
 
nieuwe leuke en praktische oefeningen 
geleerd. De cursus bestaat uit 6 praktijk-
lessen en een examen. Er is ook een 
herhalingscursus op vervolgniveau voor 
het broodnodige onderhoud. 
 
Privé-consulten  
Het is mogelijk om op een Privé- consult 
te komen (ca 45 min). Geschikt voor 
kleine problemen, vragen over gedrag en 
begeleiding (bij bijvoorbeeld het werken 
met een Gentle Leader).  
 

 
 
Gedragsproblemen 
Soms heeft een hond ongewenst gedrag 
waarbij een cursus niet de oplossing is. 
Het is in voorkomende gevallen raadzaam 
om gebruik te maken van de 
Gedragsbegeleiding die wij, in 
samenwerking met Simone van de 
Hoeven, ook aanbieden. 
Een hondenschool Plus? 
Het aantal klanten dat van andere 
hondenscholen komt is de afgelopen jaren 

enorm gestegen. Veel van deze klanten 
lopen vast met de begeleiding van hun 
hond. Veel honden hebben meer 
duidelijkheid en leiding nodig dan ze wordt 
geboden op deze hondenscholen. Ik heb 
vaak zeer goede resultaten met deze 
honden. 
Het mooiste is natuurlijk om gelijk bij mij te 
starten, maar als u ontevreden bent over 
de hondenschool waar u nu traint of waar 
u getraind hebt bent u welkom voor een 
kennismakingsconsult om te kijken of ik 
iets voor u kan betekenen. 
 
Zomervakantie  
Ook in de zomermaanden start ik 
puppygroepen. Na de vakantie is uw pup 
geen pup meer!! Kijk op de website voor 
de startdata. 

Altijd les van mij 
Ik heb een kleine hondenschool en ik geef 
daarom alle lessen zelf. Dus niet 
onverwacht een andere instructeur. 

Geïnteresseerd geraakt?  
Voor meer informatie of voor het 
aanmelden voor de eerstvolgende cursus 
kunt u telefoneren of mailen met:  
 

Wim van Overeem 
tel. 06-11060409 

hondenschool@mac.com 
www.wimvanovereem.nl 
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Algemeen 
Doet u een cursus dan 
ontvangt u het boek 
"De Hond de Baas". 
De groepen zijn nooit 
groter dan 9 honden 
(puppen) en 8 honden 
(basis), er is dus 
voldoende aandacht voor iedere cursist. 
Er wordt gewerkt bij Sportcentrum Kees in 
Bilthoven op een eigen trainingsveld. De 
startdata van alle cursussen vindt u op 
www.wimvanovereem.nl 
 
Buitenland 
Er komen de laatste tijd veel honden uit 
het buitenland. Deze honden hebben vaak 
hun eigen specifieke problematiek. 
Wennen is goed, maar snel starten met 
begeleiding is nodig om de overgang voor 
de hond zo duidelijk mogelijk te maken.  
Vaak wordt het gedrag van deze honden 
verkeerd begrepen en wordt er verkeerd 
op gereageerd. Soms kunnen deze 
honden goed in een groep en soms is 
privé-begeleiding verstandiger. 
  
Puppycursus  
De puppycursus start een keer per maand 
met een nieuwe groep. 
In de Puppycursus leert de hond een 
aantal goede gewoontes. Uw pup leert 
netjes mee te lopen aan de riem. De 
commando's Zit, Af en Hier horen er ook 
al bij. Elke week komt er een speciaal 
thema aan de orde in de lessen. Zoals wat 

doe je als je pup schrikt en hoe leer je 
hem iets los te laten.  
De Puppycursus heeft een start- 
bijeenkomst zonder hond en zeven lessen 
met hond. Na de Puppycursus kunt u 
verder met de Jonge Hondencursus.  
 

 
 
Puppy Socialisatiebijeenkomst 
Soms duurt het even voordat de 
Puppycursus start. Om de zeer belangrijke 
weken in de socialisatiefase goed te 
benutten is het altijd mogelijk om een 
Puppy Socialisatiebijeenkomst af te 
spreken. Zodat u weet wat u moet doen 
en wat u moet laten. 
 
Basiscursus  
Als uw hond geen pup meer is kunt u 
starten in de Basiscursus. Het doel van de 
cursus is ervoor te zorgen dat uw hond 
goed kan functioneren binnen het gezin. 
Afhankelijk van het type hond, denk aan 
ras, gevoeligheid en leeftijd,  
zijn er verschillende soorten aanpak 
mogelijk. Of een basiscursus geschikt is 

voor uw hond wordt van te voren bekeken. 
Na een intake-consult krijgt u een advies. 
De cursus wel of misschien (nog) niet.  
In de basiscursus zitten maximaal acht 
honden!! In de cursus leert de hond om te 
beginnen goed mee te lopen aan de riem. 
Dit is de basis voor een goed luisterende 
hond!  

 

Andere commando’s die in de cursus aan 
bod komen zijn Zit, Af, Zit & Wacht, Af & 
Blijf en Hier. Verder krijgt u als eigenaar 
veel informatie over het functioneren van 
honden, zodat u in staat bent om uw hond 
te begrijpen en een goede begeleider en 
baas voor uw hond te zijn. Ook oudere 
honden kunnen nog prima meedoen. Er 
wordt in principe eenmaal per week 
getraind. De cursussen bestaan uit acht 
lessen en worden afgesloten met een 
examen. 

Vervolgcursus  
Na de Basis- of Jonge Hondencursus is 
het mogelijk om verder te gaan met uw 
hond. In de Vervolgcursus worden tal van  

 


