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LESPRINCIPES TOSCANZAHOEVE® 
• We besteden extra aandacht aan jouw pup en zijn/haar goede start in de wereld 
• We helpen je met de opvoeding van je hond en het aanleren van de basis van gedrag 
• We werken aan de band tussen jou en je hond 
• We trainen op een positieve manier 
• Alle rassen en karakters zijn welkom. Ook als je hond andere honden niet zo leuk vindt 
• We werken aan opvoeding zodat je hond een leuke huisgenoot wordt of blijft 
• We hebben ook aandacht voor probleemgedrag 
• We doen tijdens de les oefeningen uit de nieuwste technieken zoals BAT, hersenwerk, 

behendigheid, do as I do enz… 
• We werken met themalessen en behandelen dus elke week een nieuw thema in gedrag, 

opvoeding en gehoorzaamheid. Zo is elke les anders en nooit vervelend voor hond of 
baasje 

TRAININGSLOCATIES 
De lessen gaan door op het trainingsveld van Toscanzahoeve, Milisstichel 3 te Langdorp. 
• De ingang van de hondenschool bevindt zich aan het einde van de oprit (houten poort) 
• De kleine weide naast de ingang is geen plasweide, maar een speelweide waar je je 

hond(en) na de les op eigen verantwoordelijkheid met andere honden kan laten spelen. 
• De lessen gaan door op de grote weide. Deze is enkel toegankelijk onder begeleiding 

van de lesgever. 
• Voor de les start kan je even wachten op het terras. In het gebouw is gratis koffie, thee en 

water ter beschikking. Frisdrank kan je verkrijgen uit de automaat tegen betaling. 
• Poepzakjes worden gedeponeerd in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. 

VAKANTIES 
Tijdens de schoolvakanties zal ook de hondenschool gesloten zijn (met uitzondering van de 
zomervakantie). Hieronder vind je een overzicht van de vakanties van de hondenschool: 

• Krokusvakantie: van maandag 12/2/2018 t.e.m. zondag 18/2/2018 
• Paasvakantie: van maandag 2/4/2018 t.e.m. zondag 15/4/2018 
• Zomervakantie: van maandag 16/7/2018 t.e.m. vrijdag 17/8/2018 
• Herfstvakantie: van maandag 29/10/2018 t.e.m. zondag 4/11/2018 
• Kerstvakantie: van maandag 24/12/2018 t.e.m. zondag 6/1/2019 
 
Het spelmoment zal tijdens de vakanties wel doorgaan. 

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 
Hieronder vind je de belangrijkste informatie.  Voor een volledig overzicht verwijzen we naar 
de algemene voorwaarden op de website www.toscanzahoeve.be 
• De beurtenkaart kan aangekocht worden bij de lesgevers.  Er is geen bancontact 

aanwezig. De beurtenkaart is geldig voor alle disciplines binnen de hondenschool. 
- 10 beurtenkaart: 140 euro (6 maand geldig) 
- 20 beurtenkaart: 240 euro (12 maand geldig) 
- 30 beurtenkaart: 400 euro (18 maand geldig) 
Bij de aankoop van een beurtenkaart ontvang je ook een VIP-kaart. Deze VIP-kaart geeft 
tal van voordelen zoals:  
- 5% korting op de winkel 
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- gratis deelname aan een puppyparty 
- 3% korting op 2 basisworkshops met de code 3percent 
- gratis deelname aan het hondenspelmoment 
- verjaardagsattentie voor je hond 
- toegang tot de VIP-groep op facebook waar we regelmatig acties op posten 

• Een losse beurt kost 16 euro 
• Er is een toilet beschikbaar, alsook een vuilbak voor poepzakjes. 

Uitwerpselen worden dadelijk opgeruimd, zowel op het terrein als op de straat. 
• De lessen worden steeds (in de mate van het mogelijke) aangepast aan de 

weersomstandigheden. Hou er wel rekening mee dat de lessen buiten doorgaan en dat je 
jezelf en je hond hierop voorziet. 

