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Hartelijk welkom bij hondenschool 

´´ DE WOEF`` 

 
Beste Geleider, 

 
Misschien bent u van plan om een hond aan te kopen of 

heeft u al een hond gekocht of gekregen. Proficiat!!! 

 

Maar weet u eigenlijk wel wat u in huis hebt gehaald? 

Een hond is een levend wezen, een huisgenoot met 

bepaalde karakter eigenschappen die u wel of niet zullen 

aanspreken. En of het nu een rashond is of een 

straathond, u heeft de taak hem op te voeden zodat hij 

zich als hond in een menselijke omgeving zal thuis voelen 

en er zich veilig weet. Hij zal u daardoor belonen met een 

kwispel van zijn staart, een poot op uw krant of een lik 

langs uw wang. 

 

Opvoeding is belangrijk voor uw hond, maar ook voor u en 

uw huisgenoten. U hoeft zich niet meer te ergeren aan 

ongewenst gedrag en krijgt het minder vaak aan de stok 

met  “ hondenhaters “. 

 Kortom allemaal goed voor het hart en de bloedvaten en 

…. U leeft gelukkiger. 

 

 

Hondenschool “De Woef” dankt u daarom voor uw 

vertrouwen en zal u zoveel mogelijk helpen om u te leren 

hoe u uw hond moet opvoeden. 
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Wat bieden wij u aan ? 
 

* 2x training per week 

* Clubmatch 

* Ledenvergadering 

* Gehoorzaamheidswedstrijd K.K.U.S.H. 

* 1 mei hondenwandeling 

* Nachtwandeling 

* Clubfeest 

* Clubblad ‘Ons Woefje’ (3 maandelijks) 

 

De trainingen:  
                     

• Zaterdag:  Instructeurs :                       9.00 - 10.00u 

 Instapklas ‘oudere honden’:   9.15 - 10.00u 

                             Pups, A en B-klas:  10.15 - 11.15u 

                             C,D, P1 en P2:                    11.15 - 12.15u 

  

• Woensdag:   :     Instructeurs :                     18.00 - 19.00u 

 Instapklas ‘oudere honden’: 18.15 - 19.00u 

                             Pups, A en B-klas:  19.15 - 20.00u 

                             C,D, P1 en P2:                    20.15 - 21.00u 

 

Het is aan te raden om de lessen zo veel mogelijk bij te wonen.                             

Wees tijdig aanwezig zodat uw hond al rustig kan wennen aan de 

omgeving en de andere honden. 

 

Zorg er steeds voor dat u de hond uitlaat, voor u op het terrein 

verschijnt!!!! U zal hem veel gemakkelijker onder controle krijgen. 

Het is ten strengste verboden uw hond uit te laten op het terrein. 
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Algemene informatie 
 

Het gehoorzaamheidsprogramma 

--------------------------------------------- 

De hondenschool volgt het gehoorzaamheidsprogramma voor alle 

honden aangesloten onder de sectie 4B bij K.K.U.S.H. 

(Koninklijke Kynologische Unie Sint- Hubertus). Het gehoorzaamheids-

programma heeft tot doel uw hond gehoorzaam en verdraagzaam te 

maken tegenover andere mensen en dieren. Het is de bedoeling de 

geleider en zijn hond te leren hoe zij tot een ideale mens-hond relatie 

kunnen komen. 

 

Deze relatie dient zo te zijn dat geleider en hond zich op een sportieve 

wijze volledig kunnen ontplooien. Dit alles zonder dat de hond een 

hinder is voor zijn omgeving. Het gehoorzaamheidsprogramma kan 

beoefend worden door alle honden, groot of klein met of zonder 

stamboom!  

 

 

Verwachtingen 

---------------------- 

Wanneer we zopas een hond in huis gehaald hebben, koesteren we een 

heleboel verwachtingen. Maar niet bij iedereen verloopt dit zonder 

problemen. 

 

Wat eenieder van zijn hond verwacht, is afhankelijk van persoon tot 

persoon.  

 

Toch is het de geleider zelf die er voor moet zorgen dat een goede 

relatie met zijn hond wordt opgebouwd. De basis hiervoor is consequent 

zijn en heel veel spelen met uw hond.  

Iedereen van het gezin moet dezelfde regels van opvoeden toepassen. 
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Wat heeft u nodig voor de lessen ? 
 

- Vaste halsband op maat van de hond. 

 

- Leiband: lengte ongeveer 120 cm of een politielijn. 

 

- Speeltje/ trektouw/ bal (geen piepers). 

 

- Apporteervoorwerp. 

 

- Verschillende soorten voedselbeloningen (bv. hondenworst, 

trainersnacks, droge koekjes, kipfilet, ……) 

 

- Uw pup – ten laatste 4u voor aanvang van de lessen eten geven. 

 

- Pup uitgelaten voordat u het terrein opkomt.  

 

 

Goed en aangepast materiaal is heel belangrijk bij de opvoeding van 

uw hond. Daarom verkoopt de hondenschool volgende artikelen aan 

voordelige prijzen, evenwel zonder koopverplichting. 

 

 Clubkledij: sweater, polo, pet, body. 

 Lijnen: verschillende lengtes en kwaliteiten. 

 Vaste halsbanden. 

 Poepzakjes. 

 Tekentang. 

 Apporteervoorwerpen. 

 Hondenkoekjes en hondenworst. 

 Enz. 
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Inentingen  
 

Wat is een vaccinatie? 

----------------------------- 

Een vaccin zorgt voor de opbouw van een afweersysteem (via 

antistoffen) tegenover een welbepaalde ziekteverwekker. Wanneer uw 

hond de volgende keren met deze ziekteverwekker in contact komt, zal 

hij/zij tegen de verwekker beschermd zijn. 

