De ukkepukkengroep
De ukkepukkengroep is er speciaal voor hondjes van kleine rassen, de toy hondjes. Malthesers,
Chihuahua’s, Toy- en Dwergpoedeltjes, Boomertjes, Mopshondjes, Vlinderhondjes, Italiaanse
Windhondjes kortom, alles wat klein en soms ook wat kwetsbaar is.
Waarom een ukkepukkengroep?
Mensen met (piep-) kleine hondjes zien we over het algemeen wat minder vaak op cursussen en / of
in de hondensport. En dat is jammer, want hoewel deze kleine koukleumen het over het algemeen
heel lekker vinden om veilig in een tas te worden rondgedragen, heerlijk warm ingepakt in een stoere
jas rond te lopen en beschermd te worden tegen al te opdringerige grote soortgenoten, vinden ook
zij het heerlijk om samen met hun mens iets leuks te ondernemen. Het zijn vaak hondjes met veel
energie en werklust. Ik ben ervan overtuigd dat veel eigenaren van kleine ukken heel graag iets leuks
met hun hondje zouden ondernemen. Vaak lopen zij echter tegen de bekende vooroordelen aan. Ze
worden vaak gezien als kleine, verwende aanstellertjes terwijl het juist en vooral in de eerste plaats
echte honden zijn.
Echte stoere honden zelfs! Want verplaats je maar eens in zo’n kleine uk. Ga maar eens in een
drukke winkelstraat plat op je buik liggen met je kin op de straatstenen! Wanneer je zo klein van
formaat bent is de wereld echt angstaanjagend groot! Geen wonder dat je dan soms toch flink van je
af gaat snauwen om jezelf tegen al dat reuzengeweld in bescherming te nemen!
Bij In Control kun je als kleine ukkepuk lekker veilig en beschermd leuke dingen komen trainen. Voor
de ukkepukkengroep is alles aangepast; de behendigheidstoestellen zijn laag, klein, of anderszins
aangepast aan kleine hondjes; we maken gebruik van kleine, lichtgewicht dummy’s en
apporteerblokjes, maar bovenal kun je bij In Control als kleine ukkepuk helemaal jezelf zijn! Je hebt
geen last van grote imposante honden om je heen. Je komt in een groepje met hooguit drie andere
kleine ukkepukken. Niemand kijkt ervan op wanneer je in een jas op het veld verschijnt en ook neemt
niemand het je kwalijk wanneer je zo af en toe even van je afsnauwt als je je ondanks alles toch en
keer wat bedreigd mocht voelen.
Omdat honden van kleine rassen zichzelf gewoon echt minder goed warm kunnen houden, gaan we
bij koud of regenachtig weer gewoon lekker binnen trainen. We hebben daarvoor een ruime, droge
en warme blokhut tot onze beschikking.
Wat houdt de ukkepukkentraining in? Eigenlijk doen we allerlei leuke oefeningen die we ook met
grote honden doen! We trainen wat gehoorzaamheid, zoals netjes aan de lijn lopen, komen op
verzoek, zit, af, etc. Alles op een positieve, beloningsgerichte manier. Belonen doen we met wat uw
ukkepuk blij maakt. Dat kunnen mini beloningssnoepjes, kleine stukjes kaas of worst, of gewoon even
lekker samen spelen zijn. Daarnaast doen we vooral veel leuke, afwisselende dingetjes uit allerlei
takken van de hondensport. Behendigheid, trics en trucs, dogdance, treibball, apporteren, kortom,
alles waar uw kleine viervoeter plezier in heeft en, niet onbelangrijk, zelfvertrouwen van krijgt!
De ukkepukkengroep is een groep die bestaat uit maximaal drie eigenaren met hun hondjes. We
trainen in blokken van vier lessen, wat lekker overzichtelijk is. Wie zin heeft kan gewoon elke keer
een blok erachteraan plakken, maar één keer een blok, of een aantal blokken met wat tijd ertussen is
ook prima! Is een groep vol, starten we gewoon weer een nieuwe groep!

