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Barbara aan het woord
“Beste hondenliefhebbers, voor u treft de derde
nieuwsbrief van 2020 aan. Het examen is achter de
rug en de nieuwe cursus periode zal 24 november
weer aangevangen.
Ik wil alle nieuwe cursisten welkom heten op de
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hondenschool en succes met uw beste vriend.
Voor de cursisten die niet doorgaan: “succes en
veel plezier met uw beste vriend en ik hoop dat u
tevreden bent met wat u geleerd heeft op de
hondenschool.
Is er in de toekomst behoefte aan een opfris- of
vervolgcursus met uw beste vriend bent u

Examen 07 november 2020
Zaterdag 07 november, het moment om te kijken
wat u en uw beste vriend hebben geleerd op de

natuurlijk van harte welkom”.

hondenschool de afgelopen cursus. Het is een

Hondenschool

van start zijn gegaan met de allerkleinste hondjes,

mooie zonnige najaar dag waar we om 09:00 uur
de puppy’s. Het examen wordt afgenomen door

De corona tijd en de maatregelen vraagt steeds

Barbara zelf i.v.m. de corona maatregelen.

weer om een andere aanpak. De start van de

Normaliter worden er ook foto’s van deze dag

nieuwe cursus is uitgesteld naar 24 november

gemaakt maar dat is nu helaas ook niet mogelijk.

waarbij we waarschijnlijk weer teruggaan naar de
periode zoals wij die in de vorige lesperiode

De puppies

hebben toegepast. Dat wil zeggen 4 cursisten en

De puppy’s zijn de eerste groep, 14 van de 16

een instructeur. De les duur zal 40 minuten

cursisten laten zich toetsen. Het niveau is heel

worden. U krijgt hiervoor nog aanvullende

goed waarbij er helaas toch twee cursisten niet zijn

informatie van Barbara

geslaagd.

We hopen dat u tevreden met onze aanpak en

De uitslag is als volgt:

gaan er vanuit dat u het aangeeft als er punten
voor verbetering zijn.
Deze periode vraagt een flexibele instelling van de
instructeurs. Barbara prijst de flexibele houding en
tomeloze inzet bij het lesgeven van Marianna en
Diana.
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De donderdagavondgroep

Na een korte pauze treedt de volgende groep aan, de
Jonge honden. 7 van de 13 cursisten nemen deel aan

Bij de behendigheid verwelkomen we vier

de oefeningen. De oefeningen zijn heel goed

nieuwe deelnemers die vanuit de

uitgevoerd met een zeer mooie uitslag als volgt.

gehoorzaamheid leuk bezig gaan met hun beste
vriend, succes met het aanleren van de
oefeningen.
De weersgoden zijn de donderdagavond niet
gezind en is er vaak op deze dag de nodige
regen gevallen. Wij geven dan geen training
omdat het parcours te glad is en er ongelukken
kunnen gebeuren met het baasje en zijn beste

De Beginners

vriend. We hopen dat de er in komende periode

Het is inmiddels half in de middag en de beginners

fijn getraind kan worden.

zijn de derde en laatste groep van deze dag. 9 van de
11cursisten nemen deel aan het examen.
Beide zijn geslaagd en de uitslag is als volgt:

Tot slot:
Wij waarderen dat de cursisten de cursus op deze
manier willen afsluiten en namens de hondenschool
willen wij de deelnemers feliciteren met het behaalde
resultaat. Voor zij die doorgaan, succes in de nieuwe
groep.
Het was voor Barbara een lange dag om 30
combinaties alleen te keuren.
Barbara “Het was een lange dag en het is fijn om te
zien dat het niveau van de verschillende groepen
goed is en zo dicht bij elkaar ligt.
Mijn advies is, wees duidelijk en kalm naar de hond
en train de oefeningen thuis naast de les op de
hondenschool”.

