Finn Anam Cara - Witte Vriend voor het leven
vrij vertaald uit het Iers

Jaaltink’s
Dog training
voor (nieuwe) honden eigenaren die een sociale,
goed luisterende hond willen

Jaaltink’s

TOPDOG training
SOVA-training (Sociale Vaardigheden)voor
kinderen, jongeren en volwassenen waarbij
honden worden ingezet als co-trainers

Zorgservice
voor iedereen met een indicatie voor zorg
die op zoek is naar een flexibele begeleiding

Voor meer informatie over Jaaltink’s TOPDOG training en
Jaaltink’s Zorgservice ga naar
www.finnanamcara.com
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In deze flyer krijgt u meer informatie over Finn Anam Cara,

Jaaltink’s Dog training.
Even voorstellen….

Hetty Jaaltink, gecertificeerde TOPDOG-trainer en
hondengedragsadviseur
Ik woon in het buitengebied van
Vorden en ben een zelfstandige
ondernemer in de zorg.
Tijdens meer dan 40 jaar als
Z- verpleegkundige heb ik ervaren
welke invloed honden hebben op
het gedrag van mensen.
Dat was voor mij de aanleiding om
de opleiding TOPDOGhondenSOVAtrainer bij Mens en Hond
Consultancy te volgen. Honden als co-trainer voor kinderen, jongeren
en volwassenen met gedragsproblemen.
Na deze opleiding succesvol te hebben afgesloten, heb ik aansluitend
de opleiding voor hondengedragsadviseur gevolgd en met succes
afgerond.
Door de werkzaamheden als TOPDOG trainer en
hondengedragsadviseur ontstond de behoefte voor een eigen
hondenschool.
Januari 2015 zijn we gestart met Jaaltink’s Dog training en in principe
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organiseren wij twee keer per jaar met de Federatie Hondensport
Nederland (FHN) een officieel examen waaraan de afgelopen tijd al
veel cursisten met succes hebben deelgenomen.
Puppytraining
Bij ons begint de training
van de pup eigenlijk al
voordat de pup naar de
nieuwe eigenaar gaat.
Wij bieden fokkers namelijk,
eventueel samen met u als
nieuwe eigenaar, de
gelegenheid om met de
moederhond en haar pups (6-8 weken) in een afgesloten ruimte
kennis te maken met allerlei voorwerpen. De pup leert zo om te gaan
met verschillende prikkels, zoals een ballenbak, een grindbak, een
tunnel, een hordenloopje, ballen en geluiden.
Puppytraining introductie
Als u de pup ophaalt, krijgt u allerlei informatie van de fokker mee.
De pup moet eerst wennen aan de nieuwe situatie bij u thuis en
daarbij is het belangrijk dat u weet wat u wel en wat u niet moet
doen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat uw pup leert te reageren op
zijn/haar naam. Wij kunnen u daarbij helpen tijdens de puppy
introductie les. Tevens geven wij u tijdens deze les informatie over
onze trainingsmethoden en u maakt met uw pup kennis met de
andere cursisten.
Deze introductie les is gratis.

2022

Puppytraining

Tijdens de eerste lessen van de puppytraining besteden we veel
aandacht aan het opvoeden van uw pup.
We willen immers een sociale, vrolijke, goed luisterende hond, die
weet wat wel en wat niet mag.
U bepaalt zelf wat wel en wat niet mag en wij helpen u hoe u dat uw
pup kunt aanleren.
Wij behandelen tijdens deze fase ‘het socialiseren van uw hond’ en
de basisbegrippen, zoals reageren op de naam, lopen aan de lijn en
dominantie-oefeningen. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht
aan de zit-, af- en sta-oefeningen en het komen op bevel.
Deze fase duurt 10 weken met een wekelijkse les van 45 minuten
waarbij u alle gelegenheid krijgt om de situatie met uw pup bij u thuis
te bespreken en vragen te stellen. Tijdens de les wordt gratis een
kopje koffie/thee geschonken.
De kosten voor deze fase zijn € 90,00.
Aan het eind van de Puppytraining ontvangt u een certificaat.
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Jonge hondentraining
Na 10 weken, uw hond is
inmiddels 5 à 6 maanden oud,
voegt de pup zich bij de jonge
hondengroep. Stap voor stap
gaan we verder met de
commando’s: zitten, liggen,
staan, komen op bevel,
afliggen met afleiding en
bovenal hoe houd ik de
aandacht vast van de hond bij
alle prikkels die de hond
dagelijks tegenkomt.

Deze fase duurt 10 weken met wekelijkse lessen van 1 uur.
Tijdens de les wordt gratis een kopje koffie/thee geschonken.
De kosten voor deze fase zijn € 90,00.

Aansluitend aan deze fase informeren wij u tijdens een Keuzeblok
Training van 5 weken over de verdere mogelijkheden die u en uw
hond hebt bij Jaaltink’s Dogtraining.
Wij laten u kennismaken met het ‘Sociale Huis Hond’ programma, het
Speuren en de Combi training (o.a. Behendigheid).
De kosten voor deze fase zijn € 45,00.
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Na de Jonge hondentraining kunt u naar de Sociale Huis Hond-groep.
Sociale Huis Hond-training (SHH)
Afhankelijk van het
aantal cursisten
organiseren wij samen
met de FHN 2 keer per
jaar een examen voor
het SHH-diploma.
Tijdens de wekelijkse
lessen van 1 uur
trainen wij alle
oefeningen die vereist
zijn om het examen af
te kunnen leggen.

