ONTHAALBROCHURE
VOOR NIEUWE LEDEN HS ONDER ONS I 2018

Van harte welkom in hondenschool “Onder Ons”!
Zoals de naam het al zegt, zijn wij een hondenschool met als doelstelling:
“Mensen met een groot hart voor honden samen brengen om in een ontspannen sfeer
te trainen. We doen dit op een vriendschappelijke manier, echt “onder ons” dus.
We beogen een hondenschool voor huis- tuin- en keukenhonden te zijn maar bieden eveneens
doorgroeimogelijkheden naar wedstrijden toe.”
We hebben heel bewust voor een positieve trainingsmethode gekozen en meer bepaald voor clickertraining,
een methode die geleidelijk aan meer en meer bekendheid krijgt in de hondenwereld en
die haar degelijkheid al meer dan bewezen heeft. Getuigen hiervan zijn een aantal bekende
hondenfluisteraars die iedereen kent van de televisie (o.a. Geert De Bolster) maar ook
een aantal van onze eigen leden die, dankzij de clickertraining, op hoog niveau oefenen met
hun hond en dat in verschillende disciplines. Wat clickertraining precies inhoudt, lees je op
de volgende bladzijde maar zal je ook snel concreet ervaren… al tijdens je eerste les op
de pleinen. Deze onthaalbrochure is een eerste houvast rond het reilen en zeilen binnen
onze hondenschool en maakt jullie wegwijs in onze manier van werken en in de mensen die
deel uitmaken van het bestuur en het instructeursteam. Hopelijk vinden jullie snel je weg en
mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust.
Veel trainingsplezier!
Het bestuur en de instructeurs

CLICKERTRAINING
Clickertraining is het trainen met behulp van een clicker. Een clicker is een (meestal) plastic doosje (soms ook
andere vormen) dat een kort scherp geluid of “klik” maakt als je erop drukt. Er werd voor het eerst gebruik van
gemaakt bij het trainen van dolfijnen. Die kun je ten eerste niet dwingen om iets te doen en ten tweede
is het heel moeilijk om ze te vertellen welk deel van bijvoorbeeld een salto hetgeen was wat je graag
wilde hebben.
Strikt genomen is clickertraining niets anders dan
de woorden "braaf" of “flink” te vervangen door
een simpel clickgeluid. Waarom heeft dat voordelen?
Omdat het woordje "braaf" veel tijd vergt om
uit te spreken. Tegen de tijd dat je het woord gezegd
hebt, kan de hond weer iets heel anders doen.
Wat heb je dan met je "braaf" beloond? Het eerste of
het laatste gedrag? Jij weet dat niet maar de hond
zelf ook niet. Het leerproces gaat daardoor met
vallen en opstaan.
De click is zo kort, dat je bijna zeker precies
het goede gedrag beloont. De hond heeft hierdoor
veel eerder door wat de bedoeling is.

Hoewel clickertraining dus alleen het gebruik van
het “click” geluid in plaats van een beloning is,
komt er toch meer bij kijken. Clickertraining wordt
altijd gecombineerd met een positieve trainingsmethode. Bij clickertraining wordt eigenlijk nooit met
de handen aan de hond gezeten. Bv.: een apporteerblok wordt dan ook nooit in de bek van de hond
gestopt, je ondersteunt de hond bij het (leren) staan
nooit met de hand.
Bij clickertraining leer je je hond de dingen aan via
hele kleine tussenstapjes. Die tussenstapjes gaat
de hond dan zelf uitvinden en uitvoeren.

Een click is een kort geluid
dat niet verandert. Het is mogelijk precies
een bepaald gedrag te markeren.
Bij een langer geluid (vb. “flink” of “braaf”)
kan de hond al verschillende gedragingen
hebben getoond voor het geluid is afgelopen.

Clickertraining is eigenlijk een spel, waarbij jij
de beloning hebt en de hond gaat uitvinden hoe
hij die beloning bij jou kan lospeuteren. Dit blijkt
voor bijna alle honden zo leuk en verslavend
te zijn, dat ze erg gemotiveerd zijn.

Heb je een hond die niet voor vers voer gaat,
dan wordt clickeren al wat moeilijker. Het is later
(als de hond goed getraind is met clicker) ook
mogelijk om een andere beloning, bijvoorbeeld
een balletje, te gebruiken.