 

 

Waarom vaccineren ? 

----------------------------- 

Niet gevaccineerde honden lopen risico op ernstige infectieziekten, 

die levensbedreigend kunnen zijn. Door uw hond een eenvoudige 

vaccinatie te geven, kan u hem/haar een optimale bescherming geven 

tegen deze ziekten. 

 

 

Verplichte inentingen 

---------------------------- 

Op 6 weken: puppyinenting tegen Parvo en Hondenziekte. Fokker 

moet voor deze inentingen zorgen. 

Op 9 weken: inenting tegen Parvo, Leptospirose (ziekte van Weil) en 

Kennelhoest.  

Op 12 weken: Herhalingsinenting tegen Parvo, Hondenziekte, 

Leptospirose (ziekte van Weil), Hepatitis en Kennelhoest.  

Rabiës (3 jaar geldig). 

Jaarlijks: Parvo, Hondenziekte, Leptospirose (ziekte van Weil), 

Hepatitis en Kennelhoest.  

Of door titertest laten bepalen of uw pup voldoende antistoffen heeft 

tegen deze ziektes. Dit moet dan vermeld worden in het 

inentingsboekje. 

 

 

 

 



 8 

Wat is titeren? 

------------------- 

Met titeren wordt er bloed bij de hond afgenomen om te kijken hoeveel 

antilichamen er aanwezig zijn in het bloed. Bij vaccinatie is het de 

bedoeling dat het immuunsysteem reageert door antilichamen aan te 

maken. Dat gebeurt niet bij alle vaccinaties. 

 

 

Waarom titeren? 

---------------------- 

Vaccinaties zijn niet onschuldig, maar ook niet erg gevaarlijk, maar ze 

kunnen af en toe bijwerkingen hebben. Dat is geen reden om niet te 

vaccineren, maar wel een reden om niet onnodig te vaccineren. Door 

het bepalen van de antilichamen titer kun je voorkomen dat er onnodig 

gevaccineerd wordt. 

 

 

Ziektes niet te titeren 

---------------------------- 

Voor leptospirose en kennelhoest kan er geen titerbepaling gedaan 

worden. Voor hondsdolheid is een titerbepaling niet rechtsgeldig. Dus 

voor deze ziekten kan gevaccineerd worden als de hond daarvoor 

beschermd moet zijn. 

 

Elke hond die op het terrein verschijnt moet ingeënt zijn of voldoende 

antistoffen hebben, aangetoond door titertest.  

Inentingen tegen rabiës (hondsdolheid) is niet-verplicht maar wel 

wenselijk. Kennelhoest is ook aanbevolen!  

De inentingsboekjes worden regelmatig gecontroleerd. Zorg dat u 

steeds in orde bent hiermee! 
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Waar let u op? 
                                                       

→ Lidkaart steeds op zak. 

 

→ Elke geleider volgt de les zoals de instructeur die geeft. 

 

→ Elke geleider blijft verantwoordelijk voor de schade aangebracht 

door hemzelf of de hond. 

 

→ Uitwerpselen dienen steeds opgeruimd en gedeponeerd in de 

voorbestemde plaatsen. 

 

→ Geen GSM gebruik tijdens de lessen. 

 

→ Op tijd komen. 

 

→ Elkaar niet storen. 

 

→ De hond voor de les uitlaten. 

 

→ Indien je eventuele problemen hebt, vraag raad aan je instructeur of 

aan onze erkende hondengedragsdeskundige! 
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Geef een ‘gele’ hond meer ruimte. 

 
Ontstaan 

Deze campagne is ooit gestart in Zweden. Deze campagne is van 

"niemand". Het gaat om het verspreiden van de informatie richting 

hondenbegeleiders. Wij als hondenschool werken daar graag aan mee! 

Mocht je een hond zien met een gele doek of een geel lint om zijn nek, 

of een geel lint aan zijn riem of tuigje, hou er dan alsjeblieft rekening 

mee dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden.  

 

 

Waarom  

Sommige honden hebben meer ruimte nodig. 

Er zijn vele redenen waarom een hond niet benaderd kan worden en 

meer ruimte nodig heeft: 

* Het kan een gezondheidsprobleem zijn.  

* De hond is in opleiding als hulphond. 

* Het kan een asielhond zijn die trauma’s heeft meegemaakt. Deze 

honden kunnen de wereld eng vinden. 

* Of de hond kan een of meerdere slechte ervaringen hebben gehad 

met andere honden, waardoor hij zich niet op zijn gemak voelt bij jouw 

hond. 

* Of het baasje wil niet dat een andere hond te dicht nadert of dat 

andere mensen of kinderen aan zijn hond komen. 

Wanneer je het ‘Gele Hond’ teken ziet, nader alsjeblieft de hond en 

zijn/haar eigenaar niet met je eigen hond – want het gele teken geeft 

aan dat de hond niet relaxt is als andere honden dichtbij komen. 

 

 

Afstand 

Hoe dichtbij is TE dichtbij? Dat weten we niet. Alleen de ‘Gele Hond’ 

en zijn eigenaar weten dit. Hou dus ruime afstand en geef hond en zijn 

begeleider tijd om je uit de weg te gaan. 

 

Kortom: het gele teken betekent dat de hond meer ruimte nodig 

heeft. 
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Hondenschool De Woef 

Indien je op onze hondenschool honden ziet met een geel lintje, hou 

afstand. Let wel op want dit wil wel niet zeggen dat we met onze hond 

naar elke andere hond mogen gaan die geen lintje draagt. Neen dit mag 

niet. Jouw hond moet socialiseren met honden in jouw dagelijkse leven 

(familie en vrienden) en niet met alle andere honden die hij maar af en 

toe eens tegenkomt op de hondenschool of tijdens een wandeling.  

