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Welkom
Allereerst wensen wij u proficiat met uw hond.
Deze vriend op 4 voeten zal u aangename momenten bezorgen, echter indien u de
verkeerde manieren aanleert, kunnen er soms minder aangename momenten ontstaan.
Door interesse te tonen om met uw hond naar een hondenschool te gaan, bewijst u dat u
beseft dat een hond meer nodig heeft als eten en drinken.
De instructeurs zullen u graag helpen om van uw hond een aangename, gehoorzame en
sociale hond te maken. Van de instructeurs bij Hvs zijn sommige gebrevetteerd door KKUSH,
andere hebben door deelname aan wedstrijden een jarenlange ervaring in het opvoeden en
trainen van honden.
HVS is erkend door de Koninklijke kynologische unie Sint – Hubertus, met nummer 1151
sectie 4b gehoorzaamheid.
HVS werd als vzw opgericht in oktober 1999. Alle leden van Hvs zijn verzekerd via een BAverzekering afgesloten bij Mercator polisnr.: 7.941.463/3082/p5.

Voor wie en vanaf welke leeftijd?
Voor alle geleiders en honden met of zonder stamboom, dik of dun, groot of klein.
Eens de hond alle inentingen heeft gekregen (vraag hierover meer uitleg aan uw dierenarts)
mag hij komen meetrainen. Deze inentingen moeten jaarlijks herhaald worden. Denk eraan
deze inentingen dienen ter bescherming van uw hond.

Wanneer?
De trainingen bij HVS gaan door elke dinsdag & vrijdagavond van 19.45u tot 20.45u voor de
pups, A-klas, Debutanten & Programma I, de B, C-klas & programma II trainen op dezelfde
dagen maar van 20u45 tot 21u45.
Het is echter beter om op tijd te komen zo kan je de hond zijn behoefte laten doen op de
plasweide, deze is gelegen achter het clublokaal. Elke geleider ruimt de behoefte van zijn
hond op en deponeert deze in de daarvoor voorziene groene bak.
Indien er zich toch een ongelukje moest voordoen op het terrein zal ook hier de geleider dit
opruimen en een boete betalen, deze regel is niet van toepassing niet voor de puppy’s.
Indien u door omstandigheden iets later zou zijn vraag dan aan de instructeur of je mag
aansluiten bij de les, hetzelfde geldt wanneer u de les vroeger wil verlaten.
Loopse teven mogen gedurende de loopsheid niet deelnemen aan de lessen.

Wat heeft men nodig tijdens de les?
Uw hond.
Halsband / slipketting, hier is de keuze aan de geleider, bij gebruik van een slipketting is het
belangrijk dat deze correct wordt aangedaan, denk aan de omgekeerde “ P”.
De leiband moet lang genoeg zijn, zodoende dat als de hond naast u loopt dat de leiband
nog steeds doorhangt.