Tijdens de les wordt gratis een kopje koffie/thee geschonken.
De cursusduur is afhankelijk van het tijdstip van het examen.
De kosten voor deze fase zijn € 90,00 per 10 wekelijkse lessen.
Meer informatie over de inhoud van het SHH examen vindt u op de
website van de FHN. Ga naar www.fhn.nl en klik op Gehoorzaamheid
en daarna op Reglement.
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G & G training
Nadat u het Sociale Huis Hond-diploma hebt behaald en graag met
uw hond verder wilt in de hondensport bestaat de mogelijkheid een
G & G (Gedrag en Gehoorzaamheid) training te volgen.
In meerdere stappen via het programma van de FHN leren wij uw
hond vele oefeningen uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: het los
volgen (links en rechts) in een parcours, het vooruit sturen, over een
hindernis springen om vervolgens een apporteerblok op te halen.
De hond moet minuten lang tussen andere honden blijven zitten en
liggen en moet “zoekoefeningen” uitvoeren.

U begint bij GGB, Gedrag en Gehoorzaamheid voor Beginners en via
GG1, GG2 komt u uiteindelijk in GG3. Ieder onderdeel wordt
afgesloten met een door de FHN af te nemen examen.
Meer informatie over de inhoud van deze examens vindt u op de
website van de FHN. Ga naar www.fhn.nl en klik op Gehoorzaamheid
en daarna op Reglement.
De tijdsduur is onbeperkt en kosten zijn € 90,00 per 10 wekelijkse
lessen
2022

Combi-training
Nadat u het Sociale Huis Hond-diploma hebt behaald en daarna graag
met uw hond actief bezig wilt zijn maar u wilt niet verder in de
hondensport bestaat de mogelijkheid een Combi training te volgen.
We organiseren twee keer per jaar een 10 weken durende Combi
cursus.
De Combi-training, met als mogelijkheden:
 Appèl met algemene oefeningen, zoals aandacht, wachten,
naar de plaats sturen en los volgen (links en rechts).
 Behendigheid.
 Fly ball.
 Boswandeling.
 Dorpswandeling.
 Hoopers
Ook honden die een
gehoorzaamheidscursus hebben
gevolgd en volledig onder controle
van de geleider staan, kunnen de
Combi-training volgen. Eén en ander
ter beoordeling van de instructeurs
van Jaaltink’s Dog training.
De minimale leeftijd voor de Combi training is 1 jaar.
De kosten zijn € 90,00 per cursus.
Om kennis te maken met de behendigheidssport is er, bij voldoende
animo, voor kinderen en voor volwassenen een 10 lessen –training.
De totale kosten zijn € 90,00
2022

Speuren training
De neus van een hond is vele malen beter ontwikkeld dan die van
een mens en iedere hond kan speuren.
Je kunt al heel vroeg met je hond beginnen want speuren doe je
samen en het belangrijkste is het vertrouwen in je hond want de
hond heeft meestal gelijk als het om de neus gaat.

De geleider c.q. spoorlegger loopt de sporen voor de hond, in het
begin al dan niet met voer, legt voorwerpen op het spoor en
de hond volgt dit spoor een tijd later en geeft aan of hij/zij iets heeft
gevonden. Alhoewel speuren voor de hond zeer intensief is, kan de
hond het speuren tot op hoge leeftijd uitoefenen.
Jaaltink’s Dogtraining volgt de reglementen van de FHN (Federatie
Hondensport Nederland). Meer informatie hierover vindt u op de
website van de FHN.
De tijdsduur is onbeperkt en kosten zijn € 90,00 per 10 wekelijkse
lessen.
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Overige informatie
 €5,00 éénmalige in- en uitschrijfkosten voor nieuwe cursisten
in verband met de wet op de privacy.


Cursuskosten dienen vooraf te worden voldaan. bij voorkeur
automatisch per bank.



De gehoorzaamheid- en combi-lessen worden in principe op
zaterdag en woensdagavond gegeven.
De speur-lessen worden in principe op dinsdag en donderdag
gegeven.



Om iedere cursist voldoende aandacht te kunnen geven, is
ons streven de groepen niet te groot te maken.
Afhankelijk van aanbod en interesse kan ook eventueel op
andere dagen worden getraind.



Voor informatie over de exacte trainingstijden graag even
contact opnemen per telefoon of per e-mail.

Privétraining
Ook kunt u privélessen volgen als door omstandigheden voor u de
groepstraining niet mogelijk is.
Kosten per uur op aanvraag.
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Instructeurs

Hetty Jaaltink

Dick Heijnen

Locatie
De trainingen vinden plaats op eigen terrein in het buitengebied van
Vorden/Kranenburg, aan de Wiersserbroekweg 1a.

Contactgegevens
Hetty Jaaltink
Wiersserbroekweg 1a
7251 LG Vorden/Kranenburg

Tel. 0613030774
E-mail: hettyjaaltink@hetnet.nl
KvK-nummer: 54605741
Website: www.finnanamcara.com
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Wiersserbroekweg 1a
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