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De Zeelse
Hondenschool
Inlichtingenboekje
voor nieuwe leden
http://www.zeelsehondenschool.be

Inleiding:
U wilt u aansluiten bij onze hondenschool en wellicht wilt u nu ook wat meer weten over het
reilen en zeilen van onze club. Dit boekje zal u daarbij helpen en na een paar weken zult u
zich bij ons ook thuis voelen en over alle aspecten kunnen meespreken.

Onze hondenschool is één van de oudste hondenscholen van het Waasland. Met zo'n dertig
jaar ervaring en activiteiten bouwen wij aan de opleiding van hondeneigenaren in het
trainen van hun hond. Allereerst willen we u helpen bij de opvoeding van u hond. Wij helpen
u doorheen de verschillende klassen van gehoorzaamheid om u hond trouw en gehoorzaam
te maken.

Merkt u tijdens deze stappen dat uw hond geschikt is om aan wedstrijden deel te nemen en
heeft u hiervoor interesse, dan kan u terecht bij onze lesgevers of bestuursleden. Hierover
wordt er verder nog uitleg gegeven.

Verder hopen we dat u bij ons een fijne tijd zult hebben en dat u ook zal meedoen aan de
nevenactiviteiten van onze club.

Wij heten u van harte welkom!!!
Voor inschrijvingen en vragen kunt u steeds terecht bij de bestuursleden van de Zeelse
hondenschool.

Veel plezier
en tot op de
eerste les.

Ieder hondje blaft
zoals zijn baasje
het hem geleerd
heeft.
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De Zeelse
Hondenschool
Terreinen: Aloïs De Beulelaan 30 9240 Zele
Aangesloten bij K.K.U.S.H. nr. 756

Gehoorzaamheidsprogramma
Woensdag:

Zondag:

Puppy’s

van 20:00 tot 20:30 u.

Grote puppy’s

van 20:30 tot 21:00 u.

Groep A, Prog. 1 & Prog. 2

van 19:00 tot 20:00 u.

Groep B

van 20:00 tot 21:00 u.

Groep C, Deb.

Van 21:00 tot 22:00 u.

Introductieles

van 09:30 tot 10:00 u.

Puppy’s

van 10:00 tot 10:30 u.

Grote puppy’s

van 10:30 tot 11:00 u.

Groep A & B

van 10:00 tot 11:00 u.

Groep C, Deb. & Prog. 1&2

van 11:00 tot 12:00 u.

Instructeurs

van 12:00 tot 13:00 u.

Agility
Vrijdag:

Puppyagility & beginners

van 18:30 tot 19:00 u.

Fun agility

van 19:00 tot 20:00 u.

Fun plus agility

van 20:00 tot 21:00 u.

VVDH
Dinsdag:

van 18:40 tot einde u.

Zondag:

van 13:00 tot einde u.

2

Gehoorzaamheid:
Puppy’s
Wij starten met onze hond in de puppyklas op 3 maand nadat de
puppy vaccinatie voltooid is. Hier wordt de hond vooral vertrouwd
gemaakt met het terrein. Zo wordt de hond aangeleerd waar een
plasje mag gedaan worden en waar niet. Een gehoorzame hond
moet vooral goed aandacht hebben voor het baasje. De beginsels
worden hier aangeleerd van hoe met onze hond te werken, dit is volledig beloningsgericht.
Daarna gaat men over naar de grote puppyklas waar ze je klaarstomen om naar de A-klas te
gaan. Indien u nog vragen hebt i.v.m. de opvoeding van u puppy kan je deze stellen in de les.
Verder volgen er ook nog theoretische lessen waar je al je vragen kan stellen i.v.m. je puppy.

De A-groep
Hier wordt de opleiding verdergezet waarbij de hond wordt aangeleerd om op bevel zijn
oefeningen te doen. Wat omvat dit allemaal?
Eerst wordt het volgen aan de leiband verder uitgebreid aangeleerd.
De houdingen (zit, liggen, staan) worden verder verfijnd.
Om daarna de 1 minuut blijven liggen te leren.
Er wordt aangeleerd hoe men moet apporteren (een weggegooid voorwerp halen). Een
goede houding aanleren tegenover andere honden en mensen is ook een belangrijk
onderdeel van deze groep. Kan de hond hier zijn mannetje staan, dan kan je deelnemen aan
het overgangsexamen. Bent u geslaagd, dan mag je over naar de B-groep.

De B-groep
Als u hier beland bent, worden de oefeningen al iets moeilijker. De hond moet hier nog beter
volgen aan de leiband. De beginprincipes van het los volgen worden aangeleerd. De
houdingen moeten vlot verlopen en de hond moet kunnen apporteren. De hond moet 2
minuten kunnen blijven liggen. Terug naar de plaats wordt hier aangeleerd met een stukje
stof, matje, potje of …. Slaagt uw hond hierin dan kan u weer deelnemen aan het
overgangsexamen. Bent u geslaagd, dan mag je naar de C-groep.
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De C-groep
Nu wordt het menens. Alle vorige oefeningen worden tot in de perfectie aangeleerd. De
geleiders en de honden worden hier voorbereid op het brevet (vanaf 12 maand), dit brevet
wordt afgenomen door officiële keurmeesters van de KKUSH. Meer informatie hierover kan
u bekomen bij uw instructeur. Alvorens u aan het brevet kan deelnemen moet u eerst de
sociale test behalen. De sociale test kan je doen vanaf 9 maand met je hond.

