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WELKOM IN HONDENSCHOOL PAREL DER KEMPEN vzw

We zijn blij je te mogen begroeten op onze hondenschool en we
zijn tevreden dat je behoort tot die hondenbezitters die hun
hond willen opvoeden tot een sociale metgezel. Wij zullen je
hierbij zoveel mogelijk helpen.
In het begin zal je ondervinden dat het niet de hond, maar het
baasje is die het meest moet leren. Maar laat je daardoor niet
afschrikken. Alles zal je op een rustige manier uitgelegd worden
door onze instructeurs tijdens de eerste lessen.
Je doorloopt verschillende klassen en je zult tussendoor proeven
afleggen om te zien hoever je staat met de opvoeding van je hond
(zie overgangsproeven).
Er zijn bepaalde regels waar je je moet aan houden om de goede
gang van zaken te verzekeren binnen de club (zie clubreglement).
Zo wordt er gevraagd om bij de eerste les het gezondheidsboekje
van je hond mee te brengen, want één van deze regels is dat je
hond zijn verplichte inentingen moet gehad hebben.
De eerste 4 lessen zijn kennismakingslessen. Daarna wordt er
gevraagd je lidgeld te betalen. Indien je wenst dat je gezinsleden
ook lid worden, en bijgevolg ook genieten van (goedkopere)
deelname aan clubmanifestaties, betaal je hiervoor slechts
€ 15,00 extra voor een gans jaar.
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De lidgelden zijn de volgende :
1 jaar

9 maanden

6 maanden

3 maanden

Je wordt lid
in de
periode

1 Januari

31 Maart

1 April

30 Juni

1 Juli


Lidgeld
Toegetreden
leden
Totaal

€ 35,00
€ 15,00

€ 30,00
€ 15,00

€ 25,00
€ 15,00

€ 20,00
€ 15,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 35,00

1 Oktober

30 September 31 December

Naast de trainingen organiseert de club nog heel wat activiteiten.
Wij denken hierbij aan wandelingen, barbecue, clubwedstrijd,
ledenfeest, Sinterklaasfeest voor de kinderen, Paaseieren eten,
een theorieles voor honden en training, …
Indien je meer uitleg wil kan je die altijd krijgen bij het bestuur
of de instructeurs. De namen van deze personen kan je ook in
deze brochure vinden.
Het bestuur, de instructeurs en het feest comité proberen ervoor
te zorgen dat je je snel ‘thuis’ voelt in de Parel der Kempen.
Wij hopen je te mogen begroeten als lid van onze hondenschool
en wensen je nog veel plezier met je metgezel.
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INTERNE CLUBREGELINGEN

UITBETALINGEN DOOR DE CLUB
Brevet
De club betaalt het inschrijvingsgeld van de brevetproef terug
aan de leden die voor de eerste maal slagen met hun hond in deze
proef. Dit gebeurt op vertoon van het werkboekje aan de
penningmeester of aan één van de bestuursleden.
Wedstrijden
Aan de wedstrijdspelers (Debutanten, GP1 en GP2) die lid zijn van
de club en hun wedstrijden onder de naam van HSPDK speelden,
krijgen per officieel gespeelde wedstrijd € 1,25 terugbetaald
door de club (met een max. van € 20,00). Dit gebeurt op de
Algemene Vergadering, volgend op het jaar waarin de wedstrijden
gespeeld zijn.
Controle Lidmaatschap
Er zal op regelmatige basis controle gedaan worden op het
terrein naar het bezit van de lidkaarten aan de hand van een
ledenlijst.
Gezondheidsboekje
De leden zullen het gezondheidsboekje voorleggen bij het maken
of hernieuwen van de lidkaart. Indien dit niet in orde is, zal de
club de betrokkene hierop wijzen. Zolang betrokkene niet in orde
is met de inentingen kan hij/zij geen lid worden.
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Geschenken vanwege de club
De leden zullen een geschenk ontvangen vanwege de club ter
gelegenheid van een geboorte of huwelijk. De voorwaarde is wel
dat het bestuur van deze heuglijke gebeurtenis in kennis is
gesteld.
Gebruik van de kantine en/of terreinen
De kantine en/of terreinen kunnen enkel gebruikt worden door
leden of hondenverenigingen. Bij het gebruik zal een
gebruikscontract opgemaakt worden. Enkel als men akkoord is
met de in het gebruikscontract gestelde voorwaarden zal men de
kantine en/of terreinen kunnen gebruiken voor privédoeleinden.
De gebruiksprijs bedraagt € 100,00 voor leden en € 200,00 voor
hondenclubs. De drank die afgenomen wordt, wordt aan literprijs
aangerekend. Dit is een vast bedrag per literfles of flesje en een
bedrag per kilo bier uit een vat. De prijzen zijn te bekomen bij
de penningmeester. Er dient een borg betaald te worden van €
250,00.
Het bestuur behoudt steeds het recht om de kantine niet te laten
gebruiken. De clubactiviteiten (de vaste trainingen en de
clubactiviteiten die jaarlijks vastgelegd worden) hebben voorrang
op het gebruik van de kantine en/of terreinen door leden of
hondenverenigingen.
Buiten de trainingsuren mogen leden van de club gebruik maken
van de terreinen. Zorg wel dat je zeker je geldige lidkaart kan
voorleggen want om excessen te vermijden kan gevraagd worden
om deze voor te leggen.
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CLUBREGLEMENT