• Bij extreme weersomstandigheden (langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of 
gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten. Dit kunnen we onmogelijk lang op 
voorhand inschatten.  Een annulering omwille van extreme weersomstandigheden, 
ontvang je per SMS minstens een uur vooraf (bij twijfel best even vooraf je GSM en email 
controleren, indien geen bericht zal de les gewoon doorgaan)  

• Er wordt les gegeven in kleine groepjes.  
• Honden zijn altijd aan de lijn.  Wij werken op een hondvriendelijke manier en tolereren dus 

geen correctiemiddelen zoals slipketting of sliptouw, gentle leader, …  
Er mag gebruik gemaakt worden van een clicker of andere positieve 
trainingshulpmiddelen (bv. preydummy).  
Bij vragen kan je ons zeker contacteren. 

• Toscanzahoeve is niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking en de 
trainingsterreinen. Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar is op eigen risico. 

• Je beschikt over een familiale verzekering en inentingen (ook kennelhoest!) zijn verplicht 
alvorens deel te nemen aan de trainingen. Voor het puppyklasje zijn de basisinentingen 
voldoende. Ook tittering en homeopathische inentingen worden door ons aanvaard. 

• Parkeren kan aan het station van Langdorp. Zo kan je op voorhand je hond uitlaten en 
komt hij/zij rustiger aan op het trainingsveld. 

• Bij gedragsproblemen volg je eerst 1 of meerdere privé-lessen. Nadien sluit je aan in een 
groep.  Uiteraard zijn alle honden welkom in onze lessen. Wij doen ons best om een 
individuele aanpak te garanderen. Is je hond ziek of loops, vragen we om tijdens die 
periode de lessen niet te volgen.  

• Het hele gezin mag les volgen. Er kan echter maar een persoon tegelijk trainen. Er mag 
wel gewisseld worden tijdens de les. Toeschouwers mogen de lessen niet storen en de 
honden niet afleiden.  

Uiteraard is het ook mogelijk om de hondenschoollessen aan te vullen met privétraining. 
Voor meer info en afspraken: info@toscanzahoeve.be of 0475 34 71 12 of via één van de 
trainers
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PUPPYKLAS 
Voor jonge pups van 8 tot 15 weken. Je pup leert alles over training, socialisatie, spel en 
gedrag. Wil je later probleemgedrag voorkomen? Dan zijn deze weken cruciaal! Vanaf de 
leeftijd van 16 weken kan je aansluiten bij groep 1. 

De puppyklas gaat wekelijks door op zaterdag van 10h45 tot 11h45 

Tijdens de vakanties is het geen les (zie p.3 onder vakanties). 

BASISKLAS & KINDEREN 
Honden van alle rassen en alle leeftijden, zonder agressieproblemen, leren hier de 
basiscommando’s, met focus op socialisatie, angsten en basisopvoeding.  

De basisklas is bedoeld voor: 
• eigenaars en honden die voor de eerste keer kennis maken met een hondenschool 
• kinderen die hun eigen hond of een therapiedier willen trainen, meer willen leren over 

honden, angst hebben voor honden en zelfvertrouwen rond honden willen opbouwen,… 
• kinderen en mensen met een beperking zijn zeer welkom: we leren op het tempo van 

hond en baas, zonder druk of grote verwachtingen. Ook honden met weinig 
zelfvertrouwen en angstige honden (geen agressie) voelen zich hier thuis. 
 

De basisklas gaat wekelijks door op zaterdag van 10h45 tot 11h45 

Tijdens de vakanties is het geen les (zie p.3 onder vakanties). 

GROEP I 
Basisopvoeding, gedrag en gehoorzaamheid voor honden vanaf de leeftijd van 16 weken en 
zonder agressieproblemen. We bouwen verder op de basiscommando’s en socialisatie en 
werken rond probleem- en angstpreventie, de relatie hond/baasje, behendigheid, 
dierenspiegel, hersenwerk, wandelen aan de lijn enz… 
 
Groep I gaat wekelijks door op: 

- zaterdag van 12h00 tot 13h00 
- donderdag van 20h15 tot 21h15 (samen met Groep II) 

Tijdens de vakanties is het geen les (zie p.3 onder vakanties). 