Ook is het zo dat het baasje op vrijwillige basis kiest of ze een geel 

lintje willen dragen of niet. Dus niet elke hond op onze hondenschool 

die afstand nodig heeft, draagt zo een lintje. Afstand houden van 

andere honden is altijd de boodschap! 

Wanneer je kiest om jouw hond te voorzien van een geel lintje, dit kan 

altijd afgehaald worden op ons secretariaat. 

 

 

 

Huisreglement VZW De Woef 
 
Iedereen houdt zich aan de statuten van de VZW en de KKUSH. 

Elk lid dient zich te schikken naar de reglementen van de vereniging. 

 

Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn of voldoende antistoffen 

hebben (het inentingsboekje wordt bij de inschrijving gecontroleerd) 

en vervolgens bij elke vernieuwing van het lidmaatschap.  

  

Honden mogen niet mishandeld worden (hond slaan of stampen mag 

niet). Bij mishandeling van een hond kan de geleider onmiddellijk van 

het terrein gezet worden. 

De geleider respecteert de instructeur op het terrein.  

Geleiders en instructeurs onder invloed worden niet toegelaten in de 

les. 

 

Iedere adreswijziging dient aan de Raad van Beheer gemeld te worden. 

 

Bij de aanvraag van het lidmaatschap is het lidgeld verschuldigd en na 



 12 

iedere twaalf maanden te hernieuwen op het secretariaat. 

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op 60€ voor de eerste hond, 

50€ voor de tweede, derde enz.  zowel voor het eerste jaar als voor de 

volgende jaren en ongeacht het aantal honden. Voorwaarde voor 

tweede en derde hond is echter dat de geleider op hetzelfde adres 

woont.  

Blindengeleide honden betalen 20€.   

In het lidgeld zit een verzekering inbegrepen. Het lidgeld kan 

geïndexeerd worden. 

 
De terreinen en lessen zijn enkel toegankelijk voor leden met een geldige 

lidkaart. 
De lidkaart kan elk moment opgevraagd worden door de instructeur of 

een lid van de Raad van Beheer. 

 

Loopse teven worden niet toegelaten in de les gehoorzaamheid. Buiten 

de lessen mogen deze honden wel op het terrein. 

 

Voor de les moeten de honden uitgelaten worden op de daartoe 

voorziene plaats. 

Indien er zich op het terrein toch een ongelukje voordoet, ruimt de 

geleider uiteraard altijd zelf alles op (poepschepjes zijn aanwezig naast 

het terrein). 

Poepzakjes zijn ten strengste verboden op ons terrein. 

 

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en 

volgt alle bevelen op. Als basis hiervoor wordt het programma van de 

Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus gevolgd. 

 

De geleiders blijven steeds beleefd tegen mekaar.  

Tijdens de les en op het terrein worden geen discussies of 

meningsverschillen met de instructeurs toegelaten. Na de lessen 

kunnen problemen tussen de instructeurs en leden besproken worden 

met de hoofdinstructeur en eventueel het bestuur. 

Vragen, problemen of suggesties: gelieve deze voor te leggen aan een 

bestuurslid of instructeur. 
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Een geleider die te laat komt op de les, meldt zich eerst bij de 

lesgevende instructeur en vraagt toestemming om de les te volgen. 

Indien een geleider vroeger wil vertrekken, meldt hij dit aan de 

instructeur. 

 

Kinderen zijn zeker welkom, maar toch wordt aan de ouders gevraagd 

de kinderen steeds onder toezicht te houden.  De kinderen zullen nooit 

andere honden dan hun eigen huisdier aanraken. 

Papier, blikjes, enz. worden steeds in de vuilnisbak gegooid.  

Onze terreinen zijn altijd toegankelijk voor de leden om te trainen op 

eigen houtje. Alles moet na de training teruggeplaatst en opgeruimd 

worden. 

Op verzoek moet de lidkaart steeds kunnen getoond worden.  

 

De geleider moet minstens 12 jaar oud zijn. 

Vooropgesteld wordt dat de geleider de hond steeds fysiek en 

psychisch meester moet kunnen blijven. 

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden indien de Raad van Beheer 

daarin toestemt in overleg met de hoofdinstructeur. 

 

Slechts 1 geleider traint met 1 hond gedurende een zelfde lesuur. 

 

De overgangsproeven voor “Gehoorzaamheid” worden op regelmatige 

tijdstippen afgenomen. De oefeningen die voor de verschillende 

klassen moeten afgelegd worden, kunnen aangevraagd worden bij de 

instructeurs. 

 

Nieuwe leden met een gebrevetteerde hond brengen hun werkboekje 

mee. 

Nieuwe leden die uit een andere club komen zullen bij De Woef in een 

lagere categorie beginnen te trainen, dus moeten eerst een klas lager. 

Dit owv een niveauverschil tussen de verschillende hondenclubs. 

Een hond die reeds zijn brevet gehaald heeft, mag wel trainen met de 

debutanten. Hij moet wel in zijn klasse wedstrijd spelen met de 

clubmatch.   

 

Prikbanden evenals elektronische banden en halti’s zijn ten strengste 
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verboden.  

Met agressieve honden dient men op te letten en steeds goed de 

bevelen van de instructeurs in acht te nemen.  

Nieuwe leden zijn verplicht om de instructeurs te verwittigen indien 

hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover 

mensen of honden. Agressieve honden kunnen verplicht worden om 

een muilband te dragen.  

Dit is zowel nuttig voor de andere geleiders als voor de geleider van de 

hond zelf, die dan rustiger met zijn hond kan werken. Het dragen van 

een muilband wordt enkel opgelegd door de instructeurs. 

 

Leden die een instructeurscursus willen volgen zullen in eerste 

instantie zelf de kosten (inschrijvingsgeld en cursus) moeten betalen. 