Bij de training gebruiken we steeds voer. Vooral in
het begin moet dat iets zijn wat de hond heel erg
lekker vindt. Later kunnen we daar mee variëren.

Een “click” geluid is uniek.
De stem wordt de hele dag
gebruikt en de toon
is afhankelijk van
je gemoedstoestand.
De clicker is ook op afstand
te gebruiken.

De clicker markeert
duidelijk het einde van
een oefening.
De clicker is klein, licht en
makkelijk te gebruiken.
Er is ook geen enkele
fysieke inspanning nodig.

Een goede relatie:
het leerproces is leuk,
dus de hond is graag
bij zijn baas.
Een foute click is geen ramp
want de hond krijgt
geen correctie…

ALGEMENE INFORMATIE
Puppy’s starten steeds in de puppyklas. Dit is steevast een reeks van 10 lessen, startend met een theorieles en
eindigend met een puppyparty. Hiervoor zijn vaste startdata voorzien.
Als je hond ouder is dan 6 maanden, start hij automatisch in de onthaalklas. De eerste les in deze klas
is steeds een gratis proefles. Daarin kan je proberen hoe je hond reageert op de clicker en of onze methode jou
ligt. Vanaf de tweede les betaal je lidgeld voor de les begint. Je krijgt dan een clicker cadeau.

WAT BRENG JE STEEDS MEE NAAR DE LES?

WIE BEGELEIDT DE HONDEN TIJDENS DE LES?

Een vaste halsband en een leiband. De honden zijn
dan ook ten alle tijden aangelijnd. Ook 1 of 2
niet-piepende speeltjes (waar je hond gek op is),
een clicker en vers voedsel brengt u altijd mee.

Bij de puppy klas, de juniorklas en de onthaalklas
mogen beide partners én kinderen uit hetzelfde
gezin mee op de pleinen. Vanaf de A-groep zijn
er slechts 2 vaste begeleiders toegestaan.

Het verse voedsel is in zeer kleine stukjes gesneden.
Bv.: stuk kaas, vleesbrood, hespenworst, salami,
TV-worstjes, gekookt vlees, paté.
Geen gebruik van kluifjes of andere, voedzame
snoepjes die je in de winkel in een pot of zak koopt
noch eigen dagelijkse brokken.

Om de honden niet in verwarring te brengen, traint
1 begeleider terwijl alle andere toekijken. Kinderen
vanaf 12 jaar mogen hun eigen hond trainen zolang
ze vergezeld zijn door minstens één van de ouders
of een andere volwassene, die de verantwoordelijkheid over de hond en het kind draagt.
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Ons lidgeld bedraagt
€ 85 per jaar (jan – dec)
voor 1 hond en begeleider.
Wie zich na onze zomersluiting
inschrijft, betaalt € 130 en
betaalt dus ook het lidgeld
voor het volgende jaar.

De honden zijn
op de parking, op de pleinen
en in de kantine steeds
aangelijnd met
een vaste hals- en leiband
of halti-tuigje, wanneer
gewend.

De inenting voor
de kennelhoest
is verplicht op onze school.
Daarom organiseren
wij jaarlijks
een controle op
deze vaccinatie.

Laat je hond niet eten
voor de les. Een hond
met een verzadigd gevoel
is minder gemotiveerd
om te werken voor
een beloning dan
een hongerige hond.

HEEFT JE HOND ALLE INENTINGEN
GEKREGEN VOOR HIJ MET DE LESSEN START?
We denken hierbij aan de gekende kennelhoest en
alle andere vele verplichte inentingen. Je vindt
deze terug in het Europese paspoort van je hond
(blauw boekje met gele sterren). Bij twijfel laat je
het paspoort even zien aan de instructeur of aan de
toog.
De inenting voor de kennelhoest is verplicht op
onze school. Vraag deze specifiek aan de dierenarts
want kennelhoest is een heel besmettelijke ziekte
die gevaarlijk kan zijn voor onze puppy’s. Daarom
organiseren wij als school een jaarlijkse controle
op deze vaccinatie.

