdaging.

Tip:

Bij
de
gevorderde
gehoorzaamheid gaat het onder
andere om het goed presteren
met steeds meer afleiding. Train
daarom ook regelmatig met
de hond in het park of
bos waar afleiding
volop aanwezig is.
Als men vergeet
dit te doen kan
het
zomaar
gebeuren dat de
hond ineens niet
meer weet wat het woordje
”HIER” betekent. Dus laat uw
hond niet altijd maar rennen
en racen met andere honden of
op een andere manier zijn eigen
gang gaan maar train met hem,
ook als de afleiding groot is. Dat
is voor hem goed en u heeft
straks een hond die wel bij u
komt als hij geroepen wordt
terwijl hij met andere
honden aan het spelen is.

Daarbij is het natuurlijk leuk om samen met de hond
bezig te zijn op een ontspannen manier, daardoor zult u
de band tussen u en uw hond nog meer zien groeien.
We gaan de oefeningen uit de basiscursus waar het nodig
is verbeteren en verzwaren, maar we doen ook nieuwe
oefeningen zoals staan, af uit zicht, voet, appél op afstand
en apporteren.

Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die Basiscursus met
goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Vervolgcursus II
Vervolgcursus II is de opstap naar de G&G (Gedrag
& Gehoorzaamheid) cursussen, oftewel de hogere
gehoorzaamheid. Dit betekent dat we de oefeningen in
deze cursus als voorbereiding gaan gebruiken voor het
G&G traject. Meer afleiding, los volgen, af vanuit lopen,
terug plaats sturen etc.
Pittige oefeningen die een echte uitdaging zijn voor u en
uw hond.
Dus heeft u de smaak echt te pakken dan is dit de cursus
om te doen na de vervolgcursus 1.

Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die Vervolgcursus I
met goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

SHH (Sociale Huishond)

Na Vervolgcursus I en II kunt u door naar de cursus Sociale
Huishond.
Voor deze tak van hondensport is Hondenschool
de Bacchanten aangesloten bij de FHN (Federatie
Hondensport Nederland).
Wanneer de hond hier aan toe is kan er worden
deelgenomen aan een landelijk erkend examen welke
wordt afgenomen door examinatoren van de FHN.

Tip:

Uw hond fysiek
vermoeien is een hele klus
en lukt niet altijd. Het
combineren met mentaal
vermoeien door met hem
te trainen is een leuke
afwisseling.
Hierdoor
verveelt de hond zich
minder snel en is de kans
op probleemgedrag
ook meteen kleiner.

Enkele oefeningen uit het programma:
– de hond dient zicht op een ´terras´ rustig te laten
aanhalen door mensen en mag niet opdringerig, angstig
of agressief zijn.
– als de hond ingesloten wordt door een aantal mensen,
moet hij ook rustig blijven en de baas moet het gebit
van de hond kunnen tonen.
– er klinken onverwachte geluiden waarop de hond rustig
moet reageren.
– gevonden voedsel moet door de hond geweigerd
worden.
– de hond wordt geroepen en moet zich dwars door een
aantal andere lopende honden direct naar zijn baas
begeven.
Heeft u het diploma Sociale Huishond op zak, dan kunt
u bij ons desgewenst doorgaan voor de landelijk erkende
G&G-diploma’s (Gedrag & Gehoorzaamheid B, 1, 2 en 3, in
oplopende moeilijkheidsgraad) of eventueel wedstrijden.
Het trainen met de hond is dan geen opvoeden meer, het
wordt sport. Een uitdaging voor zowel baas als hond.