Deze kosten worden echter door hondenschool De Woef terugbetaald 

als ze één jaar effectief les hebben gegeven. De benodigde leden die 

meegaan met hun hond als er kandidaat instructeurs het praktisch 

examen gaan afleggen krijgen hiervoor 1 bon van 10 €. 

Tijdens de trainingen mogen geen toeschouwers en kinderen zonder 

toestemming van de instructeur op het terrein om bv. naar de 

puppytraining te gaan zien. Hiervoor kan men langs de kopkanten van 

het terrein gaan staan. 

Het gebruik van een GSM is eveneens verboden tenzij de toelating is 

gegeven door de hoofdinstructeur. 

 

Buiten de lessen en in de kantine dienen de honden aangelijnd te zijn. 

Tijdens de lessen bepaalt de instructeur of de honden al dan niet 

aangelijnd moeten worden. 

 

Onder geen enkel beding mag een lid dat niet tot de Raad van Bestuur 

behoort, toelating geven aan niet-leden om buiten de lesuren op onze 

terreinen te trainen.  

Indien een lid van de Algemene Raad een verzoek krijgt van een niet-

lid om buiten de oefenuren te mogen trainen, zal dit lid zelf geen 

beslissing nemen, maar doorverwijzen naar een lid van de Raad van 

Bestuur. 

 

Gezien de verantwoordelijkheid en de gebeurlijke ongevallen die 
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kunnen gebeuren, houdt de Raad van Bestuur zich het recht voor te 

beslissen of er al dan niet mag getraind worden door niet-leden buiten 

de lesuren. 

De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen. 

 

Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of 

zijn/haar hond toebrengt. In het lidgeld is een verzekering inbegrepen. 

Toch moet iedere geleider een familiale polis hebben. Hondenschool 

De Woef komt niet tussenbeide voor de franchise. 

 

Toilet maken van de honden / kammen van de honden doen we niet op 

de afgemaaide gedeelten, het terras of in de kantine.  

Auto’s mag men alleen parkeren op de daartoe voorziene parking en zo 

dat er niemand belemmerd wordt. 

 

Er mag niemand binnen de omheining parkeren met uitzondering van 

de kantine verantwoordelijke en personen met handicap (moeten eerst 

toelating vragen hiervoor). 

Het is ten strengste verboden om honden aan de auto of een paal vast 

te binden. Er zijn hondenhokken voorzien achter de kantine of de hond 

kan in de auto geplaatst worden als het niet te warm is. Auto goed 

verluchten! 

 

BIJ WARM OF HEET WEER, MAG DE HOND IN GEEN GEVAL 

IN DE AUTO BLIJVEN!!! 

 

Bij koud weer zijn hondenjasjes toegelaten voor pups welke les volgen 

op de puppyweides. Eenmaal op het groot terrein niet meer. 

 

KANTINEREGELS. 

- We laten geen flessen of glazen  achter. 

- Dranken worden afgehaald en leeggoed moet teruggebracht worden. 

- Achter het buffet mogen enkel de bevoegde personen komen.  

- De houten kantinemeubelen blijven binnen. Ze worden onder geen 

beding buiten gebracht. Wie buiten wil zitten, gebruikt de 

terrasstoelen.  
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- Sigarettenpeuken dienen in de asbakken te worden gedeponeerd en 

niet op de grond. Binnen mag er niet gerookt worden.  

- Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn in de kantine. 

- Honden mogen niet vastgebonden worden in de kantine of onder het 

afdak. 

- Honden mogen niet op stoelen of tafels zitten. 

- De kantine wordt ontruimd op verzoek van de uitbater. 

- Bij het huren van de kantine (enkel door bestuursleden, instructeurs 

en leden van de werkgroep) alleen na de opening- en lesuren zal er 

steeds een vaste vergoeding van 50€ voor vaste lasten aangerekend 

worden. 

- De huurder zal de kantine poetsen voor of na zijn gebruik, dit in 

samenspraak met de poetsdienst, m.a.w. hij/zij zal ofwel de kantine 

proper ontvangen ofwel de kantine proper achterlaten. 

 

 

- Afbreuk aan voorgaande regels moeten in welke omstandigheden ook 

eerst het voorwerp uitmaken van een verzoek aan het bestuurscomité.  

Op zijn beurt zal dan het bestuurscomité de omstandigheden 

onderzoeken en er al dan niet zijn goedkeuring aan verlenen, zelfs 

zonder beslissingsmotivatie. 

- Officiële clubmanifestaties hebben hoe dan ook steeds voorrang. 

- Op woensdagavonden sluit de kantine om 22.30u en op zaterdag om 

13.30u. 

- Tijdens clubmanifestaties mag er door de helpers tijdens deze 

manifestatie matig alcohol gebruikt worden.  

- Met vragen, problemen of klachten kan je steeds bij de Raad van 

Bestuur of een instructeur terecht.  

- Voor ideeën en suggesties kan je altijd een briefje in de brievenbus 

onder het afdak steken. 

 

Jaarlijks zullen de bestuursleden, instructeurs en kantinepersoneel een 

aandenken ontvangen op het ledenfeest en dit voor hun prestaties van 

het voorbije jaar. 

Op zaterdag van week 15 zal het bestuur, de instructeurs en het 

kantinepersoneel uitgenodigd worden voor een etentje (dit voor hun 

inzet van dat jaar). 
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De wedstrijdspelers krijgen elke vijfde wedstrijd terugbetaald  in de 

periode van 16 aug tot 15 aug van het jaar nadien. De uitbetaling vindt 

plaats in oktober. Evenals de interclubs die gespeeld worden in 

verband met H.S. De Woef zullen terugbetaald worden.  