-

-

-

-

-

-

-

Elke geleider werkt op een regelmatige, ernstige en
eerlijke manier met zijn hond : niet alleen tijdens de
trainingen, maar ook thuis.
De geleider die te laat in de les komt, meldt zich eerst
bij de lesgevende instructeur. Bij herhaald te laat komen,
kan men de les geweigerd worden.
Tijdens een les mag niet van geleider gewisseld worden.
Een geleider mag tijdens dezelfde les – mits toestemming
van de lesgevende instructeur – wisselen van hond.
Roken en drinken tijdens de les is verboden.
Het gebruik van Gsm’s tijdens de les is niet toegelaten.
Indien dit niet gerespecteerd wordt, kan de instructeur
vragen dat je de les verlaat.
Slaan of stampen van de hond is verboden. Bij de eerste
overtreding krijgt men een verwittiging, de volgende maal
wordt men van de les weggestuurd. Bij een volgende
overtreding wordt je definitief uitgesloten van deelname
aan de lessen. Zware overtredingen worden direct met
uitsluiting bestraft.
Er moet gewerkt worden met een voldoende lange lijn.
Prikbanden zijn verboden, ook als ze omgekeerd gebruikt
worden. Ook middelen zoals “Teletack” of andere
expliciete strafmiddelen zijn niet toegestaan.
Loopse teven mogen tijdens de trainingsdagen niet op de
terreinen komen.
Ouderdom geleider : in principe vanaf 12 jaar, maar de
voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond
meester blijft.
Toegelaten honden : vanaf het tijdstip dat de hond zijn
definitieve inenting heeft gehad.

6
Woensdag 19u00 - 21u00

Lesuren

Zondag 10u00 - 12u00

V.02.14

-

-

-

-

-

-

-

Uitwerpselen van de hond worden onmiddellijk door de
geleider opgeruimd (OOK op de plasweide). Hiervoor kan
de spade van de club gebruikt worden.
Geleiders zijn minstens 10 minuten voor de aanvang van
de lessen aanwezig en laten hun hond uit op de plasweide.
Ongelukjes op het plein worden beboet :
pipi = € 0,25 – kaka = € 0,50.
Kaka in de hondenhokken die niet wordt opgeruimd, of
kaka op het plein die niet wordt verwijderd = € 2,50
boete.
Voor het opruimen van ongelukjes of andere hoopjes mag
geen gebruik gemaakt worden van plastic-zakjes.
Zolang de lessen bezig zijn, mag niemand individueel
trainen (op geen enkel terrein). Zodra alle lessen
beëindigd zijn, kan men vrij trainen.
Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de
schade of ongevallen die zijn hond veroorzaakt. Daarom
zijn de geleiders verplicht zich in regel te stellen met de
verzekering.
Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur
gegeven wordt en voert alle bevelen uit. Bij problemen
met een bepaalde instructeur kan de geleider zich
wenden tot de hoofdinstructeur of de voorzitter.
Maak het de instructeurs niet onnodig lastig ; zij doen dit
werk volledig belangeloos en zuiver uit liefde voor de
hond.
Het lidgeld wordt elk jaar in januari hernieuwd. Enkel
leden die in orde zijn met hun lidgeld zullen uitgenodigd
worden op de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw.
De statuten en huishoudelijk reglement kunnen op
aanvraag door ieder lid worden ingezien bij het bestuur.
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De lesuren van de club:
Zondagvoormiddag :
Puppies, A-groep en B-groep
Brevet-groep en debutanten
Prog. I en prog. II

