
Routebeschrijving &
tips 1e (puppy)training

Voor je met je hond bij mijn hondenschool komt trainen, informeer ik je graag over een aantal praktische-

en logistieke zaken m.b.t. het volgen van (groeps)trainingen bij mijn hondenschool:

● Trainingen gaan altijd door behalve als het sneeuwt, stormt, hagelt of onweert op moment van de
training.
● Als een training door weersomstandigheden niet door kan gaan, dan vermelden wij dit, op de
ochtend van de training, -voor 08.30u- op de homepage van de hondenschool.
● Zorg voor wind- en waterdichte kleding en schoenen met een stevig/goed profiel. Bij nat weer kan
het veld glad zijn.
● Het is niet mogelijk om een gemiste groepstraining in te halen.
● Minimum leeftijd om aan een groepstraining deel te nemen: 18 jaar
● Privétrainingen kan je tot 24 uur van te voren verplaatsen.

Adres trainingslocatie:
Sportpark Kadoelen 4
1035 NB Amsterdam

Parkeren:
Op de parkeerplaats, sla rechtsaf (richting McDonalds).

Na de zwart/gele verkeersdrempel, sla meteen linksaf (rij tussen groene prullenbakken door)

Rij richting de witte sporthal. Parkeer je auto of je fiets naast de HandCarWash & het terras/speeltuintje

van McDonalds. Entree naar het trainingsveld is herkenbaar aan hek met gele poster: Puppytraining

***neem de 1e keer wat extra tijd om de ingang van het veld te vinden***

Meenemen naar de trainingen:
1. Twee verschillende soorten voerbeloning (deel van de dagelijkse maaltijd van je hond en wat

(zachte) voerbeloningen)

2. een gewone hondenriem (geen uitrolriem). Minimale lengte: 200 cm. Bijvoorbeeld: verstelbare

trainingslijn of bestel een biothanelijn op maat in je favoriete kleur (kies: 12 mm breed, 3 meter lang +

handvat)

3. halsband en bij voorkeur ook een z.g. y-tuigje. Goede merken zijn: Hurtta, Karlie, Rogz,

DogsCopenhagen, Hunter

4. een handdoek, (deur)matje of kleedje voor je hond

5. een lang speeltje voor je hond (zachte fleecetouwen te koop bij de hondenschool).

6. bakje + water voor je hond.
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http://www.hondenschoolloebas.nl/
https://www.google.com/maps/place/Sportpark+Kadoelen+4,+1035+NB+Amsterdam/@52.4149824,4.9081147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6086ea443c495:0xbb7b4dc724cd9643!8m2!3d52.4149824!4d4.9103034
https://www.bol.com/nl/p/karlie-lijn-multipurpose-track-sportief-plus-15-mm-x-200-cm-rood/9200000010743313/?Referrer=ADVNLGOO002041-G-120455177688-S-1004746863520-9200000010743313&gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYpdfa4thxU4QSFbR6AKdBlbAOQbmHSmq9l8iMcp7pLkpBrNaualtjEaAk_FEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/p/karlie-lijn-multipurpose-track-sportief-plus-15-mm-x-200-cm-rood/9200000010743313/?Referrer=ADVNLGOO002041-G-120455177688-S-1004746863520-9200000010743313&gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYpdfa4thxU4QSFbR6AKdBlbAOQbmHSmq9l8iMcp7pLkpBrNaualtjEaAk_FEALw_wcB
https://honden-lijnen.nl/index.php?_route_=biothane-lijn-op-maat-12-mm-prod/
https://petsplace.nl/hurtta-padded-tuig-y-model-hondenharnas-m-6410329322129-pps.html?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaMG1070doREi4rLQdMtCZyiYFZmznFdog5EhccNZQANVaG74YxvPzRoCCpIQAvD_BwE
https://www.dandydog.nl/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQABQEEGw7lACtijpwpgOizwLK640eH0u8rbckoSbdoJXHOcsTq6i3bIaAuP5EALw_wcB


Routebeschrijving &
tips 1e (puppy)training

Tips voor een optimale training bij mijn hondenschool:

7. als je hond last van reisziekte heeft, kom 15 minuten eerder zodat je hond beetje kan herstellen van

de autorit. Puur Tour kan helpen als je hond wagenziek is.

8. je hond voor de training een beetje met rust laten, alleen even kort mee naar buiten nemen om te

snuffelen/behoeften te doen

9. geef je hond 1,5 uur voorafgaand aan de training geen eten meer

10. op de ochtend van de training kan je je hond maximaal 50% van zijn 1e maaltijd geven, de rest van

de maaltijd kan je meenemen als voerbeloning

11. je hond optillen of op je schoot nemen mag

Vriendelijke groet,
Suus Voskuil
Kynologisch Instructeur
Geaccrediteerd door Raad van Beheer
Hondenschool Loebas Amsterdam Noord
06-41 88 67 05
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https://www.medpets.nl/puur+reisziekte/?gclid=Cj0KCQjw16KFBhCgARIsALB0g8IEW-3ECqyT4mDJO5xgwrbUOwK0r1CREZWQ3bAnXP5ltVoVVeMfITEaAkXREALw_wcB