 

Als er een clubmatch gehouden wordt of een officiële wedstrijd van de 

KKUSH, mogen de leden van de club geen reclame maken voor een 

andere hondenschool of club van de KKUSH, anders wordt men niet 

toegelaten tot die wedstrijd.  

 

Overtredingen tegen de bepalingen van het huishoudelijk reglement, 

kunnen gesanctioneerd worden, hetgeen kan leiden tot uitsluiting van 

de club. 

 

 

___________________________________ 

 

Deze huishoudreglementen zijn opgemaakt op 1 maart 2017 en 

goedgekeurd door het bestuur. 

 

Ondertekend door: 

 

De voorzitter   Ieven Lambert 

De Secretaris   Dieltiëns Hans 

De Penningmeester  Luxton Marc                          

De hoofdinstructeur  Aerts Carine 

De bestuursleden  Frederix Benny 

    Weyens Heidi 

    Smeets Bernadette 

    Beckers Peter 

    Ketels Danny  
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De puppy – klas 
 

Wie? 

------- 

- In onze hondenschool worden gezonde pups toegelaten vanaf 8 

weken. 

 

 

Voorwaarden 

------------------- 

-  De pups moeten gevaccineerd zijn of voldoende antistoffen hebben. 

 

 

Doelstelling 

----------------- 

- De  voornaamste opdracht is uw hond leren omgaan met allerlei 

situaties, mensen, dieren en andere honden. De beste periode hiervoor 

is vanaf 8 weken. Een goed gesocialiseerde pup resulteert in een 

evenwichtige en sociaal vaardige hond. Dit kan latere angst of agressie 

voorkomen. 

 

-  De lessen worden afgewisseld met oefeningen, spel en een beetje 

theorie. Op die manier wordt er zoveel mogelijk kennis en inzicht in 

het gedrag van uw hond meegegeven. 

 

-  Er wordt  de nadruk gelegd op rust en het opbouwen van een goede 

verhouding tussen geleider en hond. 

 

-  De gehoorzaamheidstrainingen gebeuren volgens een 

positieve/beloningsgerichte methode. Deze methode vraagt geduld en 

volharding van de eigenaar, maar het resultaat mag beslist gezien 

worden. 

 

- ‘Probleemgevallen‘ worden indien gewenst begeleid door een erkend 

hondengedragsdeskundige die actief is binnen onze hondenschool. 
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Oefeningen 

----------------- 

- Rust bij de hond.  

- Naam herkennen / aandachtsoefeningen. 

- Voorstellen en tanden kijken van de hond. 

- Belonen. 

- Gewennen aan de andere honden / mensen / toestellen. 

- Houdingen. 

- Oproepen door het baasje. 

- Volgen. 

- Apporteren van een speeltje. 

- Spelen met de hond. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elke oefening wordt beëindigd met een spel samen met het baasje 

waardoor uw hond zich weer kan ontspannen. 

 

Spelen met uw hond is zeer belangrijk. Hiermee bouwt u een goede 

verstandhouding op met uw hond.  
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De A-Klas 
 

Wie? 

-------- 

-  Honden welke de oefeningen van de 3 puppyklassen voldoende 

beheersen. 

-  Oudere honden welke de ‘vereiste’ oefeningen voor de A-klas vlot 

kennen. 

 

 

Oefeningen 

----------------- 

- Volgen aan de leiband. 

- Houdingen: zit / lig / staan / voet. 

- Slalom. 

- Ritmeveranderingen: langzame / gewone / looppas. 

- Hoeken en rechtsomkeer maken. 

- Apporteren.  

- Voorstellen / tanden kijken en betasten van de hond    

 

 

Wat moet men kennen om over te gaan naar de volgende klas? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Volgen met verschillende ritmeveranderingen. 

2. Slalom 

3. Voorstellen en  betasten door een vreemde (instructeur) 

4. Houdingen 

5. Rechtsomkeer 
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De B-Klas 
 

Wie? 

------- 

- Geleiders en honden die geslaagd zijn in de overgangsproeven van A 

naar B. 

- De honden van hogere klassen (C,D, ….) die om een bepaalde reden, 

mits toelating van de instructeur, in een lagere klas mee-oefenen. 

 

 

Voorwaarden 

------------------- 

- De geleider moet voldoende overwicht hebben op de hond zodat er 

ook onaangelijnd kan worden gewerkt. 

 

 

Belang 

---------- 

- Op basis van de in de A-klas opgebouwde relatie tussen de geleider en 

de hond worden nu de verschillende basisoefeningen verder aangeleerd 

en afgewerkt. 

- De doelstelling van de B-klas is de geleider en hond leren goed samen 

te werken en te presteren. 

- De geleider zal zich bewust moeten worden dat er leermechanismen 

zijn volgens dewelke de hond reageert en daarop gebaseerde 

aanleertechnieken waardoor blijvende resultaten worden bereikt. 

 

 

Oefeningen 

---------------- 

- Verbeteren van het volgen aan de lijn / slalom. 

- Voorstellen en betasten van de hond 

- Komen naar geleider op bevel. 

- De houdingen: zitten, staan, liggen en voet. 

- Ter plaatse blijven. 

- Terugbrengen van een voorwerp. 
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Wat moet men kennen om over te gaan naar de volgende klas? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Voor alle vermelde oefeningen wordt een test afgenomen volgens 

beschreven beoordelingscriteria. 

 

 

De Socialisatietest    vanaf de C-klas 

 

Algemeen 

------------- 

Deze test staat open voor alle honden die minstens 9 maanden oud en 

geregistreerd (getatoeëerd en/of gechipt) zijn, met of zonder 

stamboom. Het is de bedoeling om aan alle geslaagde honden een 

officieel attest af te leveren. Deze test is enkel verplicht wanneer je een 

brevet wenst te behalen. 