10u00
11u00
11u00

Woensdagavond :
Puppies, A-groep en B-groep
Brevet-groep en debutanten
Prog. I en prog. II

19u00
20u00
20u00

Gsm nummer tijdens de lesuren : 0486/ 42 74 29
-

-

-

-

-

De overgangsproeven van de A-groep naar de B-groep
en van de B-groep naar de C-groep (brevetgroep) zullen
principieel door 2 instructeurs afgenomen worden. Er
moet 50% behaald worden op elke proef en 60% in het
totaal.
Bij de overgangsproeven is men verplicht ‘het
hondenpasje’ van zijn hond te tonen aan de instructeurs
die de proeven afnemen.
Voor administratieve verrichtingen kan men steeds
terecht in het clublokaal. Niemand is echter verplicht het
clublokaal te betreden. Vraag in dat geval de instructeur
om uw zaken te behartigen.
Honden zijn toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat
ze aangelijnd zijn en bij hun geleider blijven. Geleiders
die deze voorwaarden overtreden krijgen een eerste maal
een waarschuwing. Bij een tweede overtreding zal de
toegang tot de kantine met hond geweigerd worden.
Honden met ongepast gedrag kunnen de toegang tot de
kantine geweigerd worden.
Vergeet niet : je hond is je beste vriend. Verknoei die
vriendschap niet door overdreven eerzucht. Hondensport
is tof, maar je moet dan wel je eigen beperkingen en die
van je hond erkennen en aanvaarden.
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GEBRUIKTE STANDAARDBEVELEN
De volgende lijst bevat standaardbevelen die wij als hondenclub
aanbevelen aan de geleiders. Aanbevelen betekent dat elke
geleider vrij is om zijn bevelen te kiezen.
Wij willen als ervaren hondenschool enkel suggesties doen.
Gebruik in ieder geval zoveel mogelijk “één-woord-bevel” en
gebruik altijd hetzelfde bevel. Ook het gebruik van “langgerekte”
bevelen is af te raden.

Bij het wandelen :
-

-

Bij vertrek kan je het bevel “volg” geven. Best is ook dat
je de eerste stap zet met het been langs waar de hond
volgt (bv. je hond volgt je links, vertrek dan met je
linkerbeen).
Om je hond goed te laten volgen, kan je het bevel “dicht”
geven.

De houdingen :
-

-

Indien je hond naast jouw moet gaan zitten, bevelen wij
aan het bevel “voet” te gebruiken.
Als je hond moet gaan zitten, maar de plaats speelt geen
rol, gebruik dan het bevel “zit”.
Als je hond voor jou moet komen zitten, gebruik dan het
bevel “zitvoor”.
Als je hond moet gaan liggen, kan je kiezen uit twee
bevelen, ofwel gebruik je “af” ofwel gebruik je “lig”
(“liggen” is een variant hierop).
“Recht” of “staan” als de hond moet rechtstaan.
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Het apporteren :
-

Bij het bevel om je hond de apport te laten halen, geven
wij de voorkeur aan het bevel “apport”.
Voor het afgeven van de apport, gebruik je kort en
krachtig “los”.

Het oproepen van je hond :
-

Als je, je hond oproept, kan je het bevel “hier” gebruiken.

Weigeren van voedsel :
(Deze oefening is niet meer opgenomen in de proeven maar wordt
nog wel getraind)
-

Om je hond van het aangeboden voedsel te laten blijven,
zeg je kort en krachtig “foei”.

Ter plaatse blijven van de hond :
-

Indien je hond ter plaatse moet blijven, gebruik je het
woord “blijf” (indien je nadien de hond ophaalt) of
“wacht” (indien de hond nadien nog een oefening moet
doen, bv. indien de hond moet blijven zitten om te
apporteren).