Duur van de cursus: 	1 maal per week, zolang als
u er mee door wilt gaan
Voor welke hond: 	Voor de SHH: elke hond die de
vervolgcursus 2 met goed gevolg
heeft doorlopen
Voor de G&G B, 1, 2 en 3: 	Elke hond met een geldig SHH
(of G&G B, 1 of 2) certificaat van
de FHN of Cynophilia
Wanneer:
Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Behendigheid

Behendigheid is geschikt voor elke hond, ongeacht het
ras. Bij deze hondensport staat het contact tussen
baas en hond centraal. Het recept: enthousiasme,
lichaamsbeheersing, coördinatievermogen, snelheid en

Tip:

Om de coördinatie en
bewustwording van de vier poten
te stimuleren is het goed om
tijdens wandelingen de hond
allerlei op- en afstapjes te laten
doen. Laat hem op een bankje
springen of een grote steen. Komt
u een omgevallen boom tegen
met uitstekende takken laat je
hondje er onderdoor kruipen,
over de takken stappen of
op de
stam

springen
(mits het veilig is). Dit is allemaal
zeer goed voor hun coördinatie.
Begin hier al vroeg mee, wordt
niet te voorzichtig met uw pup,
laat hem ontdekken. Een paar
op- en afstapjes kan hij echt
wel hebben. Laat hem thuis
oefeningen doen door met
zijn voor- maar ook met zijn
achterpoten op bijvoorbeeld een
doos te stappen. Zorg er dus voor
dat u ook op dit vlak uw hond
uitdaagt.

techniek. Behendigheid geeft veel plezier voor hond,
baas en publiek! Tijdens de cursussen beginnen we met
het aanleren van de toestellen en alle andere oefeningen
die nodig en/of handig zijn om uw hond om te toveren
tot een geweldige ’behendigheidshond’. Denk hierbij
aan speloefeningen, maar ook aan oefeningen waarbij
de hond zich bewust wordt van zijn vier poten en hoe
deze onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden.
Ogenschijnlijk misschien wat gekke oefeningen maar
ontzettend leuk om te doen.
Samen met het goed aanleren van de toestellen leggen
we op deze manier een solide basis voor de behendigheid.
De toestellen variëren van sprongen tot tunnels, van
een schutting tot een slalom en van een wip tot een
kattenloop. Uiteindelijk worden alle toestellen (we
beschikken over een volledige wedstrijdbaan) aangeleerd
en langzamerhand worden deze in een parcours
gecombineerd. De toestellen worden steeds in een andere
volgorde neergezet en vormen dus iedere keer weer een
ander parcours. Als de hond de toestellen kent is het aan
de baas om het parcours goed ‘door te geven’, dus hier
wordt van de baas ook zeker wat verwacht. De hond zal
aandachtig op je letten wat het volgende toestel is.
Zo blijft het elke week weer een uitdaging voor baas en
hond om het parcours foutloos en zo snel mogelijk te
lopen. Bij ons op de hondenschool lopen verschillende
groepen van recreanten tot wedstrijdlopers, dus voor een
ieder wat wils.
Zomers wordt de cursus buiten gegeven, in de winter
binnen.
Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die Vervolgcursus I
met goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Speuren

Speuren
Tijdens het speuren volgt de hond met zijn neus
de menselijke geur op/over de bodem totdat hij de
persoon en/of de op het spoor achtergelaten (verloren)
voorwerpen heeft gevonden. Uiteraard wordt er makkelijk
begonnen met een door de baas zelf uitgezet kort en
recht spoor, maar al snel wordt het moeilijker met
langere sporen, hoeken en verwijsvoorwerpen. Al met
al is speuren een zeer intensieve, leuke en boeiende
discipline, geschikt voor alle honden. Speuren veroorzaakt
een grote mate van mentale voldoening wat maakt dat
speuren ook uitermate
geschikt is voor honden
Tip: Speuren is een van de meest
met veel energie maar
intensieve bezigheden voor honbijvoorbeeld ook voor
den, terwijl deze discipline volledig
honden met bepaald
aan een lange lijn wordt gedaan.
“probleem” gedrag.
Het is fysiek niet vermoeiend
Een onzekere hond kan
of belastend maar mentaal des
te meer. Een groot deel van de
hersenen is aan het werk als de
hond aan het speuren is. Leer de
hond thuis zoekspelletjes aan.
Het is een eenvoudige manier om
hem mentaal te vermoeien want
u hoeft er, mits u het goed opbouwt, zelf weinig aan te doen.
Veel honden vertonen probleemgedrag door verveling.
Door met uw hond
te gaan zoeken
is de kans dat
hij zich verveelt
kleiner, waardoor de kans
op probleemgedrag ook verkleint.

zelfs meer zekerheid krijgen door hem te leren speuren,
hij leert initiatief nemen. Lichamelijk is speuren niet
belastend voor de hond. Dat maakt het ook geschikt voor
jonge honden, honden met een lichamelijke beperking
(artrose, HD etc.) en uw zo geliefde ‘oudje’.

