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Bij ons kunt u terecht voor een kundige opleiding voor u en uw hond, in gehoorzaamheid. Er staan degelijk 
opgeleide instructeurs tot uw beschikking. 
 
Onze club is toegankelijk voor honden van elk ras en ieder niveau, vanaf hun 12de levensweek en mits de hond 
correct gevaccineerd is. Wij vragen als club om uw hond ook te laten vaccineren tegen kennelhoest, ook al is dit 
niet wettelijk verplicht.  
 
De lessen vinden plaats iedere zondag van 10u00 tot 11u00 en op donderdag van 19u30 tot 20u30. We vragen 
iedereen om tijdig aanwezig te zijn. Probeer ook uw hond voor het opgaan van het terrein even uit te laten zodat 
hij zijn behoeften niet op het oefenterrein doet. Dit kan andere honden immers storen tijdens het uitvoeren van 
oefeningen (geurspoor). We raden aan om je eerste les(sen) op zondag te volgen,aangezien we dan over 
voldoende instructeurs beschikken om iedereen voldoende aandacht te geven. Probeer ook voldoende thuis met 
uw hond te spelen en te oefenen, dit vergemakkelijkt het verloop van de lessen en de vooruitgang van uw hond. 
 
Inschrijven kan u via onze website. We vragen u om u een kwartier voor de les aan te melden zodat we u alle 
nodige informatie kunnen verschaffen. Breng zeker uw inentingsboekje mee. Iedereen krijgt een gratis proefles 
om met onze club en aanpak kennis te maken. Het lidgeld bedraagt €60 per jaar (€35 vanaf de 2e ingeschreven 
hond). U kan dit cash betalen of per overschrijving naar BE97 7351 3129 5649 met vermelding van uw naam en 
naam van uw hond. 
 
Wat brengt u best mee?  

- Kleine hondensnoepjes  
- Vast halsbandje 
- Vaste leiband (min.1m), bij voorkeur een verstelbare politielijn. 
- Gepaste kledij en schoeisel. 
- Apporteer speelgoed, bij voorkeur eentje zonder piepgeluid. 
- Breng tijdens iedere les uw lidkaart en bij voorkeur ook uw inentingsboekje mee, deze worden regelmatig 

gecontroleerd. 
 
Enkele huisregels 

- We werken beloningsgericht. Fysiek straffen van je hond wordt absoluut niet 
getolereerd. 

- Geen gebruik van poepzakjes op het oefenterrein. Er zijn schepjes voorzien.  
- Er mag slecht 1 geleider per les met de hond werken. Uiteraard mag u afwisselen per les. 
- Er mag slechts met 1 hond per les gewerkt worden, ook hier kan u wisselen per les. 
- Verminderd lidgeld indien u meerdere honden wil inschrijven. 
- Loopse teven zijn niet toegelaten tijdens de les. 
- Iedere geleider is verantwoordelijk voor zijn eigen hond, zo ook in de kantine. Honden blijven steeds 

aangelijnd. Bij een bijtincident tussen twee honden kan er beroep gedaan worden op de familiale 
verzekering.  

- Vrij van vlooien! 
- Minimumleeftijd van de geleider is 12 jaar. 
- Wij staan steeds open voor feedback, positief of negatief. Indien je klachten of verbeterpunten hebt, 

bespreek deze dan gerust met je instructeur. Je kan ook steeds de hoofdinstructeur of iemand van het 
bestuur aanspreken. We hopen hier immers uit te leren! 

 
Wij hopen vooral dat jullie wat bijleren en met plezier komen trainen, zowel hond als baas!  
 
Welkom! 
 
 