MOGEN WE JULLIE VRAGEN OM ONGEVEER
15 MINUTEN VROEGER TE KOMEN
Zo krijgt je hond voor de les nog de mogelijkheid om
zijn behoeften te doen in het plasweitje of achter
de hondenschool. Wanneer jullie vriend/ vriendin
(behalve de pups) op de oefenpleinen zijn/ haar
behoefte doet, vragen we 50 cent boete per plasje of
kakje. We vragen om zeker de hoopjes, hoe klein
ook, op te ruimen.

Een schop, een hark en een vuilbak staan steeds ter
beschikking in het plasweitje. Zorg er dus ook steeds
voor dat je poepzakjes mee hebt op de pleinen.

WAAR MOET JE OP LETTEN?
We vragen om de pleinen voor de lessen niet
te betreden. Dit om te verhinderen dat honden onze
pleinen als losloopgebied/speelterrein beschouwen.
Laat de honden voor de lestijden niet met elkaar
spelen en loopse teefjes blijven thuis om de rust en
de vrede in de groepen te bewaren.
Let er ook steeds op dat je het verse voedsel, dat je
meebrengt naar de les, aftrekt van zijn/ haar
dagelijkse hoeveelheid gewone voedsel, zo niet zal
je hond al snel met overgewicht kampen.
Wie met meer honden en/of begeleiders wenst
te trainen, vraagt best naar welk lidgeld betaald
dient te worden zodat iedereen in orde is met
de verzekering.

Indien u nog vragen heeft spreek gerust iemand
aan of mail naar info@hsonderons.be.
Wij helpen jullie graag! Onze webstek vinden jullie
op www.hsonderons.be.
Ook kunnen jullie steeds
c
terecht via onze gesloten Facebookgroep door
een aanvraag. Deze is namelijk enkel toegankelijk
voor leden van onze school en/of hun partner.

WIE IS WIE?
Om jullie een beetje wegwijs te maken in de organisatie van onze hondenschool, volgt hieronder
een overzicht van ons bestuur en onze instructeurs.

BESTUUR I SECRETARIS
PETER DE COEN
Stationswegel 14B
9111 Belsele

BESTUUR I VOORZITTER
LUC DOMS
Kruisstraat 14
9200 Dendermonde
0476 42 68 43

BESTUUR I
PENNINGMEESTER
RUDY BEIRNAERT
Neerstraat 397
9250 Waasmunster

INSTRUCTEUR
CARINA DE PAPE

BESTUUR I
INSTRUCTEUR
DANIËLE ROGGEMAN

Puppyklas
C-groep

Molenstraat 64
9111 Belsele
Juniorklas
B-groep

INSTRUCTEUR
RIK TAFFEIREN
Hoofdinstructeur
Debutanten / GP1

INSTRUCTEUR
JESSICA
VAN STEENWINKEL
A-groep

INSTRUCTEUR
MELISSA
VAN WACHBEKE

INSTRUCTEUR
RONNY CORNELIS

Onthaalklas

C-groep

INSTRUCTEUR
ANDRE VAN GASSE

INSTRUCTEUR
MARC DE PETTER
GP 2

Debutanten
GP 1

INSTRUCTEUR
NOËLLA
VAN GOETHEM
Debutanten 2
GP 1

INSTRUCTEUR
CHRISTEL VAN BOVEN
Dogdance

INSTRUCTEUR
RAYMONDA BRAEM
Dogdance
Debutanten

ASSISTENTINSTRUCTEUR
VEERLE ROBIJN
Dogdance

INSTRUCTEUR
EMILY COENEN

INSTRUCTEUR
LIESBET DE GRAEF

Recreanten

Agility

INSTRUCTEUR
MARIANNE CALLENS
Recreanten

INSTRUCTEUR
JOERI
VAN KERCKHOVE
Puppyklas
Vliegende instructeur

INSTRUCTEUR
FEMKE VERBERCKMOES

INSTRUCTEUR
ELS RUMES

NADAC-Hoopers
Recreanten
Vliegende instructeur

Vliegende instructeur

ONTHAAL
NIEUWE LEDEN
Informatie
Inschrijvingen

ENKELE SFEERBEELDEN
TIJDENS DE LESSEN

CLUBREGLEMENT
1. STEMRECHT LID

2. AANVRAAG LID

3. LEDENVERGADERING

Onze club bestaat uit toegetreden
en effectieve leden. Een effectief
lid heeft stemrecht op de jaarlijkse
ledenvergaderingen,
een toegetreden lid heeft dit niet.