De debutanten
Hier gaat het om de vervolmaking. De hond is eigenlijk volleerd, maar de moeilijkheidsgraad
wordt verhoogd. Uw hond wordt hier aangeleerd hoe hij moet onderbreken (de geleider
roept de hond bij hem en onderweg doet hij hem stoppen en liggen). Dit is belangrijk om aan
wedstrijden deel te nemen (wanneer u deelneemt aan wedstrijden dient u hiervoor een
werkboekje aan te vragen), maar u kan ook enkel voor het plezier de training blijven volgen.
Het is altijd aangenaam om je hond perfecter te zien werken. De slimste hond kan nog
slimmer worden. Dit merken we vooral bij programma 2 honden. Zelf wij staan versteld over
wat deze honden kunnen.

Programma 1 & 2
De wedstrijdprogramma's voor debutanten en GP 1 en GP 2 vertonen fundamentele
overeenkomsten met de proeven voor het behalen van het brevet. Waar echter, bij de Deb.
de oefeningen nog eerder eenvoudig zijn, kan door de instructeurs bij GP 1 en GP 2, de
moeilijkheidsgraad bij de uitvoering van de oefeningen aanzienlijk verhoogd worden. Bij
GP 2 ligt het niveau nog hoger dan bij GP 1 zo wordt bij GP 2 het blokje aangeleerd
(terugbrengen van een verloren voorwerp).

Zo heeft u een overzicht van de verschillende klassen in onze club. Hopelijk vindt u bij ons
het nodige plezier en is uw hond na enkele maanden wat u ervan verwacht.
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Agility
Deze tak van de hondensport is speelser. De honden moeten onder begeleiding een aantal
toestellen overlopen. Op een zo kort mogelijke tijd en met zo weinig mogelijk strafpunten.
Oefenen kan bij ons door alle honden gedaan worden. Is je hond 9 maanden dan kan je
beginnen. De lessen gaan door op vrijdag op zondag is er toestelgewenning voor de puppy’s.
Het reglement van de agility wordt u dan ook medegedeeld. Kom gerust eens kijken!

VVDH
Bij het IGP (Internationaal gebruikshonden programma) leert de hond 3 disciplines
•

Speuren: waarbij de hond voorwerpen op een spoor moet aanduiden.

•

Appèl: waarbij de hond verschillende gehoorzaamheidsoefeningen perfect dient uit
te voeren.

•

Pakwerk: de hond moet de pakwerker verijdelen om te vluchten

Meer informatie hierover kan u bekomen bij de bestuursleden.
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Reglement
Van inwendige orde van de
zeelse hondenschool

•

Iedereen die een hond bezit en niet aangesloten is bij een verenging die niet erkend
is door het FCI kan als lid aanvaard worden.

•

Ieder lid betaalt lidgeld dat door het bestuur van de club is vastgesteld en vernieuwt
dit voor het einde van jaar. Het lidgeld wordt niet terugbetaald bij het verlaten van
de club.

•

Iedere geleider is verplicht zich ertoe zijn hond te laten inenten tegen honden -en
kattenziekten, rabiës, kennelhoest. Bij navraag zal het inentingsbewijs vrijwillig
getoond worden.

•

Zichtbare zieke honden worden niet toegelaten op het terrein en loopse teven enkel
nadat alle andere honden hebben geoefend. Dit enkel in het programma Deb. GP1 &
GP2 + IGP.
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•

De instructeur van dienst is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
gedurende de les. Hij alleen is verantwoordelijk voor het vlot verlopen van de
oefeningen. Eventuele discussies worden niet op het terrein, maar onmiddellijk na de
oefeningen in het bijzijn van minstens één buiten de discussie staand bestuurslid
uitgesproken.

•

Leden van andere clubs die bij ons komen oefenen zullen steeds welkom zijn en
zoveel mogelijk door onze instructeurs geholpen worden.

•

Het is ten strengste verboden de honden te brutaliseren en bij misbruik wordt de
oefening onderbroken en dient de geleider de oefenplaats te verlaten. Bij herhaling
worden maatregelen getroffen.

•

Tijdens de oefeningen zullen de leden waarvan geen hond op het terrein is, zich
hierop niet begeven zonder geldige reden, behalve op aanwijzing van de instructeur
van dienst.

•

Tijdens de oefeningen mag het terrein niet dienen als speelplaats voor de honden,
ook niet voor en na de lessen.

•

Iedereen zal er steeds zorg voor dragen dat het terrein proper gehouden wordt en
dat er geen afval op of naast het terrein ligt.

•

Het is ten strengste verboden voor elk actief lid in dronken toestand het terrein te
betreden.

•

Elke geleider die te laat komt meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur en vraagt
toestemming om het terrein te betreden.

