
SUPPEN met je hond 
 
Welke hondenSUP-lessen bieden wij aan 
We willen graag dat suppen met je hond voor iedereen toegankelijk is, daarom bieden 
we verschillende soorten lessen aan.  
 
Groepsles (maximaal 4 combi’s (combi = 1 cursist met 1 hond)  

• Deze lessen zijn bedoeld voor honden die zich comfortabel voelen met andere 
honden.  

• In deze les wordt er gekeken of je hond het leuk vindt en zeker niet onbelangrijk: 
of jullie het ook samen leuk vinden.  

• Ook kan een groepsles in een privé setting gegeven worden. Andere combinaties 
zijn natuurlijk ook mogelijk. Je bent bijvoorbeeld met z’n 2-en en je hebt 1 hond, 
maar wilt allebei meedoen. Je doet dan mee als ‘kijker’.  

 
Privéles 

• Deze lessen zijn ideaal voor als jouw hond zich niet veilig 
voelt met veel mensen en of honden om zich heen.  

• Denk hieraan bijvoorbeeld aan een puberhond die nog aan 
het leren is zich te beheersen en/of een volwassen hond 
met gedragsproblemen. 

 
 
Sup met je pup-les 

• Deze lessen zijn ideaal om je pup kennis te laten maken aan een 
SUP-board en eventueel aan varen op het water. Dus goed voor de 
socialisatie en gewenning aan bijvoorbeeld watervogels en -planten. 

• Uitstekend geschikt voor de onderlinge relatie die je met je pup 
gaat opbouwen, alsmede het vertrouwen in elkaar en het opbouwen 
van een hechte band. 

 
 
Huren van een SUP-board 
Het is ook mogelijk om een of meerdere SUP-boards te huren. 
Wanneer je een SUP-board huurt, krijg je een rugzak mee om je board in te vervoeren. 
Eveneens is hierbij inbegrepen een waterdichte tas (om je spullen veilig aan je board 
vast te klikken) een peddel, vin en een luchtpomp om je board op te blazen (tot 14 à 15 
PSI). 
 
 
Prijslijst per persoon e/o combi 
 
Lessen 1 combi 2 combi’s 3 combi’s 4 combi’s 
Groepsles € 50 - - - 
Privé les € 85 € 75 € 65 € 55 
Pup les € 40 - - - 
Kijker € 25    

 
Prijslijst huur SUP-board 
 
Huren 1 SUP-board 2 SUP-boards 3 SUP-boards 4 SUP-boards 
1 dag €  35 €  60 €  85 € 110 
2 dagen €  60 €  85 € 105 € 130 
3 dagen €  85 € 102 € 119 € 136 
4 dagen € 110 € 125 € 140 € 155 
> 5 dagen  + € 10 + € 10 + € 10 + € 10 

 