GROEP II 
Opvoeding en gehoorzaamheid voor honden van alle leeftijden en zonder 
agressieproblemen. Leer alles over o.a. drift- en impulscontrole en -opvoeding, de band met 
jou als baasje, het verklaren en verbeteren van gedrag, optimale gehoorzaamheid, BAT-
training en angstpreventie. 

Groep II gaat wekelijks door op: 

- zondag van 11u00 tot 12u00 
- donderdag van 20h15 tot 21h15 (samen met Groep I) 

Tijdens de vakanties (zie p.3 onder vakanties) is het geen les. 

  



© Toscanzahoeve – 2017 6 

GEDRAGSKLAS 
Train in een kleine groep op (angst)agressie bij je hond.  
Enkel toegankelijk na een privé gedragsconsult. 
 
De gedragsklas gaat tweewekelijks door op donderdag van 19h00 tot 20h00. 

Tijdens de vakanties (zie p.3 onder vakanties). 

HONDENFITNESS® / BODY & BALANCE 
Goede spierontwikkeling (pups) en behoud van de spiermassa (alle leeftijden) zijn belangrijk 
voor de gezondheid, conditie en zelfvertrouwen van je hond. Je verbetert er zijn evenwicht, 
motoriek en gewicht mee en voorkomt blessures. Ook voor revaliderende honden kan deze 
klas een meerwaarde bieden. 
Hondenfitness is ook een ideale manier om het zelfvertrouwen van onzekere of angstige 
honden te verbeteren. 
Kinderen en mensen met een beperking zijn welkom! 

Hondenfitness gaat wekelijks door op zaterdag van 9h30 tot 10h30 

Tijdens de vakanties (zie p.3 onder vakanties). 

SPEUREN EN DENKSPEL® 
Met deze lessen doe je je hond én jezelf plezier. Bovendien verbeter je het gedrag van je 
hond en versterk je jullie band. Wil je therapeutisch werken met je hond? Dan kan je na deze 
klas verder naar mantrailing/reddingswerk. Partners welkom om sporen uit te lopen 
Tip: je kan ook leren speuren in privétraining. 

Speuren en denkspel gaat wekelijks door op zondag van 9h30 tot 10h30  

Tijdens de vakanties (zie p.3 onder vakanties). 

3S (SPORT, SPEL, SOCIAAL), TRICS EN THERAPIEDIER® 
Wil je op een fijne manier de band met je hond versterken? Is je hond minstens 16 weken 
oud, kent hij de basis van gehoorzaamheid en vertoont hij geen gedragsproblemen? Dan 
ben je welkom! De oefeningen kunnen aan de lijn of los zijn. 
Deze klas is ideaal voor therapiehonden. Onder andere denkspel, hoopers, treibball, 
cirkeltraining, ABC-training, los spelen, stadstraining, dierenartstraining,… komen aan bod in 
deze klas. 

De klas 3S, trics en therapiedier gaat tweewekelijks door op donderdag van 19h00 tot 20h00 

Tijdens de vakanties is het geen les (zie p.3 onder vakanties). 

SPELMOMENT 
Elke 2e donderdag van de maand organiseert Toscanzahoeve een spelmoment voor sociale 
honden (vanaf de leeftijd van 8 weken). Tijdens dit spelmoment kan je viervoeter 
gecontroleerd spelen onder het toeziend oog van een gedragstherapeut. Pups, kleine 
honden tot een schofthoogte van 40 cm en hele bange honden kunnen apart spelen indien 
nodig.  

Het spelmoment gaat door op de 2e donderdag van de maand van 18h00 tot 19h00.  

Bekijk eerst de spelregels vóór je naar het spelmoment komt. 
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LESDAGEN 
 

Datum Puppy 
klas 

Basis 
klas 

Groep I Groep II Gedrags 
klas 

Honden 
fitness 

Speuren 3S 

26/04   X X X    
28/04 X X X   X   
29/04    X   X  
03/05   X X    X 
05/05 X X X   X   
06/05    X   X  
10/05   X X X    
12/05         
13/05         
17/05   X X    X 
19/05         
20/05         
24/05   X X X    
26/05 X X X   X   
27/05    X   X  
31/05   X X    X 
02/06 X X X      
03/06         
07/06   X X X    
09/06 X X X   X   
10/06    X   X  
14/06   X X    X 
16/06 X X X      
17/06         
21/06   X X X    
23/06 X X X   X   
24/06    X   X  
28/06   X X    X 
30/06 X X X   X   
01/07    X   X  
05/07   X X X    
07/07 X X X   X   
08/07    X   X  
12/07   X X    X 
14/07 X X X   X   
15/07    X   X  
18/08   X X X    
19/08 X X X   X   
23/08    X   X  

