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Blok 1a
Les 1: zaterdag
15 september 2018
Les 2: zaterdag
22 september 2018
Les 3: zaterdag
29 september 2018
Les 4: zaterdag
6 oktober 2018
Geen les: zaterdag
13 oktober 2018
Les 5: zaterdag
20 oktober 2018
Les 6: zaterdag
27 oktober 2018
Les 7: zaterdag
3 november 2018
Les 8: zaterdag
10 november 2018

Blok 1b
Les 1: zaterdag
17 november 2018
Les 2: zaterdag
24 november 2018
Les 3: zaterdag
1 december 2018
Les 4: zaterdag
8 december 2018
Les 5: zaterdag
15 december 2018
Les 6: zaterdag
22 december 2018
Geen les: zaterdag
29 december 2018
Geen les: zaterdag
5 januari 2019
Les 7: zaterdag
12 januari 2019
Les 8: zaterdag
19 januari 2019

Blok 2a
Les 1: zaterdag
26 januari 2019
Les 2: zaterdag
2 februari 219
Les 3: zaterdag
9 februari 2019
Les 4: zaterdag
16 februari 2019
Geen les: zaterdag
23 februari 2019
Les 5: zaterdag
2 maart 2019
Les 6: zaterdag
9 maart 2019
Les 7: zaterdag
16 maart 2019
Les 8: zaterdag
23 maart 2019

Blok 2b
Les 1: zaterdag
29 maart 2019
Les 2: zaterdag
6 april 2019
Les 3: zaterdag
13 april 2019
Geen les: zaterdag
20 april 2019
Geen les: zaterdag
27 april 2019
Les 4: zaterdag
4 mei 2019
Les 5: zaterdag
11 mei 2019
Les 6: zaterdag
18 mei 2019
Les 7: zaterdag
25 mei 2019
Geen les: zaterdag
1 juni 2019
Les 8: zaterdag
8 juni 2019
Speldag: zaterdag
13 juni 2019

Stichting Hondenschool Beatus Utrecht

Alle (ras)honden en hun eigenaren kunnen op elk moment, mits er voldoende plek is, in het
cursusjaar instromen. Eén introductieles waarin wordt bekeken in welke groep u en uw
hond geplaatst kunnen worden, is altijd gratis en vrijblijvend.
De training is op de zaterdagochtend vanaf 9:30 uur en in de zomer op maandagavond vanaf
19:30 uur. De groep bestaat uit niet meer dan tien honden en, zoveel mogelijk, uit twee
gediplomeerde trainers. De les duurt 45 minuten.
Tijdens de groepsles werkt u met uw hond onder begeleiding van de trainer(s) naar een aantal
doelen toe. Dit betreffen niet alleen commando's, maar ook het lezen en begrijpen van (het gedrag
van) uw hond. Er zijn twee lesblokken per kalenderjaar bestaande uit 16 lessen per blok. Na elke
acht lessen wordt de groepssamenstelling geëvalueerd en worden trainers gewisseld.
Huisregels
Voor het volgen van de lessen op onze hondenschool geldt een aantal huisregels. Door middel
van deze huisregels houden we de training voor de honden, hun eigenaren en de trainers veilig en
leuk.
Inenting
Uw hond dient volledig ingeënt te zijn (tenzij u de welpentraining volgt, uw trainer dient hiervan wel
op de hoogte te zijn).
WA verzekering
U bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw hond. U dient een WA-verzekering voor uw hond
afgesloten te hebben. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt de hond onder uw gewone
WA verzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking
af.
Materiaal
Voor de training heeft u nodig:
• een leren of stoffen riem (dus geen uitrollijn)
• een niet corrigerende halsband (dus geen slipketting)
• een speeltje dat u samen met uw hond kan vasthouden
• beloningsbrokjes
Neem deze spullen elke les mee!
Afhankelijk van het gedrag van de hond kan blijken dat u ander trainingsmateriaal nodig heeft, uw
trainer zal u hierin adviseren.
Het gebruik van prikbanden, slipkettingen en anti-trektuigen is niet toegestaan.
Afmelden
Omdat de trainers een lesopbouw hanteren, vragen we onze cursisten zich af te melden wanneer
ze een keer niet kunnen. Bij tweemaal niet komen zonder af te melden, kunt u niet meer
deelnemen aan het lopende blok. U kunt zich altijd opnieuw aanmelden voor het volgende blok. U
heeft geen recht op reeds betaald lesgeld.
Poep opruimen
Voordat u naar de training komt, dient u uw hond uitgelaten te hebben. Mocht uw hond toch zijn
behoefte op het veld doen dan dient u dit op te ruimen.
Maagtorsie
Geef uw hond één uur vooraf en één uur na afloop van de training niet te veel eten. Op deze
manier is de kans op maagtorsie (maagkanteling) kleiner en blijven de beloningsbrokjes
aantrekkelijker.