Duur van de cursus: 	10 lessen, 1 maal per week
of lessen op afspraak
Voor welke hond:
Elke hond van iedere leeftijd
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Workshop speuren
Bij het speuren maken we gebruik van de instinctieve
drang tot snuffelen van de hond. Deze drang is bij alle
honden aanwezig, wij gaan hem nu leren zijn neus
doelbewust te gebruiken. De relatie met en het inzicht
in de hond is zeer belangrijk bij het speuren. Dwang en
druk zijn ook tijdens deze vorm van hondensport uit den
boze en lijden niet tot het gewenste resultaat. Alleen
het erkennen van zijn superioriteit op dit gebied, en het
kunnen inleven in de belevingswereld van de hond, leidt
tot een ideale samenwerking en plezier voor beide. De
neus is voor de hond veruit het belangrijkste zintuig, zijn
wereld bestaat uit geurbeelden. Dit betekent dat als de
hond met zijn neus aan het werk is een groot gedeelte
van zijn hersenen wordt gebruikt.

Duur van de cursus: Halve dag
Voor welke hond:
Elke hond van iedere leeftijd
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Apporteersport

Een cursus die de samenwerking tussen baas en hond nog
meer versterkt. Tijdens deze cursus leert u, hoe een nette
apporteeroefening wordt opgebouwd en waar mogelijk
uitgebreid. Naast het ‘voorbrengen’ van een dummy of
apporteerblok besteden we ook veel aandacht aan de
basis jachtcommando’s. Een goed apporterende hond
moet namelijk zelfbeheersing hebben en goed onder appèl
staan.
Dat oefenen we door het vast en los volgen uit te breiden,
“hier” op een fluitsignaal aan te leren, “zit” op een

Tip:

Voordat u een hond goed
kunt leren apporteren zult u
hem eerst goed moeten leren
wat het ‘los’ commando is. Dit
leert u aan door veel ruilsessies
met de hond te doen. Veel
mensen roepen tegen de
hond ‘los’ terwijl hij iets vast
heeft maar daarmee leert u de
hond dat het vasthouden en het
commando ‘los’ bij elkaar horen.
Zeg dus als hij iets vast heeft
‘vast’ en zeg pas ‘los’ als de
hond ook daadwerkelijk los laat.
Dit kunt u voor elkaar krijgen
door het te ruilen voor iets
lekkers. Hou dus heel goed
in de gaten wanneer u een
commando geeft en dat
dit door de hond wel
gekoppeld wordt
aan het juiste
gedrag.

fluitsignaal aan te leren, twee minuten op aangewezen
plaats te blijven, de hond vooruit te sturen en terug te
laten komen op bevel.
Verder wordt er aan de rust bij de hond gewerkt door
de hond tijdens bepaalde oefeningen verleiding aan te
bieden, die deze moet kunnen weerstaan. Dit bouwen we
uiteraard rustig op.
Het is een cursus waarbij wel wordt verwacht dat u thuis
echt met de hond en de oefeningen aan de slag gaat.
Wij werken er namelijk naar toe om uiteindelijk een A
diploma te kunnen halen bij het FHN apporteersport (zie
voor reglement www.FHN.nl).
Er wordt getraind in natuur- en recreatiegebieden in de
omgeving.
Alle rassen mogen deelnemen, het is dus niet zo dat
alleen jachthonden toegelaten worden.
We laten ook geen dode dieren opzoeken en apporteren.
Deze vorm van jacht is puur voor de sport en zal dan ook
uitsluitend met dummy’s geschieden.

