
 

HONDENSCHOOL ALERT 

Alert is een hondenschool met cursisten uit de regio, 

maar ook uit de rest van Nederland.Cursisten komen 

af op de reputatie van de hondenschool: praktijk 

gericht werkend en vaak nog trainings-

mogelijkheden zien waar anderen het opgeven.  

 

Up-to-date kennis over honden & leerprincipes    

tezamen met jarenlange ervaring. En natuurlijk       

de enthousiaste verhalen van (oud) cursisten. 

 

Wij passen onze manier van lesgeven aan, aan de 

cursist en zijn/haar hond. Wij trainen zo belonings 

gericht mogelijk; dit kan met en zonder clicker… 

Beloningen kunnen bestaan uit stem, lekkers of 

speeltjes en worden zoveel mogelijk gevarieerd.  

Indien nodig wordt er gecorrigeerd maar nooit uit 

frustratie. 

 

Cursisten krijgen inzicht in het gedrag van de hond, 

de manier waarop honden leren en hoe je ongewenst 

gedrag kunt ombuigen naar gewenst gedrag.  

Wij werken praktijk gericht zodat u thuis een fijne 

huisgenoot heeft. 

HONDENSCHOOL ALERT 

 

 

 

Yvette van Veldhuijsen 

Gediplomeerd instructrice  

en gedragtherapeute 

Allround diertrainer 

 

Hoofdtrainingslokatie: 

Beemterweg 25a Beemte 

op het sportveld tegenover het dorpshuis 

 

 

055-3121086 

www.alerthondentraining.nl 

info@alerthondentraining.nl 

 

U kunt ons ook op Facebook vinden 

 

Specials: 

Hier kom cursus 

Hoe bouwt u een goed en betrouwbaar hierkomen op. 

Husbandrytraining 

Leer uw hond mee te werken bij de dierenarts.  

Dit maakt dierenartsbezoek minder stressvol voor hond, 

eigenaar en dierenarts. 

Zelfbeheersing 

Een hond die zichzelf weet te beheersen springt niet op, 

kan op zijn plek blijven liggen (ook bij afleiding). 

 

Op aanvraag: 

Workshops & lezingen 

Instructeurscursussen 

Trainingen van andere dieren 

 

De meest actuele info vindt u op onze 

website: www.alerthondentraining.nl 



 

U kunt terecht bij Alert voor: 

Opvoeding: 

Puppycursus 

Vanaf dat uw hond 9 weken is kan hij terecht. Wij 

werken met kleine groepen. Er is zowel theorie als  

praktijk. Dit zijn vooral socialisatie lessen met een begin 

qua opvoeding. 

Jonge hondencursus 

Na de puppycursus of voor honden die geen puppycursus 

hebben gehad. De basis opvoeding: meelopen aan de lijn, 

zit, lig en hierkomen. 

Privélessen/gedragstherapie 

Voor honden die niet in een groep mee kunnen trainen of 

eigenaren die dit niet willen/kunnen. Training op maat. 

Ook voor probleemgedrag zoals onzindelijkheid,  

agressie, angst, hyperactiviteit etc. 

 

Wij werken met vele dierenartsen samen. Zodat 

wij snel kunnen doorverwijzen als we het idee 

hebben dat er mogelijk een lichamelijke oorzaak 

aan het probleemgedrag of het niet doen van een 

oefening ten grondslag ligt. 

 

 

 

Training: 

Sociale huishondencursus 

Dit komt na de jonge hondencursus en bereidt voor op het  

landelijke FHN examen. De commando’s worden uitgebreid 

met af & blijf, wachten op de eigenaar en natuurlijk nog steeds 

de sociale oefeningen als omgaan met mensen en andere 

honden. 

 

GG 

De wedstrijdprogramma’s waarbij het opvoeden minder is 

maar het meer gaat om de oefeningen netjes te doen. Niet  

meelopen maar echt volgen. Strak bij het been. Apporteren, 

terug naar de plaats. 

Gasttrainers 

Regelmatig geven er gasttrainers bijzondere lessen. Dit kan 

zijn in speuren, apporteren, jachttraining, ringtraining, 

schapendrijven etc. 

 

 

Overige trainingswensen?  Een aanvraag doen 

per mail kan altijd ! 

 

 

 

 

Spel: 

Speur & Zoek fun cursus 

Allerlei  leuke speur– en zoekspelletjes gaan baas en hond 

samen doen. Het zoeken van voorwerpen, verwijzen van 

voorwerpen, zoeken naar mensen, menselijk spoor uitlopen 

etc. Deze cursus is nadrukkelijk voor alle honden! 

 

Sport & Spel  

Samen elke week weer leuke andere dingen doen.       

Drijfbal, breitensport, flyball, Frisbee, schilderen           

met de hond, sjoelen en nog veel meer leuks.                                     

Voor alle honden geschikt, jong én oud! 

 

Drijfbal 

Bij deze sport is het de bedoeling dat de hond                     

8 grote ballen in het doel rolt met zijn neus. 

Voor alle honden  geschikt, jong en oud. 

 

Wij hopen u en uw hond binnenkort               

te mogen begroeten! 