Een apporteer voorwerp, neem hiervoor een voorwerp dat uw hond graag heeft, gebruik dit
echter niet om mee te spelen met uw hond.
Train steeds consequent en sluit steeds af met een oefening die goed gekend is door de
hond. Teven mogen niet mee trainen tijdens de loopsheid.
Hondvriendelijk?
Bij HVS wordt er hondvriendelijk getraind, dit houdt in dat men de hond iets gaat aanleren
op basis van een beloning systeem (snoep, speeltje, een vriendelijke stem ), dit systeem zal u
ten gepaste tijd uitgelegd worden door uw lesgever. Geleiders die hun hond slaan of
schoppen, te hard roepen of de lessen storen kunnen door de instructeur worden verzocht
het terrein te verlaten, indien dit regelmatig gebeurt kan het bestuur beslissen om deze
geleider te schorsen.
Welke bevelen?
De bevelen die u gebruikt kiest u zelf, neem echter korte bevelen, lange zinnen hebben geen
nut. Eenmaal een bevel gekozen voor een bepaalde oefening dient u en andere mensen die
in contact komen met uw hond altijd dit bevel gebruiken voor die bepaalde oefening.
Voor het geven van een bevel steeds de naam van de hond eerst vernoemen, dit om de
aandacht van de hond te trekken.
Denk er ook aan dat een gegeven bevel ook moet worden uitgevoerd.
Welke Klas?
Puppy klas: eenmaal uw puppy al zijn inentingen heeft gehad, mag deze naar de les komen.
In deze klas ligt de nadruk op het sociaal maken van de hond zowel tegenover andere
honden als tegen mensen. Men gaat de beginselen van de houdingen (zit, lig, staan), de
apport, het komen naar de geleider al spelende aanleren. Eenmaal uw hond de leeftijd van
6 maand heeft bereikt moet hij overgaan naar de volgende klas.
A – Klas: in deze klas gaat men de hond verder socialiseren en ligt de nadruk voornamelijk
op het volgen aan de lijn. We gaan de hond leren om naast de geleider te lopen met een
doorhangende leiband zodat als u gaat wandelen het geen marteling wordt voor geleider en
hond. De oefeningen uit de puppy klas worden verder aangeleerd en afgewerkt.
Voor zover de hond vorderingen maakt gaan we leren om alleen achter te laten in de
"lig"houding en kennismaken met toestellen enz. Wanneer de hond een bepaald niveau
bereikt heeft kan hij via het afleggen van een overgangsproef doorgaan naar de volgende
klas.
B – Klas: in deze klas wordt het achterlaten van de hond, het oproepen en het terugbrengen
van een voorwerp verder tot in de puntjes afgewerkt. Verder gaat men starten met het leren
volgen zonder leiband. Wanneer de hond een bepaald niveau bereikt heeft mag hij na het
met succes afleggen van een overgangsproef doorgaan naar de volgende klas.
C – Klas: in deze klas gaat men alle voorgaande oefeningen afwerken, de hond leren om
terug te keren naar een bepaald punt om hem zo klaar te maken voor het behalen van een
officieel brevet van KKUSH. Met dit brevet mag men overgaan naar de volgende groep en
mag men gaan deelnemen aan officiële wedstrijden. HVS biedt éénmaal per jaar de
mogelijkheid aan om een clubbrevet te halen nl. tijdens de clubmatch. Brevetproef mag ook
overgaan naar de volgende klas maar mag niet deelnemen aan officiële wedstrijden

Debutanten: na het behalen van bovenstaand brevet gaat men mee trainen in deze groep
met het spelen van wedstrijden als doel. Na het behalen van 7 x 85 / 100 op wedstrijd mag
men mee trainen in de volgende groep.
Programma I: dit is ook een wedstrijdgroep, na het behalen van min 7 x 90 / 100 mag u mee
trainen in de volgende en laatste groep.
Programma II: deze groep is het hoogste wat u kan bereiken in het
gehoorzaamheidsprogramma.
Lid worden.
Inschrijven kan elke dinsdag & vrijdagavond vanaf 19.15u tot 19.40u in het clublokaal.
Het lidgeld bedraagt 50€ voor de eerste hond en 30€ voor de tweede hond met dezelfde
geleider. Hiervoor wordt u een jaarlang wekelijks begeleid door gebrevetteerde instructeurs
(Zie: www.hondenschoolscherpenheuvel.be)
Breng de eerste keer zeker het boekje van de dierenarts mee ter controle van de inentingen
en om het inschrijving formulier in te vullen.
Na betaling van het lidgeld mag u dagelijks gebruik maken van de terreinen van HVS, hieraan
zijn twee regels verbonden nl:
1. Zet alle gebruikte toestellen terug op hun plaats
2. Verwijderen alle uitwerpselen van uw hond van het terrein (GFT bak)
Indien deze regels worden nageleefd zal ons terrein er steeds ordelijk en netjes bijliggen
Nog info nodig ?
Voor al uw vragen kan u terecht op volgend telefoon nummer 013 / 77.51.64 of via
hondenvrienden@telenet.be of via de website www.hondenschoolscherpenheuvel.be of in
het clublokaal voor elke training van 19.15u tot 19.40u.
Onze bestuursleden, voorzitter Vervloesem Dany, secretaris Coomans Raoul of
penningmeester Van den Dries Peter zijn steeds bereidt om u wegwijs te maken bij HVS.
Tot slot
Deze info zal u al een stuk op weg helpen om uw hond op te voeden, denk er echter aan dat
de hond enkel dat zal doen wat hem geleerd is. Ook thuis zal er geoefend moeten worden
een 10-tal minuten per dag is voldoende, indien u in een slechte bui bent kunt u beter kiezen
voor een wandeling. Een goed opgevoede hond is een plezier voor zowel baas als hond.

Veel succes en plezier met uw viervoetige vriend!