Je hond moet ergens over of ergens door :
-

Indien je hond ergens door moet, gebruik je het bevel
“door”.
Als je hond ergens over moet, gebruik je “hop”.
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HET GEDRAG VAN DE GELEIDER
De belangrijkste regel is dat een geleider een consequente
houding aanneemt tegenover zijn hond. Bv. als de baas gezegd
heeft dat de hond moet gaan zitten, moet hij het bevel ook laten
uitvoeren (één bevel en onmiddellijk helpen).
Honden leren het beste door “geduldig oefenen”.
Onmiddellijk belonen na het uitvoeren van het gewenste gedrag,
maakt dit gedrag beter bestand tegen vermindering of uitdoving.
De waarde van de beloning moet altijd in verhouding staan tot de
moeilijkheidsgraad van de oefening. Probeer ook uit te vinden
welke soort van beloning het best bij uw hond past. (Met de stem,
met een schouderklopje, met een koekje, een spelletje met de
apport, …)
Het leren moet plezierig zijn en blijven. Men kan dan ook beter
een korte tijd trainen, even met de hond spelen, en terug een
korte tijd trainen. Dit om druk op de hond te vermijden. Een
oefening moet op een positieve manier beëindigd worden bv. met
een spelletje.
Leer iets voor het eerst aan in een rustige omgeving en pas
wanneer het gewenste gedrag wordt uitgevoerd, kan men stilaan
de afleiding opbouwen.
Elke hond moet leren “zitten”, “liggen”, “komen”, “blijven” en
“staan”.
Wanneer een hond nu in een bepaald stadium faalt, straf hem dan
niet maar keer eenvoudig terug naar een vorig niveau.
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Gebruik de naam van de hond alleen voor “aandacht te trekken”
en kies voor elke oefening, indien mogelijk, een “één-woordbevel”. Voor alle duidelijkheid de naam van de hond wordt niet
beschouwd als een bevel.
Wanneer de hond bevelen aanneemt van één persoon, leer hem
pas daarna dezelfde bevelen te gehoorzamen van andere
gezinsleden. Zo leert hij ook zijn ondergeschikte plaats in de
mensenroedel te aanvaarden.
Gebruik straffen zorgvuldig en zo weinig mogelijk. Ze kunnen het
tegenoverstelde effect hebben. Een berisping met stem en blik
(grommen, streng aankijken) is dikwijls al voldoende bij kleine
vergrijpen.
Het straffen en belonen van de hond
Straffen
Wij straffen uitsluitend voor daden die nooit kunnen toegelaten
worden, echter nooit brutaal of onbeheerst, maar met een korte
“foei” of “neen” of optillen bij en knijpen in het nekvel. Niet
schudden met de hond of pup, het schudden wordt in de natuur
gebruikt om een prooi te doden, niet om terecht te wijzen.
Andere straffen begrijpt de hond niet en wanneer we hem toch
een “fikse rammeling” (schudden, stampen, slaan,…) zouden geven,
voelt hij dit aan als een onterechte behandeling. Dit mag zeker
nooit de bedoeling zijn van een straf en bedenk dat dominantere
honden daartegen ook in opstand kunnen komen.
Straf uitsluitend op het ogenblik dat de hond betrapt wordt, dus
op “heterdaad”. De hond kent immers alleen de actuele situatie
en legt ook geen verband met voorbije gedragingen.
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STRAFFEN ACHTERAF IS DUS TOTAAL ZINLOOS !!
Belangrijk is ook dat de straf moet aangepast zijn aan de fout
maar vooral ook aangepast aan de aard van de hond.
Belonen
Evengoed als een straf – en voor dezelfde redenen – moet elke
beloning aangepast zijn en “op heterdaad” gegeven worden.
Hoe belonen ?
- met de stem vooral door een blij enthousiasme uit te
stralen
- door een streling, een schouderklopje of een snoepje
- door te spelen (apporteren voor de honden die dit graag
doen)
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WIE IS WIE IN DE CLUB ?
Het bestuur
Voorzitter

Kristof Melis

(0485/628 225)

Ondervoorzitter

Kris Lievens

Clubsecretaris (1)

Jeff Heylen

Wedstrijdsecretaris (2)