 

 

Wil meer weten over het gedrag, de opvoeding, de voeding of je wil een nog betere band 
krijgen, een sport beoefenen of gewoon meer leren van en over je dier?  
Kijk dan eens naar ons aanbod basic workshops:  
www.toscanzahoeve.be/initiatie-en-basic-workshops-iedereen/ 
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EXTRA DIENSTEN 
Buiten onze hondenschool bieden we ook nog een heleboel andere diensten aan zoals:  

● Hondenzwemmen 
● trimmen voor kat en hond 
● gedragsconsulten 
● voedingsadvies 

● privétraining 
● dagopvang 
● pension 

 
Neem een kijkje op onze website www.toscanzahoeve.be en ontdek al onze diensten. 

SAVE THE DATE 
● Zoek het zilveren paasei en paasontbijt: 1ste zondag van april 
● OPENDEURDAG Toscanzahoeve: 3de zondag van mei. Gratis toegang workshops. Alle 

rassen welkom 
● Jaarlijkse kerstdrink @ Toscanzahoeve met kerstmarktje en glühwein en 

seizoenswandeling: 2de zondag van december (vanaf 2018) 
● Zoek de Raicoknuffel: elke laatste zondag van de maand 
● Hondencafé: elke laatste zondag van de maand tussen 10 en 12u (niet in december, 

januari en februari) 
● Werelddierendag op 4 oktober: zie geplande acties op de site 
● Te voet naar Scherpenheuvel met de honden: 1ste zondag van juni 
● Dag van het therapiedier op 17 november: zie geplande acties op de site (andere acties 

- quiz, spaghettidag, workshops,...) in de week van het therapiedier zijn tvv Therapiedier 
vzw 

● Dag van de klant: laatste zaterdag van september. Ook team Toscanzahoeve wenst 
jullie, als klant, even in het zonnetje te zetten met een kleine attentie op Toscanzahoeve. 
Ook onze online klanten dragen we een warm hart toe. Voor de webshoppers is er de 
hele dag een kortingscode van 5% op kruiden, boeken en voeding. Je gebruikt hiervoor 
de code '5percent' in het vakje 'kortingscode'. 

● Sportdag/spel zonder grenzen met de honden: 1ste zondag van juli (tvv Dierenactie vzw) 
● Wellnessdag voor mens en dier (samenwerking Therapiedier vzw): 
● Alle adoptanten van Second Chance Staffords & Pitbulls krijgen bij adoptie GRATIS een 

privéconsult of 10-beurtenkaart voor de hondenschool, geschonken door Toscanzahoeve 
● Hondenwandeling tvv Therapiedier vzw: voorlaatste zondag van elk kwartaal 

(uitzondering: in december 2de zondag van de maand) 
● Toscanzahoeve Terrorwandeling tvv Dierenactie vzw: laatste vrijdag van oktober (met fun 

voor de honden) 
● Puppy- en hondenparty: 4de woensdagavond van de maand (niet in januari, december, 

juli en augustus) 
● Inzamel- en uitdeelactie kansarmen: laatste zondag van januari 
● Dag van de zorg: voorjaar (zie agenda) 
● Dierenactie vzw: beurs en congres 
 
Studiereizen: 

● Studiereis naar Noord India – Klein Thibet (15 – 30 aug 2019) 
● Studiereis naar Noord Brazilië – Amazon (dec) 
 
Hondenkamp voor kinderen tussen 5 en 15 jaar: 

• Zomerperiode 24 tot 28 juli 2018 
 

Hondenvakantie In de Hagelandse parel Aarschot: 

• 12 tot 16 september 2018 
 

Gratis events, workshops, informatie,… vind je terug op onze website 
www.toscanzahoeve.be/gratis/ 