Duur van de cursus: 	1 maal per week, zolang als u
ermee door wilt gaan
Voor welke hond:
Elke hond die Vervolgcursus I
met goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Hoopers

Hoopers
In de cursus Hoopers staat samenwerking voorop. Een
Hoopers parcours bestaat uit hoops (boogjes waar de
hond onderdoor moet lopen), tunnels, tonnen en gates.
U leert de hond vooruit en op afstand van u te werken
en het parcours zelfstandig af te leggen en dat allemaal
middels uw lichaamstaal, en stemaanwijzingen.
De sport kan zowel recreatief als in wedstrijdverband
beoefend worden. Het is afgeleid van behendigheid maar
voor meer honden te realiseren omdat de lichamelijke
belasting van de hond een heel stuk minder is.
Daarom kunnen ook jongere of juist wat oudere honden
hieraan deelnemen. De pret blijft hetzelfde.
Ook voor de baas is het minder belastend.

Tip:

Heeft
uw
hond
helemaal
geen
aandacht voor u
of vermoedt u
dat de hond toch
niet komt? Roep
uw hond dan ook
niet. Beter is het
om, daar waar het
veilig is, uit zicht te
lopen. Veel honden
komen dan wel naar u
toe. Is dat niet het geval
hou hem dan eerst een
tijd aan de lijn en train het
hierkomen, eventueel aan
een lange lijn, voordat u het
weer eens probeert. Straf de
hond nooit als hij later komt
dan u had gewenst. Hij zal
namelijk de volgende keer nog
trager komen.

Die blijft staan waar hij staat en hoeft niet het hele
parcours mee te rennen
Hoopers is een volwaardige en op zichzelf staande
sport maar kan ook heel goed als voorbereiding op
Behendigheid dienen.
Zomers wordt de cursus buiten gegeven, in de winter
binnen.
Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die minimaal de
vervolg 1 cursus met goed gevolg
heeft doorlopen.
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

FUN
Tijdens deze FUN cursus wordt naast ‘gewone’
gehoorzaamheid de nadruk gelegd op allerlei soorten
kunstjes en spelelementen. Hierbij komen coördinatie
en lichaamsbeheersing uitgebreid aan bod door de
oefeningen die gedaan worden.
De oefeningen zijn luchtiger waardoor de hond er steeds
meer plezier in krijgt met als voordeel dat deze ’kunstjes’
er vaak sneller in zitten dan de andere oefeningen. Het is
ook een uitstekende cursus om gewoon lekker bezig te
zijn met de hond.
Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die de Basiscursus met
goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website voor
dagen en tijden

Kind l Hond

De kind/hond cursus is voor kinderen van 6 tot 12 jaar
met hun eigen hond.
Tijdens de cursus leren de kinderen waar ze op moeten
letten in de omgang met honden, zowel de eigen hond
als vreemde honden.
Ze leren met behulp van een powerpoint-presentatie wat
wel kan en wat beslist niet.
Daarnaast wordt er met de eigen hond geoefend.

Tip:

Kinderen en honden
gaan vaak heel erg
goed samen maar er
zijn ook spelregels.
Kinderen
kunnen
niet hetzelfde met
honden doen als
volwassenen.
Maak
duidelijk
wat de kinderen
wel en niet mogen.
Onthoud het volgende:
’Bescherm de hond
tegen
de
kinderen,
daarmee beschermt u de
kinderen tegen de hond’.
Doet u dit dan wordt het
alleen maar leuk. Vertel
kinderen vooral wat ze
wel met de hond mogen
doen, zoekspelletjes en
kunstjes zijn daarbij
favoriet. Doe dat en
het worden de beste
vrienden.