•

Het gebruiken van een prikband ed. zijn verboden tenzij mits toestemming en juist
gebruik door de instructeurs en zal maar voor een korte termijn gebruikt worden.

•

Roken is tijdens de les ten strengste verboden.

•

De geleider dient ten minste 14 jaar te zijn. Belangrijk is ook dat de geleider de hond
de baas kan zijn. Uitzonderingen hierop worden door het bestuur besproken en deze
uitspraken zijn beslissend.
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•

Behoeften van de hond op het terrein worden door de geleider dadelijk opgeruimd.
Er zal een schop ter beschikking staan. Deze moet na gebruik terug op dezelfde plaats
gezet worden. Voor dit vergrijp van uw hond wordt een vrijwillige bijdrage van 50
cent gevraagd.

•

Elke geleider is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan derde of zijn hond.
De geleider zorgt dat hij verzekerd is voor zijn hond

•

Maak het werk van de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen
gratis, zuiver uit liefde voor de hond en de club.

•

Beschouw de hond als een goede vriend, niet als een uitlaatklep voor kwade luimen.

•

Gsm-gebruik is op het terrein ten strengste verboden tenzij voor
werkomstandigheden, dringende gevallen en wachtdienst.

•

We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

•

Klachten worden behandeld door bestuursleden leef dit reglement na dit indien er
een brief met naam wordt gestuurd, anonieme brieven worden niet behandeld.

•

GDPR-wetgeving is te vinden op de website: bij inschrijving verklaar je je hiermee
akkoord.
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Overgangsexamen
Om van de ene groep over te gaan naar de andere dient u aan een overgangsexamen deel te
nemen. De examens van A naar B en van B naar C gebeuren steeds in eigen club. Ze worden
afgenomen door minstens 1 instructeur of hoofdinstructeur. Overgangsexamens gebeuren
elke laatste zondag van de maand. Indien u op iedere oefening 50% haalt en 60% op het
totaal van de punten bent u geslaagd. Indien niet, volgende keer beter.
Het examen van C naar debutanten dient niet (maar mag) op eigen terrein gebeuren mits
sociale test. Dit is een officieel gebeuren en men ontvangt dan een brevet. Dit brevet geeft u
de toelating om in de deb. te spelen. De leden zullen door de instructeur verwittigd worden
indien de hond bekwaam is om aan het overgangsexamen deel te nemen.

Inentingen
U dient zich ervan bewust te maken dat uw hond in goede gezondheid verkeert. Daarom
eisen wij dat uw hond ingeënt is en dat u hiervan het bewijs kan voorleggen. U begrijpt ook
dat wij het risico niet kunnen lopen dat uw hond gevaarlijke en overdraagbare ziekten
meebrengt. Is uw hond toch eens ziek, laat hem dan liever een les thuis. Het zal hem goed
doen. Als hij genezen is zal hij veel meer zin in de lessen hebben.
Bij vragen kan je steeds bij je dierenarts terecht.

Loopse teven
Als uw teef loops is, raden wij u aan om ze gedurende die tijd thuis te laten. Zo vermijdt u
dat andere honden aan een snuffeltocht beginnen. Uzelf bent natuurlijk altijd welkom.
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Wedstrijden
Een aantal van onze leden spelen wedstrijden. Ofwel in debutanten, programma 1 of het
verder doorgevoerde programma 2. Heeft u hierin interesse dan kan u altijd meer informatie
bekomen bij de leden die aan wedstrijden deelnemen. LET OP: hiervoor moet u eerst het
brevet behaald hebben en moet u dus in de debutanten spelen/trainen.
IGP: eerst behalen van BH proef dan IGP 1-2-3

Nevenactiviteiten
Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk meedoet met de
georganiseerde activiteiten. Sommige zijn noodzakelijk, andere
zorgen voor plezier en gezelligheid in de club.

Noodzakelijk kunnen we bv. de werkdagen beschouwen. Hier wordt
aan de leden gevraagd om te helpen bij het onderhoud van de
terreinen en de toestellen van onze club. Andere nevenactiviteiten zijn: wandelingen
barbecues, wedstrijden e.d. alle hulp is welkom.

Netheid
Om de netheid van onze terreinen te garanderen is
er een “piesplein”. Het ligt aan de ingang van ons
terrein. Er wordt van u verwacht dat u voordat u
start met de les, dit pleintje door uw hond laat
bezoeken. Bijwijze van discipline wordt dan ook 50
cent gevraagd als uw hond zijn behoefte doet op
het trainingsveld. Wij hopen dat u hiervoor begrip
kunt tonen.
Het zijn biologische putten graag geen zakjes
ingooien.
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Ideeën
Heeft u nog ergens vragen over? Heeft u ergens bedenkingen over? Wilt u uw mening eens
kwijt? Heeft u een goed idee? Suggesties kan u altijd bij de bestuursleden kwijt. Op de
eerstvolgende bestuursvergadering worden deze dan besproken.

Informatie
Heeft u nog ergens vragen over? Meer informatie kan u bekomen op onze website
http://www.zeelsehondenschool.be of op onze facebookpagina.
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Veel plezier in onze club met
en zonder je hond!!

Tamara

Yannick

Wim

Vanwege het hele bestuur
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