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HappyDogz, praktische afspraken en tips 
Hierbij wat praktische afspraken en tips op een rijtje. Daarmee kunnen de 
trainingen voor jou, je hond en de instructeur soepel verlopen.  
 
Afmelden 

Afmelden voor een geplande training doe je zo spoedig mogelijk. Je geeft dit door via 
SMS, WhatsApp, mail of telefoon. Bij een afmelding korter dan 24 uur voor aanvang van 
de training worden de kosten doorberekend aan de cursist. 
 
Extreme (weers)omstandigheden  
De speurlessen gaan in principe altijd door, tenzij door extreme weersomstandigheden de 
veiligheid van hond en/of baas in gevaar kan komen. Bijvoorbeeld wanneer het warmer 
is dan 25 graden, het extreem hard waait, onweert of het door bevriezing of sneeuw te 
glad is. HappyDogz meldt de afzegging via een WhatsApp, SMS en/of een mailbericht.  
 
Trainingslocatie 
Speurtraining: De startlocatie is altijd dezelfde tenzij er ‘s morgens een andere locatie is 
doorgegeven. Voorafgaand aan de training laat je de hond goed uit. Doe dit op een 
andere plek dan de speurlocatie om spoorverstoring te voorkomen. Houd je hond op de 
startlocatie aangelijnd. Niet alleen om confrontaties met andere (opgewonden) honden te 
voorkomen, maar ook omdat de beheerder van het bos dat bepaalde periodes van het 
jaar voorschrijft.  
Inburgeringscursus: De locatie voor deze trainingen wordt elke keer opnieuw 
afgesproken. Deze locatie wisselt, afhankelijk van de behoefte van hond en eigenaar. 
 
Warming up speurtraining 
Ter voorkoming van blessures bij de hond (en de baas) is het raadzaam om voorafgaand 
aan de speurtraining minimaal 10 tot 15 minuten te wandelen (a.j.b. niet vanaf de 
startlocatie om spoorverstoring te voorkomen). 
 
Toeschouwers 
In overleg met HappyDogz kan de cursist andere personen meebrengen naar de training, 
maar uitsluitend op eigen risico van de cursist. Tijdens de training dienen relaties van de 
cursist aanwijzingen van de instructeur op te volgen. 
 
Beloningen 
Speurtraining: HappyDogz heeft beloningen voor de hond in de vorm van worst. 
Wanneer de hond een dieet volgt, neem dan zelf een zachte beloning mee (dus geen 
brokken oid) die door de instructeur kan worden gegeven. 
Inburgeringscursus: De cursist neemt zelf beloningsbrokjes mee; kleine en smakelijke 
'hap-slik-weg' brokjes. 
 
Kijk uit met voeren 

Speurtraining: Intensieve beweging met een volle maag geeft een gezondheidsrisico voor 
de hond. Geef de hond dus ruim na de training te eten of ruim ervoor (ca 1,5 uur). 
Inburgeringscursus: Als je gedrag van een hond wil uitlokken met voer is het niet handig 
als hij een volle maag heeft. Trainen we in de ochtend? Hou dan een deel van het ontbijt 
achter en geef dat (even na) de training. 
 
Water 

Tijdens de speurtrainingen is het belangrijk dat je water bij je hebt voor de hond. 
 
Rust 
Elke training is inspannend voor je hond, zowel fysiek als mentaal. Het is daarom handig 
om vóór of na de training geen erg (in)spannende activiteiten met je hond te plannen.  
 
Plezier 

Tot slot wenst HappyDogz jou en je hond heel veel plezier tijdens de trainingen! 