Het belangrijkste doel is te onderzoeken of de hond sociaal gedrag 

vertoont tegenover mensen en dieren en zich normaal gedraagt in het 

verkeer. Op al deze oefeningen mag de hond noch agressief noch bang 

zijn.  

Deze test wordt afgenomen door officieel erkende keurders en 

georganiseerd op andere hondenscholen. 

Er moet op voorhand ingeschreven worden. De datums en clubs waar 

men een soc. test kan afleggen, kan u terug vinden op de website van 

de KKUSH – www.kkush.be – wedstrijden – sectie 4B. 

Het inschrijvingsformulier wordt ofwel tijdens de les uitgedeeld of kan 

u terugvinden op onze website. 

Als de datum en plaats (club) gekozen zijn, moet het ingevulde 

formulier gemaild worden naar de desbetreffende club. Wij raden u 

wel aan om vooraf te vragen aan de gekozen club of er nog plaats vrij 

is voor de soc. test. 

Na inschrijving stuurt deze club een bevestiging alsook een vraag tot 

betaling. Het inschrijvingsgeld bedraagt 9€ en moet overgemaakt 

worden op het rekeningnummer van de organiserende club. 

Na betaling en ten laatste 1 week op voorhand stuurt de organiserende 

club het uur van deelname.  

http://www.kkush.be/
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Opgelet: u dient het Europees Paspoort en eventuele stamboom van uw 

hond mee te nemen wanneer u de proef gaat afleggen. 

Het attest wordt enkel verleend aan die honden die slagen in elke 

oefening. Er worden geen kwalificaties noch punten toegekend, er is 

enkel de beoordeling: geslaagd of niet geslaagd. De honden die slagen 

voor de test, bekomen een attest (witte kaart) en bovendien een 

stempel op hun stamboom. De hond die niet geslaagd is, mag na een 

periode van vier maanden een tweede test aanvragen. 

 

Inhoud van de test 

------------------------ 

A. Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van minimum 

500m² 
 

1. Laten betasten van de hond 

De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren. De 

geleider mag hierbij de hond vast houden. Niet geregistreerde honden 

en/of honden zonder leesbare tatoeage of chip, zijn van de test 

uitgesloten. 

De hond die agressief of angstig reageert, wordt onmiddellijk 

uitgesloten voor verdere deelname aan de proef. 

 

2. Wandeling aan de leiband (leiband minimum 1m lang) 

2.1. Een weg van ten minste 25m lang met een linkse en een rechtse 

hoek, wordt afgelegd waarna men door een groep van ten minste zes in 

de groep bewegende, pratende personen slalomt en stopt in het 

centrum van deze groep (oppervlakte 25m²). 

2.2. Daarna neemt de geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10m 

van de groep en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 

1m. Op teken van de Keurmeester gaat de groep terug uit elkaar. 

2.3. De geleider plaatst de hond op 10m van de groep (de leiband kan 

eventueel worden vast gehouden door een andere persoon), en neemt 

plaats tussen de groep. Hierna roept hij zijn hond bij zich. De leiband 

kan worden aangelaten. 
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3. Gedrag zonder aanwezigheid van geleider 

De hond wordt door de geleider vastgelegd met een leiband van 3m 

lengte en op een normale manier achtergelaten, dit kan zittend, liggend 

of staande. De geleider gaat uit het zicht van de hond gedurende 2 

minuten. Gedurende deze periode wordt de hond voorbij gelopen op 

een afstand van 5m te rekenen vanaf het verankeringpunt van een 

aangepaste lijn (met andere woorden 2m buiten het bereik van de 3m 

lange lijn), door 2 personen zonder hond en daarna door 2 personen 

met honden. 

Deze oefening dient individueel te worden uitgevoerd door iedere 

deelnemer. 

 

B. Gedeelte uit te voeren op straat en/of voetpad met een normale 

circulatie van verkeer (mensen en voertuigen) 

 

4. De geleider wandelt met de hond aan de leiband (leiband minimum 

1m lang). 

Deze oefeningen worden in groep uitgevoerd (groep = maximum 10 

personen met hond). 

De groep wordt twee maal gekruist door:  

 Minimum twee personen zonder hond. 

 Een jogger op een afstand van 1m. 

 Een fietser op een afstand van 1,5m. 

 Een auto die aan een snelheid van 40km/u rijdt op een afstand 

 van 3m. 

Tot slot zal de groep in twee worden gesplitst waarna de twee groepen 

elkaar twee maal zullen passeren en dit hond aan hond. 
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De C–Klas 
 

Wie? 

------- 

- De honden die geslaagd zijn in de overgangsproeven van B naar  

 C- klas. 

 

 

Voorwaarden 

------------------- 

- De hond moet in een zodanige fysieke en mentale conditie verkeren 

dat hij de oefeningen waarbij los moet gewerkt worden, zonder storing 

voor de andere deelnemers kan uitvoeren.     

              

- Als herhaaldelijk blijkt dat het niveau van de C-klas nog niet haalbaar 

is, zal met de geleider gesproken worden en voorgesteld worden om 

tijdelijk een stap terug te zetten en mee te trainen in de B-klas zo lang 

als nodig is. 

 

 

Modaliteiten 

----------------- 

- De oefeningen worden aangeleerd in hun eenvoudigste vorm, maar 

correct. Afwisseling wil niet noodzakelijk zeggen dat de 

moeilijkheidsgraad hoger moet zijn. 

 

- Probeer vooral dezelfde oefeningen op andere plaatsen en 

omstandigheden te oefenen. 