Dirk Van der Avoort

Penningmeester

Eric Van Reusel

Bestuurders

Lotte Geudens
Frans Roden
Bart Sels
Max Verheyen
Raymond Lorriper
Wouter Thoelen

(1)
(2)

De clubsecretaris doet het administratieve werk binnen de club en de briefwisseling met KKUSH
De wedstrijdsecretaris doet het administratieve werk voor de KKUSH-wedstrijden
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De instructeurs
Ronny Aerts
Lotte Geudens
Wim Huyskens
Ronny Lauvrijs
Kris Lievens
Kristof Melis
Wim Roosemaryn
Jasmine Sels
Sandy Van Doninck
Jules Van Houdt
Eric Van Reusel
Guido Vergeyle
Lauren Vergeyle
Inne Vervoort
Dirk Van der Avoort
Max Verheyen
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DE OEFENINGEN
Alle lessen en oefeningen zijn gebaseerd op de onderrichtingen
van de St. Hubertusvereniging.
De verdeling van de groepen is als volgt :
- Puppies (vanaf de laatste verplichte inenting)
- A-groep (vanaf 5 maanden)
- B-groep
- C-groep (of brevetgroep)
- Debutanten
- Programma I
- Programma II
Welke oefeningen wij aanleren, proberen wij te vertellen in
volgend overzicht van de “overgangsproeven” (= proeven die je
moet afleggen vooraleer je kunt overstappen van de A-groep naar
de B-groep of van de B- naar de C-groep).
Los van de indeling in groepen kan een attest van Sociaal gedrag
van de hond behaald worden, hierover later meer.
Over de oefeningen van de C-groep, debutanten, programma I en
programma II gaan we het hier niet hebben. Om van de C-groep
over te gaan naar de debutanten moet een officieel Brevet
behaald worden, afgeleverd door K.K.U.S.H.
Algemeenheden bij de overgangsproeven
De overgangsproeven gaan door elke laatste zondag van de maand
en de daarop volgende woensdag.
Indien een lid overgangsproeven wenst te doen, moet hij het
“hondenpasje” van de hond meebrengen. De hondenpasjes worden
meegegeven bij de inschrijving.
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Tijdens de oefeningen mag de hond niet aangeraakt worden. Na
elke oefening moet de hond beloond worden, wel wachten op de
“ja” van de keurmeester.
De beslissing van de keurmeesters is bindend.

Overgangsproeven van de A-groep naar de B-groep
Honden moeten ouder zijn dan 7 maanden om te mogen deelnemen
aan deze overgangsproef.
Vast volgen
De wandeling gebeurt op een door de keurmeester uitgezet
parcours (2x linkse, 2x rechtse en 1x draaibeweging). Er mag
tijdens de oefening constant gepraat worden tegen de hond, doch
zonder bevelen te geven.
Houdingen
Er moeten 3 houdingen uitgevoerd worden, de eerste houding is
altijd het “liggen”. De volgende houdingen zijn “zit” en “recht”.
Bij de “zit” –houding mag een stapje achteruit gezet worden of
mag er op de bil geklopt worden. Bij de “lig” –houding mag men
met de vinger wijzen tot de hond ligt, daarna moet men terug
recht komen staan.
Bij de “recht” –houding mag een stap voorwaarts gedaan worden,
maar de andere voet moet nadien terug aangesloten worden.
Socialisatie
De geleiders gaan kriskras door elkaar op bevel van de
keurmeester. De hond mag zich niet agressief gedragen.
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Interesse in apport
De apport moet in de hand gehouden worden en de hond moet
deze gedurende enkele seconden vasthouden. In geval van twijfel
mag, onder bepaalde voorwaarden, de apport weggegooid worden,
om de interesse voor de apport te bevestigen. Dit wordt echter
enkel in overweging genomen indien de keurmeester hiervoor
uitdrukkelijk toestemming geeft.
Hond oproepen
De hond mag aangelijnd blijven en wordt op zijn plaats gehouden
door de keurmeester, juist voor de “buis”. De geleider gaat op
een aangeduide plaats staan (achter de “buis”) en roept de hond.
Voorstelling
De geleider toont de tanden van de hond aan de keurmeester.
Daarna doet hij de hond staan zodat de keurmeester de hond kan
betasten. De hond mag vast genomen worden tijdens het
betasten.
Voorbereiding op “Plaatske”
Een “matje” of een ander voorwerp wordt op ca. 1.00m voor de
begeleider gelegd. De hond blijft aangelijnd. Via een mondeling
bevel of een gebaar moet de hond op of in de onmiddellijke
omgeving van het matje gaan liggen.

