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Ons motto :  NO PRESSURE….. JUST FUN AND BRAINWORK  

Dit reglement kan ten allen tijde en wanneer het bestuur dit nodig acht aangevuld en/of gewijzigd 

worden. Het naleven ervan is een zorg voor iedereen:  cursisten, instructeurs,  bestuur.   

ALGEMEEN 

 Omdat wij starten met een goede basis belangrijk vinden, verwelkomen we nieuwe leden en 

hun hond tot 6 maanden. 

 In principe zijn alle rassen,  met of zonder stamboom, rashond of niet, welkom. 

Hondenrassen die echter als gevaarlijk bestempeld staan zijn enkel met stamboom 

toegelaten.  

 De hond dient te voldoen aan de voorwaarden van de betrokken cursus.  Het staat het 

bestuur evenwel vrij de inschrijving van een hond te weigeren.     

 Inschrijven verplicht tot betalen.  Inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald.     

 We verwachten van onze leden tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van hun training. 

Afwezigheden langer dan 14 dagen worden verplicht gemeld aan bestuur of instructeur. Bij 

niet gemelde afwezigheid langer dan 6 weken wordt het lidmaatschap automatisch 

ontbonden.   

 Honden kunnen voor aanvang van de les hun behoeften doen op onze plasweide of parking 

naast onze terreinen.  Ontlasting wordt uiteraard door geleider opgeruimd en gedeponeerd 

in de daarvoor voorziene vuilbak.   Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes. 

Wanneer een hond zijn behoefte doet op het terrein buiten de plasweide zal de geleider een 

boete van 0,50 euro betalen in de kantine. Er is ook de mogelijkheid tot het aankopen 10 

beurten plaskaart.   

 Elke cursist is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn/haar hond. Mogen we jullie 

vragen om de persoonlijke ruimte van andere honden te respecteren. 

 Iedereen is welkom in onze kantine, ook honden MITS  ze zijn aangelijnd.  

 Ook op de terreinen zijn onze honden steeds aangelijnd, tenzij anders vereist voor de 

uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening. Onze oefenterreinen zijn 

immers geen speel- of uitlaatweiden.  

 Honden die deelnemen aan de cursussen dienen volledig ingeënt te zijn, ook de puppy’s. 

Voor de eerste les van de cursus moet het hondenpaspoort met inentingen worden 

voorgelegd.  

 De hondenschool is niet aansprakelijk voor ziektes/kwetsuren mogelijk opgelopen door 

hond/puppy op de hondenschool. 
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 Loopse teven worden gedurende de ganse loopsheid NIET toegelaten in de kantine en in de 

groepslessen. Voor de individuele  trainingen zoals Agility en Hoopers kan hiervoor een 

uitzondering gemaakt worden indien de loopse teef als laatste kan ingepland worden en de 

hond in de C-fun klas zit. Bespreek hiervoor de mogelijkheden met de instructeurs.  De 

geleiders zijn uiteraard altijd welkom.   

 Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.  Kinderen die hun ouders-cursisten 

vergezellen blijven naast de oefenterreinen.    

 Het bestuur/de club is niet aansprakelijk voor de door leden of hun honden aangerichte 

schade aan derden.  Het afsluiten van een gezinspolis wordt dan ook aangeraden. 

 Het schoppen, slaan en/of mishandelen van uw hond is uit den boze.  Er wordt in onze club 

getraind met een vaste halsband, choke of harnas afhankelijk van de discipline, het dragen 

van prikbanden (ook niet omgekeerd gedragen) of slipkettingen worden niet toegelaten.    

 Tijdens de les wordt er niet gerookt of gebruik gemaakt van GSM.  

 Dronken geleiders worden niet toegelaten. 

 Agressieve en/of bijtende honden, niet-verzorgde honden, duidelijk waarneembare zieke 

en/of gekwetste honden, honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (b.v. 

kennelhoest), vlooien of andere parasieten zijn niet toegelaten op de terreinen of in het 

clublokaal.  

 In principe is elk lid/eigenaar meerderjarig, minderjarige cursisten/handlers zijn evenwel 

toegelaten voor zover de verhouding tussen minderjarige en hond binnen bepaalde 

proporties is/blijft. Zo zal b.v. een kind van 11 jaar met Leonberger niet worden 

geaccepteerd.  Toelating tot training van de combinatie (geleider/hond) wordt bepaald door 

minstens één bestuurslid en één instructeur.  De toelating kan op eender welk moment 

worden ingetrokken.  De ouders zijn/blijven verantwoordelijk en de club/bestuur is niet 

aansprakelijk bij incidenten.  Bij minderjarigen beneden de 12 jaar moet steeds minstens één 

aansprakelijke/verantwoordelijke meerderjarige  aanwezig zijn tijdens het trainen.  De 

eigenaar van de hond waarmee een derde/minderjarige handler werkt dient aanwezig te zijn 

op de club tijdens de training.  