 

- Verlies niet uit het oog dat de moeilijkheidsgraad voor de geestelijke 

vermogens van de hond zeer hoog is. Hij blijft slechts deze prestaties 

leveren als de geleider er telkens voldoende enthousiasme voor blijft 

opbrengen. Wanneer de blijheid voor het resultaat afzwakt, zal ook de 

inzet van de hond verslappen 
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Belang 

--------- 

- De hond moet zelfstandig leren werken. 

- De prestatiedrang van de geleider mag niet doorwegen op de hond. 

- Teveel verlangen brengt de hond in verwarring. 

- Het is belangrijk dat eerst de basis van de oefeningen gekend is 

   alvorens de mogelijkheidsgraad op te drijven. Eerst de duurtijd  

   en daarna de afstanden verlengen. 

 

 

Oefeningen 

--------------- 

- Het programma voor het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet. 

- Nieuwe oefeningen in de C-Klas zijn: 

                            - Terug sturen naar plaats. 

                            - Volgen in vrijheid (zonder leiband). 

 

 

Wat moet men kennen om over te gaan naar de volgende klas? 

----------------------------------------------------------------------------------  - 

- Socialisatietest K.K.U.S.H. dient behaald te worden. 

- Slagen voor de proeven van brevet. 
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Brevet behalen 
 

De honden die voorgebracht worden tot het afleggen van de 

brevetproeven moeten tenminste 12 maanden oud zijn.  

Enkel honden welke houder zijn van het attest van sociaal gedrag 

kunnen deelnemen aan het brevet. 
Deze test wordt afgenomen door officieel erkende keurders en wordt 

1x per jaar georganiseerd op onze hondenschool of u kan op andere 

hondenscholen inschrijven. 

Er moet op voorhand ingeschreven worden. De datums en clubs waar 

men brevet kan afleggen, kan u terug vinden op de website van de 

KKUSH – www.kkush.be – wedstrijden – sectie 4B. 

Het inschrijvingsformulier kan u terugvinden op onze website. 

Als de datum en plaats (club) gekozen zijn, moet het ingevulde 

formulier gemaild worden naar de desbetreffende club. Wij raden u 

wel aan om vooraf te vragen aan de gekozen club of er nog plaats vrij 

is voor het brevet. 

Na inschrijving stuurt deze club een bevestiging alsook een vraag tot 

betaling. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10€ en moet overgemaakt 

worden op het rekeningnummer van de organiserende club. 

Na betaling en ten laatste 1 week op voorhand stuurt de organiserende 

club het uur van deelname. Opgelet: u dient het Europees Paspoort van 

uw hond mee te nemen alsook de witte behaalde ‘soc.’ kaart, wanneer 

u de proef gaat afleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkush.be/
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De D–Klas (debutanten) 
 

Wie? 

------- 

- Honden die een socialisatietest en gehoorzaamheidsbrevet hebben 

behaald. 

 

 

Voorwaarden 

------------------ 

- De begeleider moet bereid zijn de aangeleerde oefeningen in 

moeilijkheidsgraad op te drijven.  

- Wanneer de geleider onvoldoende inzet en enthousiasme kan 

overbrengen op de hond, zal deze ook niet de inspanning doen om in 

moeilijke omstandigheden toch nog te gehoorzamen. 

 

 

Belang 

--------- 

- De wedstrijdspelers vertegenwoordigen de club op vreemde locaties. 

- Zij leveren door hun prestaties het bewijs dat door de methodes die op 

hun club worden gebruikt goede resultaten worden bekomen. 

- Wanneer door de wedstrijdspelers op hondvriendelijke wijze wordt 

gewerkt zijn zij een levende reclame onze hondenschool. Ze maken ook 

een betere indruk op het publiek dat minder hond-minnend is. 

 

 

Oefeningen 

---------------- 

- Alle mogelijke variaties van de verschillende onderdelen uit het 

gehoorzaamheidsprogramma worden aangeleerd. 
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Modaliteiten 

----------------- 

- De moeilijksheidsgraad moet geleidelijk worden opgedreven. De 

geleider moet zich telkens weer voor zijn eigen hond afvragen wat hij 

reeds kan en of de gevraagde stap in moeilijkheidsgehalte niet te groot 

is voor de hond. Hij zal waar nodig het niveau aanpassen aan diens 

mogelijkheden. 

 

- Probeer tijdens de trainingen evenveel fantasie aan de dag te leggen als 

de keurders soms bij het samenstellen van een wedstrijdprogramma. Alle 

(niet gevaarlijke ) voorwerpen zijn te gebruiken. 

Maak er uw hond vertrouwd mee. 

 

- Wanneer u wil starten met wedstrijden te spelen, moet er eerst een 

blauw werkboekje aangevraagd worden. 

Dit kan u vragen aan onze wedstrijdverantwoordelijke. Hiervoor hebben 

wij het ingevulde wedstrijdformulier nodig (te downloaden op onze 

website), alsook de behaalde witte soc. kaart. 

Na aanvraag van het wedstrijdboekje ontvangt u een vraag tot betaling 

van de K.K.U.S.H. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u 

ongeveer 14 dagen later het werkboekje per post. 
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Programma I 
 

Wie? 

------- 

Wedstrijdspelers welke 10 wedstrijden boven de 85 / 100 behaald hebben 

bij de debutanten. 

 

 

Voorwaarden 

------------------ 

Debutantenprogramma naar GP 1.  

Geleiders dewelke met hun hond 10 maal 85 punten op 100 behalen, 

zijn vrij om over te gaan naar GP 1. Nochtans, wanneer men eenmaal 

in GP 1 heeft deelgenomen, is teruggaan naar het DP niet meer 

mogelijk.  

Geleiders dewelke met hun hond 10 maal 95 punten op 100 behalen, 

zijn verplicht om over te gaan naar GP 1.  

Indien deze 10 keer 95 punten behaald werden in eenzelfde sportjaar, 

is de geleider verplicht om over te gaan na 15 augustus.  