Overgangsproeven van B- naar C-groep
Vast volgen
De wandeling gebeurt met een slalom voor en tussen de andere
honden. Er mag tijdens de oefening constant gepraat worden
tegen de hond, doch zonder bevelen te geven. Nadien zal de
geleider over de grote trap gaan met de hond. Ook hierbij mag
constant gepraat worden.
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Houdingen
Er moeten 3 houdingen uitgevoerd worden. De beginhouding is
altijd “voet” (telt niet mee). De volgende oefeningen zullen door
de keurmeester gezegd worden. In volgorde : “lig” – “zit” –
“recht”.
De hond blijft aangelijnd.
Apport
De apport moet minstens 10 m weggegooid worden. De hond mag
direct vertrekken om de apport te gaan halen en moet deze
brengen tot minstens 3 m van de geleider. Er mogen gratis
maximaal 5 bij-bevelen gegeven worden, om de hond terug te laten
komen. Indien de hond de apport niet bij de geleider brengt,
maar een houding (lig, recht of zit) aanneemt en deze 15 sec.
aanhoudt, worden er alleen punten afgetrokken voor de meters
die hij verwijderd is van zijn baas. De maximum tijd voor de
oefening is 30 sec.
Hond oproepen
De hond moet afgelijnd worden en moet op zijn plaats blijven
zonder hulp. De geleider gaat op een aangeduide plaats staan
(min. 10 m afstand) en roept de hond. De hond moet recht naar
zijn baas komen. De hond komt in “zitvoor” bij de geleider. De
maximum tijd voor deze oefening is 15 sec.
Voorstelling
De geleider toont de tanden van de hond aan de keurmeester.
Daarna doet hij de hond staan zodat de keurmeester de hond kan
betasten. De hond mag vast genomen worden tijdens het
betasten.

19
Woensdag 19u00 - 21u00

Lesuren

Zondag 10u00 - 12u00

V.02.14

Voedsel weigeren (Deze oefening is geschrapt uit de proeven, maar wordt
nog wel geoefend.)

De keurmeester zal met voedsel komen en dit gedurende max. 3 sec.
aanbieden. De hond mag het voedsel niet nemen of eraan likken.
Afliggen
De hond wordt afgelegd (afgelijnd !) en de begeleider gaat
minstens 5 m voor de hond staan. De hond moet gedurende 1 minuut
blijven, waarna de baas hem terug gaat ophalen. Zodra de keurmeester
zegt dat de oefening gedaan is moet er beloond worden.
Los volgen
De hond wordt afgelijnd. De geleider volgt met zijn hond een
rechte lijn (ca. 10 m). Er mag tijdens de oefening constant gepraat
worden tegen de hond, doch zonder bevelen te geven (kloppen op het
been = bevel !).
Voorbereiding op plaatske
De hond moet opgestuurd worden naar zijn “matje” eventueel samen
met de leiband, deze voorwerpen worden neergelegd op ongeveer 2.00m
van de geleider, tussen twee objecten. De hond
moet zich naar zijn matje begeven en daar de lighouding
aannemen.

