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Praktische mededelingen en tips
1. De trainingen beginnen op woensdag om 16 uur en op zondag om 10 uur.
2. Wie komt trainen, meldt zich aan via de Doodle die maandelijks wordt opgesteld.
3. Het is de bedoeling dat je heel de training blijft en helpt waar nodig. Vóór de training
begint, helpt iedereen mee om het materiaal klaar te zetten. We werken vóór elkaar
en mét elkaar. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden wegens
beroepsomstandigheden, leeftijd en ziekte.
4. Je kan bij ons een parkeerkaart bestellen, handig én goedkoper voor wie veel komt
trainen!
5. Je kan bij ons ook een pet, t-shirt en/of sweater bestellen
6. Wie komt trainen is verplicht een duikpak te dragen. Bovendien moet je een
zwemvest dragen indien je pak minder dan 5 mm dik is.
7. Je voorziet een zogenaamd “zwemtuig” voor je hond.
8. Je begrijpt dat meekomende familieleden en kinderen de trainingen niet mogen
storen door te spelen en te zwemmen op het terrein.
9. We raden je aan om zoveel mogelijk te komen trainen wil je echt vooruitgang
boeken.
10. Het is voor iedereen aangenamer als je je hond het voortdurend blaffen afleert.
11. De meeste honden die getraind hebben, hebben de neiging hun behoefte te doen. Je
gaat daarom best met je hond een korte wandeling maken buiten ons trainingsveld.
Die wandeling is tevens een beloning én een goede “cool down”.
12. Op de leeftijd van negen maanden kan je hond zijn test sociaal gedrag afleggen. Die
test heb je nodig vóór je brevetten kan beginnen spelen. Ben je geïnteresseerd?
Vraag dan gerust meer uitleg. We kunnen eventueel de test op ons terrein eens
oefenen en we geven je de data en de plaatsen waar een test doorgaat mee.
13. We laten je weten wanneer je hond klaar is om zijn eerste brevet te spelen. We
zouden het erg fijn vinden jou en je hond als "Yeodogteam" te mogen begroeten op
een van onze wedstrijden.
14.

Loopse teven worden niet toegelaten op de training

