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AGENDA: Groepslessen 2019 

Dog Power Walking op zaterdag van 10u00 tot 11u00 
Locatie: Floréal – Herentalsesteenweg 64 – 2460 Kasterlee (Lichtaart) 

 
 

Dog Power Walking is samen wandelen, in een sneller tempo, gecombineerd met rustige 
spierversterkende oefeningen voor zowel baas als hond. De perfecte manier om samen fit te worden 
en/of te blijven. Iedereen kan het en het levert geen overbelasting aan spieren en gewrichten. Door 
de natuurlijke manier van bewegen is de kans op blessures nihil, wat deze sport toegankelijk maakt 
voor alle leeftijden en niveaus. Door samen aan jullie gezondheid te werken zal je merken dat jouw 
hond gefocust is op het sporten, dat jullie samen plezier maken en jullie band versterkt. Dog Power 
Walking is leuk, motiverend en geeft een extra uitdaging. Samen sporten met jouw hond in de 
buitenlucht, dat klinkt toch geweldig, niet? 
 

• verbeteren van algemene conditie, fitheid en welzijn 

• beheersing van het lichaamsgewicht 

• spierversterkend 

• verlaagt spanning en stress 
• versterkt de band 

 

   
Data: Zat. 12/01/2019 Zat. 06/07/2019 
 Zat. 26/01/2019 Zat. 20/07/2019 
 Zat. 09/02/2019 Zat. 07/09/2019 
 Zat. 23/02/2019 Zat. 21/09/2019 
 Zat. 16/03/2019 Zat. 05/10/2019 
 Zat. 30/03/2019 Zat. 19/10/2019 
 Zat. 27/04/2019 Zat. 09/11/2019 
 Zat. 11/05/2019 Zat. 23/11/2019 
 Zat. 25/05/2019 Zat. 07/12/2019 
 Zat. 08/06/2019 Zat. 21/12/2019 
 Zat. 22/06/2019  
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Dogtendgymnastiek op zaterdag van 10u15 tot 11u15 
Locatie: V.K. De Draa Oeëre – Meren z/n – 2250 O.L.Vr. Olen 

 
 

Laat je hond zijn ochtend sportief en gezond starten met onze Dogtend-gymnastiek. We stomen het 
lichaam van je hond klaar voor een nieuwe dag. Op een speelse manier trainen we de balans van je 
hond, maken de spieren sterker en verhogen de stabiliteit van het lichaam. De oefeningen zorgen 
voor de aanmaak van het hormoon endorfine, ook wel het gelukshormoon genoemd. Dit zorgt voor 
een frisse start van de dag waardoor jouw hond zich lekker in zijn vel voelt. Bewegen doen we 
allemaal zonder na te denken, bij honden is dit niet anders, tot zijn begeleider eens iets anders vraagt 
bv. recht te staan, over een tak te springen, kort te draaien als je vraagt om “hier” te komen. Kracht, 
lenigheid, snelheid, uithoudings-vermogen, coördinatie en concentratie zijn noodzakelijk om goed te 
kunnen bewegen. Door onze Dogtendgymnastiek wordt de hond zich meer bewust van zijn lichaam, 
gaan zijn spieren efficiënter samenwerken, worden de bewegingen verfijnder, wordt de hond sterker 
en kan hij zijn lichaam beter aansturen. Welke positieve effecten heeft Dogtendgymnastiek op het 
lichaam van onze hond: 
 

• Mobiliseert het zenuwstelsel 

• Verbetert de bloedcirculatie door het hele lichaam 

• Verbetert of houdt het lichaamsgewicht op peil 

• Optimaliseert de werking van de hartspier en het ademhalingssysteem 

• Maakt de spieren en de gewrichten sterk 

• Verbetert het immuunsysteem van het lichaam 
 

   
Data: Zat. 19/01/2019 Zat. 13/07/2019 
 Zat. 02/02/2019 Zat. 27/07/2019 
 Zat. 16/02/2019 Zat. 14/09/2019 
 Zat. 02/03/2019 Zat. 28/09/2019 
 Zat. 23/03/2019 Zat. 12/10/2019 
 Zat. 06/04/2019 Zat. 26/10/2019 
 Zat. 04/05/2019 Zat. 16/11/2019 
 Zat. 18/05/2019 Zat. 30/11/2019 
 Zat. 01/06/2019 Zat. 14/12/2019 
   
 Geen les op zat. 15/06/2019 Geen les op zat. 29/06/2019 
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FUN met je hond op zaterdag van 11u30 tot 12u30 
Locatie: V.K. De Draa Oeëre – Meren z/n – 2250 O.L.Vr. Olen 

 
 

Eens op een andere, gezellige en plezierige manier met je hond bezig zijn? Zonder commando’s of 
gehoorzaamheid samen leuke nieuwe spelletjes leren spelen? Ga nieuwe uitdagingen aan, laat het 
zelfvertrouwen van je hond groeien, werk samen en maak jullie band nog sterker! Tijdens onze FUN-
les ontdek je 1 keer per maand verschillende nieuwe spelletjes waarmee je ook thuis verder aan de 
slag kan. 

Voor wie? 

• Alle honden welkom 

• Geschikt voor alle leeftijden 
 

   
Data: Zat. 19/01/2019 Zat. 27/07/2019 
 Zat. 02/02/2019 Zat. 28/09/2019 
 Zat. 02/03/2019 Zat. 26/10/2019 
 Zat. 06/04/2019 Zat. 30/11/2019 
 Zat. 18/05/2019 Zat. 04/12/2019 
 Zat. 01/06/2019  
   

 

Senior Dog Gym  
Locatie: V.K. De Draa Oeëre – Meren z/n – 2250 O.L.Vr. Olen 

>>> Coming Soon <<< 
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Puppygym op zaterdag van 09u15 tot 10u00 
Locatie: V.K. De Draa Oeëre – Meren z/n – 2250 O.L.Vr. Olen 

 
 

Met Puppygym help je je pup op de best mogelijke manier (op) te groeien. Puppygym is gericht op 
het aanbieden van uitdagingen zowel op lichamelijk als mentaal vlak. Tijdens deze groepsles leer je 
de lichaamstaal van je pup goed lezen. De ‘gewone’ gehoorzaamheid komt veel minder aan bod. 
Door middel van spel en beloningen leert je pup hoe leuk het is om met jou samen te werken en 
nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

Ze leren hun lichaam (balans, coördinatie, zelfbeheersing) kennen, maken kennis met verschillende 

ondergronden, toestellen, nieuwe situaties en objecten. Dit is de ideale manier om samen te werken 

aan het zelfvertrouwen van je pup en het vertrouwen in jou als begeleider voor die sterke band die 

iedere hondeneigenaar wil. 

Puppygym is geschikt voor pups vanaf 8 weken tot 6 maanden. 

Deze groepsles duurt 45 minuten. 

Maximum aantal deelnemers: 5 combinaties hond en begeleider 

   
Data: Zat. 19/01/2019 Zat. 13/07/2019 
 Zat. 02/02/2019 Zat. 27/07/2019 
 Zat. 16/02/2019 Zat. 14/09/2019 
 Zat. 02/03/2019 Zat. 28/09/2019 
 Zat. 23/03/2019 Zat. 12/10/2019 
 Zat. 06/04/2019 Zat. 26/10/2019 
 Zat. 04/05/2019 Zat. 16/11/2019 
 Zat. 18/05/2019 Zat. 30/11/2019 
 Zat. 01/06/2019 Zat. 14/12/2019 
   
 Geen les op zat. 15/06/2019 Geen les op zat. 29/06/2019 
   

 