Die training zal hoofdzakelijk bestaan uit gewone
gehoorzaamheidsoefeningen en het aanleren van voor
kinderen aansprekende trucjes met behulp van de clicker.
Dit is uiteraard enorm belangrijk voor de onderlinge band
tussen kind en hond. Vooral de kunstjes die ze aanleren
zijn luchtig maar zo leuk dat de hond hier snel aan mee
zal werken. Op deze manier ondervinden zowel hond als
kind veel plezier en dat is waar de cursus om draait. Ze
zullen respect voor elkaar krijgen en op deze manier als
vrienden door het leven stappen.
De laatste les zullen de kinderen laten zien wat ze
allemaal met de hond kunnen en gaan we ook nog wat
behendigheid met ze doen.
Van de hond wordt verwacht dat hij beschikt over een
normale basisgehoorzaamheid en (heel belangrijk) dat hij
sociaal is met andere honden.
U begrijpt dat we geen jonge kinderen op het veld kunnen
zetten met honden die uitvallen of vechten met andere
honden.
Kinderen zijn vaak hele goede trainers en ook erg
gemotiveerd. Dus wilt u dat uw kind en hond de beste
maatjes worden, kom dan naar de kind/hond cursus.

Duur van de cursus: 5 lessen, 1 maal per week
Voor welke hond:
Elke hond die de Basiscursus met
goed gevolg heeft doorlopen
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden
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Balans
Bij de cursus balans en coördinatie wordt gebruik gemaakt
van opstapjes, tonnen, laddertjes, evenwichtsbalken,
balansborden, gymnastiekballen, bloempotten, kartonnen
dozen en cavaletti’s. Kortom alles waar een hond
maar veilig op of in kan! Tijdens deze cursus leert de
hond spelenderwijs zijn lichaam en ledematen goed te
gebruiken. Het versterkt de spieren en de coördinatie
van de hond en de hond leert tevens goed op zijn
baas te vertrouwen. Daardoor zal de hond ook meer
zelfvertrouwen krijgen, dus voor onzekere honden is dit

Tip:

Laat aangelijnde honden
elkaar niet altijd zomaar ontmoeten. Honden kunnen anders
reageren als ze aan de lijn zitten.
De lijn kan er voor zorgen dat een
hond niet de lichaamstaal kan
laten zien die hij zou willen
of moeten laten zien en
belet hem het vluchten als dat nodig zou
zijn. Komt u tijdens uw
wandeling een aangelijnde hond tegen en uw
hond loopt los, lijn
uw eigen hond
dan ook even
aan. U weet
ten
slotte niet om
welke reden die
andere
hond
a a n
de lijn
loopt.

een enorme uitdaging. Alles draait om teamwork en
vertrouwen tussen baas en hond! De band met de hond
zal dan ook zeker versterken door de cursus. Daarnaast is
het ook gewoon leuk om te doen, zowel voor de baas als
voor de hond. Zomers wordt de cursus buiten gegeven, in
de winter binnen.
Duur van de cursus: 5 lessen, 1 maal in de week
Voor welke hond:
Elke hond die minimaal de
vervolg 1 cursus met goed gevolg
heeft doorlopen.
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

O.M.A.
Voor jonge en volwassen honden valt er heel wat te
beleven in hondensportland. Maar voor de trouwe, ouwe
kameraden, die misschien wat stijver en minder mobiel
beginnen te worden is er niet zo heel veel te doen,
waardoor ze vaak een beetje indutten. Daar brengen wij
verandering is! Het is niet nodig uw oude makker achter
de geraniums te planten. Speciaal voor hem of haar
hebben wij de O.M.A.-cursus. Na een warming up om de
spieren warm te maken doen we oefeningen en trucjes
die het lijf lenig, de hond vrolijk en de de hersenen attent
houden. Alles uiteraard aangepast aan de mogelijkheden
van de hond. Juist die oude(re) hond, waar u al jaren lief
en leed mee heeft gedeeld, is nog zo graag met zijn baas
bezig.
O.M.A. staat daarom voor Oud Maar Actief!

Duur van de cursus: 10 lessen, 1 maal in de week
Voor welke hond: 	Alle oude(re) honden die u nog
wat leuks gunt.
Wanneer: 	Wisselend, zie de website
voor dagen en tijden

Gedragstherapie

Gedragstherapie
Sommige honden vertonen specifieke problemen die een
andere, meer grondige aanpak vereisen dan in de diverse
cursussen aan bod komt.
Te denken valt aan extreme angst, agressie naar mens of
dier, prooinijd, overmatig blaffen etc.
Hondenschool ’De Gabber’ beschikt over zeer ervaren
gedragstherapeuten en gedragsdeskundigen, die zich in
een één-op-één situatie met uw probleem bezighouden.

