
  

Hondenschool de JongeHondenClub (JHC) (06-49660928): 
Hondenschool de JongeHondenClub verzorgt o.a. Puppycursus,Puber-
gehoorzaamheid, Volwassen Honden cursus “Mijn hond onder controle”, 
Sport & Spel, Hoopers, Themalessen, Privé trainingen. 
Ook met reactieve /uitvallende honden kunt u bij de JHC terecht. 
 

Behavingdogs (Bianca 06-49660928): 
Verzorgt o.a.Privé Trainingen en Gedragstherapie, in de thuissituatie. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Voor meer info: Bianca@Behavingdogs.nl  
                          M: 06-49660928 
 
 
Aanmelden / inschrijven: via www.JongeHondenClub.com (of bij Bianca)! 

 

  

elke zondag                   
op inschrijving. 

JHC:  Puppy-, puber-, gehoorzaamheids-, gedrags- en socialisatie-
lessen.  
Op inschrijving (via www.JongeHondenClub.com of 06-49660928). 
Locatie: het omheinde terrein van de BBB, Heulweg te Geertruidenberg. 
 

elke dinsdag                        
op inschrijving. 

JHC:  Hoopers / Hondensport. 
Op inschrijving (via www.JongeHondenClub.com of 06-49660928). 
Locatie: in de tuin van de Kloosterhoeve, Kloosterweg 1 te Raamsdonksveer. 

 

elke donderdag                    
op inschrijving. 

JHC: Puppy-, Puber- of Prive- lessen. 

Op inschrijving (via 06-49660928). 
Locatie: bij u thuis of in de tuin van de Kloosterhoeve (Kloosterweg 1 te 
Raamsdonksveer). 

 

  

Zondag 26 maart 2023  
op inschrijving. 

THEMA les: baby en hond, wandelen naast de kinderwagen, ea. 
Op inschrijving (via www.JongeHondenClub.com of 06-49660928). 
Locatie: bij het omheinde terrein van de BBB, Heulweg te Geertruidenberg. 

 

  

Zondag 3 sept 2023       
op inschrijving. 

THEMA les: ZWEMMEN / Dog’s-Plons 
Meer informatie volgt. 
Locatie: zwembad de Ganzewiel, Kerklaan 18 te Raamsdonksveer. 
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P.S. 

Privé-training; 

Het blijft mogelijk om, met Bianca, privélessen te plannen (06-

49660928).  
Kosten: Losse gedrags- en/of opvoedings-lessen kosten €30,00 / uur 
(excl. BTW en reiskosten). 
Voor bezitters van een JHC-stempelkaart kost deze les 1 strip / 30 
minuten (excl. reiskosten).  
 

P.S. 

Gratis proefles; 

U kunt een gratis proefles bij de groepstrainingen van de 
JongeHondenClub aanvragen via een app (06-49660928) of via mail 
(Bianca@Behavingdogs.nl). 

P.S. 

Groeps-training; 

 

De JongeHondenClub-stempelkaart is een kaart die u ontvangt na 
betaling en die u elke les meeneemt om deel te kunnen nemen aan de 
les. 
Kosten: De puppykaart kost €115,00, waarbij groepslessen afgewisseld 
mogen worden met privé-lessen. 
De 5 strippenkaart kost €65,00 en de 10 strippenkaart kost €115,00. 
Inschrijven voor de groepstrainingen kan digitaal via 
www.JongeHondenClub.com of door u aan te melden bij Bianca (06-

49660928).  
Geef uw voorkeuren (voor data en tijden) minimaal 48 uur van te voren, 
door. VOL = VOL. 
 

P.S. 

Gedrags-begeleiding; 

Wilt u meer informatie over een gedragsanalyse / gedragstherapie bij u 
in de thuissituatie, neem dan contact met Bianca 
(Bianca@Behavingdogs.nl of 06-49660928). 
Kosten van een eerste gesprek (met gedragsanalyse) zijn €50,00 / uur 
(excl. BTW en reiskosten). 
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