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Nieuwsbrief weer actief
Natuurlijk zijn jullie zelf ook
van harte welkom om iets te
schrijven, dan wordt het
helemaal een leuke nieuwsbrief, voor en door cursisten!
Vanaf oktober zullen wij een
maandelijkse nieuwsbrief gaan
verzorgen voor onze cursisten

Sinds de start van Hondenschool Lingewaard, in 1999
hebben we al vaker een
nieuwsbrief gemaakt, maar
door de jaren heen is hij
verdwenen. Er kwamen echter veel verzoeken om op
deze manier jullie van informatie te voorzien, dus we
gaan er weer mee starten.
Op maandelijkse basis zullen we jullie op de hoogte
brengen van alle nieuwtjes
en wetenswaardigheden.

In deze eerste nieuwsbrief
vind je veel informatie over
de winteractiviteiten.
We proberen steeds weer
nieuwe activiteiten te bedenken voor jullie en hopen
dat jullie dat op prijs stellen.
Natuurlijk zijn veel van die
activiteiten gericht op agility, maar ook onze andere
cursisten gaan we zeker niet
vergeten de komende periode. Zo is er op zaterdagochtend nu doggydance,
gegeven door Marian en
voor iedereen geschikt, van
jong tot oud, van klein tot
groot, plezier voor baas en
hond. Kijk even op de web-

Samenwerking
Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan
met voerfabrikant Belcando. Dat betekent dat wij
verkooppunt zijn geworden
van dit super premium hondenvoer en daar zijn we
trots op. Wil je je hond een
echt goede brok geven,
vraag dan informatie bij je
instructeurs. Bovendien zul-

site voor meer informatie of
stuur even een mailtje.
En dan is er hoopers. Wat is
hoopers: een uit Amerika
overgewaaide nieuwe hondensport waarbij honden
onder bogen doorgestuurd
worden, door tunnels en om
tonnen moeten rennen/
lopen. Bedoeling hierbij is
dat de baas de hond op
afstand een parcours laat
afleggen. Fun dus voor
baas en hond. Voor senioren geschikt, honden die
niet geschikt zijn voor agility
(zwaargebouwde honden,
oudere honden, jonge honden). Het is wel belangrijk
een zekere gehoorzaamheidsbasis te hebben, dus
vragen we eerst een teambuildingscursus voordat je
met hoopers kan starten.
Verder zijn er deze winter
allerlei seminars en thematrainingen. Have fun!

Belcando

len de vertegenwoordigers
van Belcando komende tijd
op een aantal zaterdagochtenden tussen 10 en 12

uur op de hondenschool
aanwezig zijn
voor het beantwoorden
van vragen en
het verstrekken van informatie. Data
zijn: zaterdag 17 en 31
oktober en zaterdag 14
november 2015

Interessante informatie:


SAMENWERKING BELCANDO



DIVERSE THEMATRAININGEN AGILITY



HOOPERS



WORKSHOP HONDEN
(SPORTMASSAGE)



EVEN VOORSTELLEN
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Workshop honden(sport)massage

Hondensportmassage workshop

ONTVANG 20%
KORTING OP JE
EERSTE
AANKOOP
BELCANDO
HONDENVOER.
VRAAG DE
KORTINGSBON
BIJ JE
INSTRUCTEUR!

Deze worskhop wordt gehouden op zaterdag 14
november en is voor iedereen geschikt, van jonge honden tot senioren en voor
iedereen die het interessant
vindt hoe ze hun hond fijn
kunnen masseren. Het is wel
een massage die gericht is
op de hondensport, dus
warming up/cooling down
etc.
De workshop duurt de hele
dag en wordt gegeven door
2 zeer ervaren masseurs van
Kyno Compleet, Elise Jansen

en Joyce van Oudheusden
Als sportmasseur is het je
taak om een hond zo goed
mogelijk voor te bereiden
op de te leveren prestatie.
Of u nu op hoog niveau
sport met uw hond, of lekker
recreatief bezig bent met
bijvoorbeeld behendigheid
of flyball, uw hond moet een
flinke prestatie leveren. Om
blessures, kramp of spierpijn
te voorkomen en om de
hond goed voor te bereiden
op zijn prestatie, is er de
sportmassage. Voor meer

informatie kijk even op de
site: www.kynocompleet.nl
Kosten voor de workshop
zijn 80 euro, dat is inclusief
uitgebreide lunch en koffie
en thee gedurende de dag.
Datum is 14 november 2015
en de workshop duurt de
hele dag. Je kunt je opgeven door een mail te sturen
naar info@hondenschoollingewaar
d.nl

Thematrainingen zondag 29 november 2015 manege
Wij hebben beslag weten te
leggen op de prachtige
manege in Laag Soeren op
29 november a.s.

