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Welkom bij de Schalkse Hondenvrienden.
Onze hondenschool werd opgericht in 1998 door een aantal vrienden die de hondensport terug
willen introduceren als een aangename hobby.
Je leert er de basiskennis over het gedrag van honden en hoe dit gedrag zo aangenaam mogelijk
te maken. Tevens krijgt men informatie over verschillende rassen, hun eigenschappen en leert
men hoe er gepast mee omgaan.
Voor leden met ambities in de hondensport bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de
wedstrijdklassen, volgens de sectie 4b, gehoorzaamheid.
Onze instructeurs zijn in het bezit van een erkend diploma, uitgereikt door de Koninklijke
Kynologische Unie Sint Hubertus (K.K.U.S.H.)
Ieder jaar worden er meerdere activiteiten ingericht om de clubsfeer te bevorderen, te
voorzien in de nodige financiële middelen en de infrastructuur te verbeteren.
Hoeveel kost dat?
Het lidgeld bedraagt het eerste jaar € 40,00 voor een gewone kaart (één persoon met meerdere
honden, of meerdere personen met één hond), en € 55,00 voor een gezinskaart (als men
meerdere lessen volgt op hetzelfde uur). Dit omvat het gebruik van de terreinen en toestellen
(ook buiten de lesuren), en een ongevallenverzekering (enkel binnen de lesuren).
Vanaf het tweede aansluitende jaar betaalt men € 35,00/50,00.
Wat heb ik nodig?
Breng samen met je hond nog enkele nuttige attributen mee zoals een
speelgoedje en/of apporteervoorwerp, snoepjes om de hond te belonen
en poepzakjes.
Een goed humeur is onontbeerlijk om een les aangenaam te maken, zowel
voor u, voor de hond als voor de instructeurs.

Wanneer mag ik komen?
Wanneer u besluit een hond aan te schaffen is het raadzaam om eerst voldoende inlichtingen in
te winnen over de eigenschappen van de verschillende rassen.
Ook de kostprijs en de ouderdom (pup of asielhond) spelen een rol bij de keuze van uw
toekomstige hond.
U komt dus best eens langs vóór u een hondje koopt.
Wanneer mag de hond komen?
Van zodra hij volledig ingeënt én minstens 12 weken oud is mag u met uw hondje naar de les
komen. Breng de eerste keer uw inentingsboekje mee.
- Op zaterdag om 14 uur puppyklas, om 15 uur A- en B-klas.
- Op woensdag om 19 uur puppy-, A- en B-klas.
In de puppy-klas wordt er vooral gewerkt op de socialisatie van de hond en worden de
‘basisoefeningen door geleider’ bijgebracht. De mogelijke problemen die men kan tegenkomen
bij het aanschaffen van een hond worden hier ook geëvalueerd en eventueel opgelost.
In de A-klas wordt de hond verschillende aangelijnde oefeningen aangeleerd.
In de B-klas worden deze oefeningen dan toegepast terwijl de hond vrij is.
Oudere honden krijgen eerst een individuele evaluatie alvorens ze in een klas worden geplaatst.
Overgangen?
Tijdens de overgangen wordt er een praktisch examen afgenomen om te kijken of de hond en
de geleider voldoende de oefeningen beheersen om over te gaan naar een volgende klas.
Pups: overgang op 6 maanden, of eerder voor grotere rassen of dominantere honden.
A-klas : hond moet gaan zitten, liggen en staan, volgen aan de leiband, aangelijnd blijven
liggen, aangelijnd apporteren, in zitvoor komen en een sociabiliteitsproef afleggen. Er mag nog
beperkt gebruik gemaakt worden van extra bevelen.
B-klas: hond moet gaan zitten, liggen en staan, volgen aan de leiband, zonder leiband blijven
liggen, zonder leiband apporteren, in zitvoor komen, houding op afstand en een
sociabiliteitsproef afleggen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van extra bevelen.
C-klas: Hier worden de lessen aangepast tot het behalen van een door de K.K.U.S.H nationaal
erkend brevet gehoorzaamheid, welk u de mogelijkheid geeft tot het spelen van wedstrijden in
het gehoorzaamheidsprogramma of voor je persoonlijke’ loon naar werken’!
Iedere twee maanden zullen deze proeven worden afgenomen om te kijken of u en uw hond
voldoende motivatie en basis heeft om over te gaan naar een hogere klas.
Wat zijn onze activiteiten?
De Spaghetti- of Breugelavond: eten en feesten ten voordele van de club.
Een infoavond zoals bijvoorbeeld ‘EHBO bij honden’, vachtverzorging,
verzekeringskwesties, enz....
De jaarlijkse wedstrijd: een officiële nationale wedstrijd in gehoorzaamheid
onder overkoepeling K.K.U.S.H, door ons georganiseerd.

De clubwedstrijd: onderlinge wedstrijd voor alle klassen.
De club op uitstap: een interessante of plezante uitstap (mogelijk een kleine bijdrage).
Trainingen op andere terreinen, als gewenning voor de hond op vreemde locatie.
En vele andere...
Zijn er regels?
Jawel hoor, honden reageren anders dan mensen en daarom zijn er regels om op een sociale
manier u en uw hond te integreren in zijn omgeving.
 Iedereen houdt buiten de terreinen van DSHA zijn eigen hond aangelijnd.
 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn hond.
Sommige honden zijn dominanter dan anderen; Vraag altijd eerst of je ze mag aanhalen en
of ze al dan niet anderen honden in hun nabijheid aanvaarden.
 In de kantine houdt men de honden rustig. Instructeurs zullen u zeker helpen als u hen dat
vraagt. We vermijden blaffen, vrij rondlopen en onderling spelen in de kantine.
 Iedereen let op zijn kinderen, kinderen zijn klein en reageren niet altijd gepast tegenover
vreemde honden. We leggen u graag uit hoe men kinderen kan opvoeden met honden en
omgekeerd.
 Het huisreglement hangt in de kantine, lees het zeker!
 Verwittig ook liefst uw familiale verzekering dat u in het bezit bent van een hond, echter is
dit meestal wel automatisch voorzien. Bijtincidenten of ‘schade door uw hond aangebracht’
vallen buiten onze ongevallenverzekering, daarvoor dient u over een familiale verzekering
te beschikken.
Tenslotte:
Iedere instructeur zal u helpen als u dat vraagt. Wacht niet tot de hond een slechte gewoonte
heeft aangeleerd, om hulp te vragen. Honden met extreme gedragsproblemen verwijzen we
door naar meer gespecialiseerde en individuele hulp.

Veel voorkomende problemen!
Die men door in te grijpen ‘meestal’ vroegtijdig kan vermijden.
 Zindelijk maken van de pup.
 Opspringen van de hond.
 Frustratie, putten graven en vernielzucht bij
de hond.
 Keuze en hoeveelheid van voeding.
 Aanblaffen van postbode, auto’s of fietsers.
 Weemoedsplasjes als er bezoek komt.
 Scheidingsangst.
 Niet komen als hij los mag.

