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Losse Vervolglessen 
 
Het aanbod: 
Gemiddeld twee keer per maand organiseert Hond en Kompas een wandel-les of een 
thema-les. Belangstellenden kunnen een strippenkaart van 5 of 10 lessen aanschaffen, die 
gedurende een jaar geldig blijft. Ieder kiest uit het programma wat aanspreekt en wat past in 
de agenda. Het programma wordt steeds via mail aan strippenkaarthouders en op facebook 
bekend gemaakt. 
 
Het programma: 
De volgende activiteiten zijn mogelijk: 

 Thema-les, zoals bijv. 
o Kind en Hond 
o Werken met de clicker 
o Impulsbeheersing 

 Wandel-les 
o Wandelen, met aandacht voor hondencommunicatie, lopen aan en los van de 

lijn, spelletjes en oefeningen voor onderweg, beantwoorden van vragen etc. 
 

December 2016 

Datum Tijd Lokatie Inhoud 

Zaterdag 3 december  12.00 u. Katwijk, Soefitempel 
Duinwandeling met 
oefeningen 

Zondag 18 december  12.00 u. Valkenburgsemeer 
Wandelen met 
oefeningen.  

Woensdag 28 december 14.00 u. 
Noordwijk, 
hondenstrand 

Stevige 
strandwandeling 

 
Januari 2017 

Datum Tijd Lokatie Inhoud 

Zondag 8 januari 12.00 u. Getsewoud 
Wandelen met 
oefeningen  

Zaterdag 28 januari 14.00 u. Welkoop  
Van alles en nog 
wat… 

 

= Rolstoeltoegankelijk       Wijzigingen voor behouden 
 

Locaties o.a.: 
 Parkeerterrein Welkoop  
 Katwijkse duinen Ingang Soefi-tempel (15 augustus tot 15 maart) 
 Noordwijkse hondenstrand Kon. Astridboulevard, strandtent Take2 
 Klinkenbergerplas (Parkeerterrein dicht bij afslag van A44 Oegstgeest-noord) 
 Leidse Hout (Parkeerterrein sportvelden Hofdijck) 
 Valkenburgse Meer (Parkeerterrein tegenover Kwantum) 
 Getsewoud, Venneper Lodge, Gedsewout weg 1, Nieuw-Vennep 

Andere suggesties voor leuke losloopgebieden zijn welkom! 
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Hond, begeleider en benodigdheden 

 De hond is minimaal 6 maanden oud, gezond en ingeënt. 
 De hond is niet agressief naar andere honden en vreemde mensen. 
 De begeleider is volwassen en kent de hond goed.  
 Kinderen zijn welkom, maar niet meer dan twee per volwassen begeleider. 
 Halsband/tuig, riem, veel beloningssnoepjes, water, geschikte schoenen en kleding. 

 
Kosten 

 Strippenkaart 10 lessen: € 110,-  Cursisten van Hond en Kompas  €  99,- 
 Strippenkaart 5 lessen : € 60,- Cursisten van Hond en Kompas  €  54,- 
 Losse les (zonder strippenkaart) €   12,50 

o Bijv. voor familieleden of vrienden met hond die een keer meewillen. 
 

Wanneer gaat de les niet door? 
 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de instructeur 
 Bij heel slecht weer bijv. stromende regen, onweer, harde storm, ijzel. 

 

Wanneer gaat de les wel door? 
 Bij minimaal één aanmelding (privéles!!!) 
 Bij meer dan 4 of 5 aanmeldingen wordt in overleg een tweede activiteit 

georganiseerd zodat de groep altijd klein, overzichtelijk en veilig is. 

 Aan- en afmelden tot 24 uur vóór aanvang. 
 

Interesse? 
Mail naar info@hondenkompas.nl  
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