 Het lidmaatschap eindigt door:  

- Opzegging door lid 

- Niet betalen van lidgeld op de vervaldatum 

- Niet gemelde afwezigheden langer dan 6 weken 

- Opzegging door de vereniging 

 Opmerkingen  van de instructeurs dienen steeds opgevolgd te worden, zowel op de terreinen 

als in de kantine.  
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 Bij eventuele problemen of klachten kan men zich steeds wenden tot een instructeur of 

bestuurslid.   
 Elk jaar wordt er op onze club een socialisatie test georganiseerd. Wij verwachten van onze 

leden dat zij aan deze test deelnemen. Wat de test inhoud en wat de voordelen van het 

behalen van dit getuigschrift zijn, kan je via deze link nalezen. Wie niet slaagt kan slechts 1 

keer herkansen.  Wie niet in zijn test slaagt kan alsnog uitgesloten van de lessen. 

 

GEHOORZAAMHEID 

 Nieuwe leden sluiten op BHV automatisch aan bij de puppyklas gehoorzaamheid.  Omdat we 

op BHV geen ‘tussenklas’ hebben , zullen honden ouder dan 6 maanden eerst een 

gedragstest moeten ondergaan en kunnen zij op basis van hun gedrag geweigerd worden of 

direct doorgestuurd worden naar de A-klas.  Hierdoor beperken we het risico dat onze pups 

slechte ervaringen opdoen in hun opgroeifase. 

 Overgang naar een volgende klas ( van de puppyklas naar de A-klas / van A naar B / van B 

naar C-Fun) wordt beslist in samenspraak met de instructeurs.      

Benodigdheden voor alle lessen:  we komen naar BHV met een vaste halsband en korte lijn. Voor de 

training hebben we het volgende nodig:  

- lange lijn  

- beloningen (bij voorkeur vleesjes) 

- speelgoed (bal aan touw – trekspelletje, …)   

- vanaf A klas bijkomend apporteervoorwerp.   

Puppyklas:  pups mogen instappen vanaf 10 weken tot maximaal 6 maanden. Ze moeten ingeënt zijn 

tegen kennelhoest. 

AGILITY 

 Je hond moet minstens 9 maanden oud zijn en een basis van gehoorzaamheid onder de knie 

hebben.  

 Geslaagd zijn voor de test voor sociaal gedrag (SOC test). Deze test wordt jaarlijks op onze 

club gegeven. Als je start in oktober, dan wordt er verwacht om ten laatste deel te nemen 

aan de SOC test in het daaropvolgend voorjaar. Wie niet in zijn test slaagt wordt alsnog 

uitgesloten van de lessen agility.  
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 Je komt minstens één keer per week agility trainen én je blijft dit combineren met een les 

gehoorzaamheid.    

 Om vrijgesteld te worden van de lessen gehoorzaamheid moet je goedkeuring krijgen van 

het bestuur én de instructeurs. Bovendien kan je alsnog terug doorverwezen worden naar 

het gehoorzaamheidsprogramma.  

 Bespreek je interesse in deze discipline ook zeker met de instructeurs gehoorzaamheid 

 Voor minderjarige handlers geldt  hier uiteraard ook het  algemene reglement.      

Benodigdheden voor alle lessen:   

- vaste halsband - LIEFST GAREEL  

- snoepjes (liefst vleesjes)  

- een bal  en een trekspeelgoedje.  

 

HOOPERS 

 Instappen kan op elk moment.   

 Hoopers kan in principe met een hond van elke leeftijdscategorie. En is ook geschikt voor 

honden met heupdysplasie. Op BHV kan er enkel gestart worden wanneer er een basis van 

gehoorzaamheid gekend is. Bespreek je interesse ook met de instructeurs gehoorzaamheid. 

 Bij hoopers worden er heel wat bevelen gebruikt, Er wordt van de handler verwacht de 

ontvangen handleiding gelezen te hebben en voor zichzelf een keuze in bevelen te hebben 

gemaakt  

Benodigdheden voor alle lessen:   

- Vaste halsband / gareel  

- veel snoepjes 

- speelgoed  