WE WENSEN JE VEEL SUCCES TOE MET JE HOND !!
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Test van Sociaal Gedrag
Het behalen van een “attest sociaal gedrag” is
noodzakelijk om de kunnen deelnemen aan de
BREVETPROEF!!!!!!!!!!
Algemeen:
Deze test staat open voor alle honden, welke tenminste negen
maanden oud zijn, met of zonder stamboom.
Honden dienen wel geregistreerd, getatoeëerd en/of gechipt te
zijn.
Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een attest te
verlenen.
Het behaalde resultaat zal het bewijs zijn van sociaal gedrag ten
overstaan van mensen, en andere honden op het ogenblik dat de
test werd afgenomen.
De honden die slagen voor de test, bekomen een attest en
bovendien een stempel op hun stamboom.
Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op 9 euro.
Loopse teven kunnen deelnemen in de laatste groep “teven”.
Jury
Het aantal honden die gekeurd kunnen worden door 2
Keurmeesters is beperkt tot 36 honden per dag per twee
Keurmeester (6 uren keuren à rato van 6 honden per uur).
De jury is samengesteld uit twee Keurmeesters die elk van een
andere sectie deel uitmaken. (1B,1C, 1D & 4B)
Doel van de test:
Het belangrijkste doel is te onderzoeken of de hond zich sociaal
gedraagt ten overstaan van mens en dier en zich normaal
gedraagt in het verkeer.
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Beoordeling;
Positief:
zelfbewust/zeker/opmerkzaam/temperamentvol/speels/onbevangen.
Nog toelaatbaar:
iets onstabiel/licht onzeker, de keurmeester dient deze honden
tijdens de proef aandachtig te volgen.
Negatief:
niet onder controle/onzeker/angstig/bijterig/ agressie,…,
deze honden dienen te worden uitgesloten.
Het is de geleider toegestaan de hond tussen de oefeningen te
belonen door lichte aanraking met de handen.
Het attest wordt enkel verleend aan de honden die slagen in elke
oefening.
Er worden geen kwalificaties noch punten toegekend. Er is enkel
de beoordeling:
Geslaagd of Niet Geslaagd
De hond die niet geslaagd is mag na een periode van vier maanden
een 2e test aanvragen.
Inhoud van de test.
A. Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van
min. 500m²
1. Laten betasten van de hond.
De hond moet zijn tatoeage of chip laten controleren.
(Geleider mag de hond vasthouden).
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.
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2. Wandeling aan de leiband. (leiband min. 1m lang)
Een weg van tenminste 25m lang met een linkse en een
rechtse hoek, wordt afgelegd waarna men door een groep
van ten minste 6 in de groep pratende personen slalomt en
stopt in het centrum van deze groep. (opp. 25m²)

Beoordeling:
Niet zo zeer de kwaliteit van het te volgen parcours, maar
wel de manier waarop de hond met zijn geleider het te
volgen traject aflegt zijn de criteria. Vreugdig, aandachtig,
zonder angst of druk.
Daarna neemt de geleider met zijn hond plaats op 10m van
de groep en wordt door de groep ingesloten tot op 1m. Op
teken van de Keurmeester gaat de groep terug uitelkaar.

Beoordeling:
Het is van belang dat de groep, de hond op een rustige
manier insluiten de afstand van 1m tot de hond respecteert.
De hond dient zich rustig en zonder onzekerheid te
gedragen gedurende het insluiten. Opspringen of blijken van
speelsheid zijn niet als negatief te beoordelen.
De geleider plaatst de hond op 10m van de groep, (de
leiband kan eventueel worden vast gehouden door een ander
persoon), en neemt plaats tussen de groep. Hierna roept hij
de hond bij zich. De leiband kan worden aangelaten.

Beoordeling:
Tijdens deze fase van de test beoordeelt men niet in
hoeverre de hond onder appel staat, maar wel of de
geleider in staat is de hond onder controle te brengen en te
houden. Bovendien moet de hond ook hier getuigen van rust
en zelfverzekerdheid wanneer hij zich tussen de groep
dient te bewegen.
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3. Gedrag zonder aanwezigheid van de 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 verankeringspunt van een
aangepaste lijn, (m.a.w. 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 een straat en/of voetpad met
een normale circulatie van verkeer. (mensen en voertuigen).
4. De Geleider wandelt met de hond aan de leiband.
(leiband min. 1m lang)
Deze oefening wordt in groep uitgevoerd. (groep = max. 10
personen met hond)
De groep wordt twee maal gekruist door: (2x met
tegemoetkomend verkeer)
-

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
groepen elkaar 2x zullen passeren, dit hond aan hond.
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WIST JE DAT …………
-

je hondeneten (Purina) kan kopen aan
groothandelsprijzen ?

-

je kauwbenen en koekjes aan gunstprijs kan kopen ?

Voor meer informatie kan je je steeds wenden tot één van de
bestuursleden, of aan de toog in de kantine.
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NOTITIES – NUTTIGE INFORMATIE
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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NOTITIES – NUTTIGE INFORMATIE
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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