Onderdelen zullen zijn:

We hebben besloten om
deze dag ook weer thematrainingen te gaan geven,
omdat dat juist de dingen
zijn waaraan we in de winter kunnen werken. Carl zal
deze keer samen met Robin
Ploegmakers de lessen verzorgen.



slalom



Raakvlakken



Verschillende wissels
en startposities



Bochten en lijnen



Jumpchutes



Raakvlakken

Je traint een uur per thema.

Je kunt natuurlijk voor meerdere thema’s inschrijven.
Kosten per training 15 euro.
Locatie: Manege De Spreng
Laag Soeren.
Instructeurs: Carl De Rouck
en Robin Ploegmakers
Inschrijven kan vanaf debutantenniveau. Stuur een
mailtje naar info@hondenschoollingewaar
d.nl om je in te schrijven!

Hoopers

Onze instructeurs zijn gediplomeerde NADAC hoopers
trainers

In het voorwoord heb ik het
er al even over gehad. Wij
zijn pas gestart met een
pilot training Hoopers. Op
de donderdagavonden is er
nog plaats voor een training
van 5 lessen. We starten bij
voldoende deelnemers. Kosten zijn 50 euro. Natuurlijk
gaan we na deze 5 lessen
door bij voldoende belangstelling. Hoopers is een honPagina 2

densport die is komen overwaaien uit Amerika. Het is
de bedoeling om je hond
zoveel mogelijk op afstand
een parcours te laten afleggen. Dat parcours bestaat
uit hoopers (bogen), tunnels
en tonnen waar ze omheen
en doorheen gestuurd moeten worden. Het is voor iedereen geschikt, ook voor
mensen die iets minder goed

ter been zijn of voor wie
agility te zwaar is, maar
ook voor alle honden, dus
ook voor de zwaargebouwde rassen, oudere honden of
juist hele jonge honden. Het
is ontzettend leuk om te
doen. Je hebt wel een vooropleiding teambuilding nodig, want alle oefeningen
worden zonder lijn getraind.
Kijk voor meer info even op
de website!
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Even voorstellen, Marielle Bugel
Op de hondenschool lopen
heel veel instructeurs. Heel
veel zijn er onbekend voor
jullie. Vandaar dat we ze
gaan voorstellen aan jullie
en ik zal zelf de spits afbijten. Mijn naam is Marielle
Bugel en ik woon met Carl
De Rouck op/bij de hondenschool. Wij zijn samen eigenaar van de hondenschool
en als het goed is krijgen
jullie van mij altijd de uitnodigingen voor de diverse
trainingen. Zelf heb ik 5
honden, 2 groenendaelers,
1 tervuerense herder en 2
bordercollies. Met allemaal
lopen we landelijke wed-

strijden agility en soms zelfs
internationaal. Dit jaar had
ik me voor de 2e keer geplaatst voor het Europees
Kampioenschap agility met
Cimi, mijn groenendaeler. Zij
staat op dit moment op het
punt een nestje te krijgen.
Haar 3e en laatste nestje.
Jullie zullen vast nog wel
horen over de pupjes de
komende weken.
Ik run de hondenschool nu
16 jaar, in 1999 ben ik begonnen met ca. 30 cursisten,
in een manege in Driel. Na
wat omwegen zijn we in
2002 op de huidige locatie

beland, waar ik dus nu al
13 jaar lesgeef. En het blijft
natuurlijk een droom van
veel mensen: je eigen hondenschool, van je hobby je
beroep maken. Maar door
de jaren heen is de hondenschool zo groot geworden,
dat het lesgeven er een
beetje bij in is geschoten. Nu
vervang ik andere instructeurs en geef zelf nog een
paar groepen les. Maar het
is nu veel administratief
werk dat ik doe. Maar ik
vind het nog steeds heerlijk
om rond te sjouwen op de
hondenschool

Overdag training mogelijk
Vanaf eind oktober gaan
wij ook overdag trainingen
geven. Wil je graag overdag trainen, maar staat de
gewenste training, of dag er
niet bij op de planning, stuur
dan toch even een mail, we
kunnen nog schuiven in de
uren en dagen. Ook voor
agility kun je overdag terecht. Voor privetraining en
in kleine groepjes van 3
personen. Kijk op de website voor de mogelijkheden.

Ebony (overleden in
maart 2014) en
Marielle

WIL JE GRAAG
OVERDAG

We starten in ieder geval
met puppytraining, BOG I,
VBOG en teambuilding
overdag.

TRAINEN? LAAT
HET ONS
WETEN, WE
HEBBEN DIVERSE
MOGELIJKHEDEN
!

Word lid van onze facebookgroep Hondenschool Lingewaard voor alle
nieuwtjes!
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