Wanneer echter deze 10 keer 95 punten op 100 niet behaald werden in 

eenzelfde sportjaar, is de geleider verplicht om onmiddellijk nadat de 10e 

keer 95 punten (of meer) werden behaald, over te gaan naar GP 1 

 

Een sportjaar loopt van 16 augustus t. e. m. 15 augustus daaropvolgend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Programma II 
 

Wie? 

------- 

Wedstrijdspelers welke 10 wedstrijden boven de 85 / 100 behaald hebben 

bij de debutanten. 

 

 

Voorwaarden 

------------------ 

Wanneer tenminste 10 keer 90 punten op 100 werden behaald in 

wedstrijden GP 1, is de geleider vrij om over te gaan naar GP 2, echter 

met dien verstande dat, wanneer men eenmaal heeft deelgenomen aan 

wedstrijden GP 2, teruggaan naar GP 1 niet meer mogelijk is.  

Wanneer 10 keer 95 punten of meer op 100 werden behaald, is de 

geleider verplicht om over te gaan naar GP 2.  

Indien deze 10 keer 95 punten behaald werden in eenzelfde sportjaar, 

is de geleider verplicht om over te gaan na 15 augustus,  

Wanneer echter deze 10 keer 95 punten op 100 niet behaald werden in 

eenzelfde sportjaar, is de geleider verplicht om onmiddellijk nadat de 10e  

keer 95 punten (of meer) werden behaald, over te gaan naar GP 2.  

Indien echter de geleider geselecteerd wordt voor deelname aan de 

“Beker van België” is de overgang naar GP 2 verplicht na de wedstrijd 

“Beker van België”. 
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De Instroom-klas 
 

Wie? 

------- 

- Honden die niet op onze hondenschool als pup gestart zijn.  

- Ouder dan 7 maanden. 

- Owv beperkte plaatsen kan het zijn dat er gewerkt wordt met een 

wachtlijst. U schuift vanonder aan en wordt verwittigd als er een plaats 

vrijkomt en u aan de beurt bent. 

 

Voorwaarden 

------------------ 

- Sociaal aanvaardbaar zijn tegenover mensen en andere honden. Dit 

wordt gemeten met een socialisatietest welke afgenomen wordt op onze 

hondenschool elke 3 de zaterdag van de maand. 

- Geslaagd zijn in deze test. 

- De geleider moet genoeg overwicht hebben op de hond. 

 

 

Belang 

---------- 

-  In deze klas worden de basisprincipes van gehoorzaamheid bijgebracht. 

-  De nadruk wordt gelegd op het positief werken, aanleren van enkele 

oefeningen en het opbouwen van een goede relatie geleider – hond. 

 

 

 Oefeningen 

---------------- 

- Naam herkennen / aandachtsoefeningen. 

- Belonen. 

- Gewennen aan andere honden. 

- Houdingen. 

- Voorstellen en betasten. 

- Volgen. 

- Apporteren van een speeltje. 

- Spelen met uw hond.  
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Regels voor honds leren 
 

1) Honden kunnen leren op alle leeftijden en zolang ze rustig zijn. 

 

 2) Ze leren best door geduldig oefenen, samen met een gepaste beloning 

en spel. Deze moet gegeven worden binnen de 2 seconde na de uitvoering 

van het bevel. 

 

 3) Tussentijds belonen van gewenst gedrag maakt het beter bestand 

tegen verdwijning (verminderen uitdoven). 

 

4) De ‘waarde’ van een beloning moet altijd in verhouding zijn tot de 

mogelijkheidsgraad van het verlangde gedrag. Honden ervaren beloning 

op hun eigen wijze. Tracht uit te vinden in welke een bepaald soort 

beloning door de hond op prijs wordt gesteld, en gebruik die beloning op 

het gepaste moment 

 

 5) Het leren moet plezierig zijn. Besteed er dagelijks min. 3 keer 5 

minuten aan, met meerdere uren onderbreking tussenin. Vermoeide of 

honden in stress leren niet gemakkelijk iets aan (motivatie). Geestelijke 

prestaties vermoeien de hond aanzienlijk vlugger dan lichamelijk. 

                                                                                                                                                                                                   

6) Leer iets voor het eerst aan in een rustige prikkelvrije omgeving. 

Wanneer in deze situatie de oefening goed gekend is, kan er pas in een 

andere omgeving geoefend worden. 

 

7) Iedere hond moet de oefeningen stapsgewijs leren.  

Wanneer een hond in een bepaald stadium faalt, straf hem niet; keer 

eenvoudig terug naar een vorig niveau. Beëindig oefenstonden altijd 

op een positieve noot. 

 

8) Gebruik de naam van de hond alleen om aandacht te trekken. Kies 

voor alles één- woord bevelen. 
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9) Wanneer uw hond bevelen aanneemt van één persoon, leer hem 

daarna dezelfde bevelen te gehoorzamen van andere volwassenen van 

het gezin. Zo leert hij aan meerdere volwassenen van het gezin te 

gehoorzamen. 

 

10) Straffen kan het tegenovergestelde effect geven. Een “natuurlijke” 

berisping met de stem of blik is meestal reeds afdoend. 

Iedereen van het gezin moet consequent zijn en dezelfde regels 

toepassen. Een hond begrijpt niet waarom bepaalde zaken wel bij de 

ene persoon mag en niet bij een andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> BEWAAR DIT BOEKJE ZORGVULDIG 

 

     EN HERLEES HET REGELMATIG ! 

  

 

 
 

 

 

 

 

Opmerking 

 
Door straffen leert u uw hond niets.  

 

Sla of mishandel uw hond NOOIT! 
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Weer of géén weer trainen doen we altijd ! 

 

 

 