Tip:

Hou in de winter het haar
tussen de tenen van uw hond
kort. Sneeuw en ijs kunnen zich
aan de haren hechten waardoor
de hond mank gaat lopen. Soms
helpt het om de voetzolen voor
de wandeling in te smeren met
zuurvrije vaseline.

U kunt kiezen uit:
Gedragsspreekuur
Heeft u een probleem met uw hond of wilt u
een persoonlijk gesprek of advies over het gedrag
van uw hond, dan kunt u (op afspraak) terecht
op het gedragsspreekuur van onze kynologisch
gedragstherapeuten.
Ook vóór aanschaf van een hond kan zo’n gesprek
verhelderend werken.
U zit misschien met vragen als:
Wat voor ras?
Hoe zoek ik de juiste pup uit?
Waar moet ik op letten bij de fokker? Etc.
We beschikken over veel ervaring met verschillende rassen
en kunnen samen tot een juiste keuze komen.
Huisbezoek
Het is ook mogelijk dat er een gecertificeerd
gedragstherapeut bij u thuis komt.
In een ca. 1 uur durend gesprek wordt getracht de
oorzaken van de problemen te achterhalen en wordt een
deskundig advies gegeven.
Ondertussen kan de hond in zijn eigen omgeving
geobserveerd worden.
Privéles
In voorkomende gevallen geven we ook privélessen.
Trainen op een tijd die u het beste uitkomt met een
trainer voor u alleen.

Voor welke hond: 	Heeft u een specifiek probleem
met uw hond of wilt u gewoon
eens een persoonlijk gesprek
of advies over het gedrag of de
opvoeding van uw hond, dan
kunt u (op afspraak) terecht op
een gedragsspreekuur
Wanneer: 	Op afspraak
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De Bacchanten Oudoor & Actief is een zelfstandig bedrijf
naast de hondenschool en een initiatief van Jolien Schat
en Aylin de Wolf.
De thuisbasis is het terrein van de hondenschool maar
vrijwel alle trainingen en workshops die BOA biedt vinden
in de vrije natuur plaats.
Honden worden steeds meer gezien als lid van het gezin.
BOA heeft als doel om eens anders met de hond bezig te
zijn dan met opvoeding en gehoorzaamheid of met de
verschillende hondensporten.
Lekker bezig zijn in de natuur en met een voldaan gevoel
en een tevreden hond weer naar huis.
Op het gebied van outdoorsporten en actief bezig zijn
met je hond bieden wij diverse activiteiten. Te denken
valt aan steppen met de hond, dog bootcamp, speur- en
puzzeltochten, GPS-tochten, actief bezig zijn in het bos en
watersporten.
Neem eens een kijkje op de website:
outdoorenactiefmethonden.nl

Belangrijke informatie om te bewaren
Uw dierenartspraktijk________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________
Uw trimmer_____________________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________
Uw pension______________________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________
Uw uitlaatservice______________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________
Uw dierenspeciaalzaak______________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________
Dierenambulance Hoorn e.o.
0229 24 53 53
Dierenasiel Hoorn
Telefoonnummer: 0229-218197
Website: www.dierenasiel-hoorn.nl
Stichting Amivedi
Organisatie voor vermiste dieren
Telefoonnummer: 0900-2648334
Website: www.amivedi.nl
Licg
Informatieve website over het houden van huisdieren
Website: www.licg.nl
Ndg
Registreer uw hond
Website: www.ndg.nl

post en trainingslocatie:
De Hout 90
1607 HD Hem
T: 0228 54 26 89
E: info@hondenscholen.com

www.facebook.com/hondenschooldebacchanten

www.hondenscholen.com
Routebeschrijving
U vindt ons langs de oude provincialeweg (N506) Hoorn-Enkhuizen tussen de afslagen
Westwoud en Hoogkarspel, precies bij hectometerpaaltje 30.0. Vanuit Hoorn gezien
aan de linkerkant van de weg.
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