Een aanvraag tot effectief lid kan
pas na 1 jaar toegetreden
lidmaatschap aangevraagd
worden en dit ten laatste 1
maand voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Jaarlijks is er minimum 1 algemene
statutaire ledenvergadering.
Deze neemt plaats in februari of
maart. Alle effectieve leden worden
verzocht daarop aanwezig te zijn.

4. LIDGELD

5. WEIGERING

6. KINDEREN – 12 JAAR

Reeds betaalde lidgelden worden
NIET terugbetaald.

Het bestuur heeft het volkomen
recht om kandidaat-leden
te weigeren zonder daarvoor
enige reden te moeten geven.

Kinderen onder de 12 jaar dienen
steeds in het gezelschap te zijn
door één van de ouders of
door de volwassene aan wie
ze zijn toevertrouwd.

7. INENTING

8. KENNELHOEST

9. AANLIJNEN

Alle honden, die naar de school
komen, dienen te zijn ingeënt.
Bij inschrijving wordt gevraagd
het vaccinatieboekje mee te
brengen ter bevestiging/ controle.

Elk jaar wordt de vaccinatie tegen
kennelhoest gecontroleerd.
Deze controle wordt van tevoren
aangekondigd.

De honden zijn op de parking,
op de pleinen en in de kantine
steeds aangelijnd. Uitzonderingen
hierop zijn de oefeningen die,
op vraag van de instructeur,
los worden uitgevoerd.

10. LOOPSE TEVEN

11. TOELATING TERREIN

12. TE LAAT KOMEN

Loopse teven zijn tijdens
de lessen niet toegelaten
op de pleinen of in de kantine.

Geen geleider betreedt of verlaat
het oefenterrein zonder toelating
van de lesgevende instructeur.

Wie te laat komt naar de les,
vraagt eerst toestemming
aan de instructeur vooraleer
zich bij zijn groep te voegen.

13. ONNODIGE LAST

14. BIJ PROBLEMEN

15. LESSEN STOREN

Maak het de instructeurs niet
onnodig lastig. Zij doen dit werk
volkomen belangeloos en zuiver
uit liefde voor de honden.

Bij problemen in de les wendt u
zich tot de hoofdinstructeur of
onze voorzitter. De problemen
kunnen dan worden behandeld
en in samenspraak opgelost
worden.

De instructeur heeft het recht
een geleider van het terrein
te sturen indien hij/ zij de les
stoort of zich ongeoorloofd
gedraagt.

16. ALCOHOL OF DRUGS

17. ROKEN

18. GSM

Geleiders die onder invloed zijn
van alcohol of drugs worden
NIET toegelaten op de terreinen.
Bij herhaling kan het bestuur
deze persoon weigeren.

Roken is niet toegestaan op
het oefenterrein.

Er zijn geen GSM’s toegelaten
op het terrein, tenzij in dringende
gevallen. Verwittig bij aanvang
van de les de instructeur hiervoor.
(wachtdienst, familiale
omstandigheden, medisch,...)

19. PIEPENDE SPEELTJES

20. OPTREDEN

21. PLEIN VOOR LES

Piepende speeltjes storen
de andere honden en baasjes en
zijn om die reden niet toegestaan
op de pleinen.

Brutaal of hardhandig optreden
(slaan, stampen, schoppen…)
naar de hond toe is ten stelligste
verboden. Bij vaststelling hiervan
kan men geschorst worden als lid.

Er wordt gevraagd om de honden
voor de les NIET op de pleinen
te laten lopen om te vermijden
dat honden onze pleinen als
losloop- of speelgebied gaan
beschouwen.

22. OVERGANGSPROEF

23. DEBUTANTEN

24. AGILITY

Een geleider kan slechts overgaan
naar een hogere groep na
het slagen in een overgangsproef
of in overleg met de instructeurs.

Om over te gaan naar
de “Debutanten” moet men
minstens één maal geslaagd zijn
voor de door KKUSH erkende
wedstrijd “Brevet in
de Gehoorzaamheid”.

Om te kunnen starten met agility
op zondag moet de hond
minstens 9 maanden zijn.
Voor grote rassen geldt echter
een minimumleeftijd van 1 jaar.

25. PROEF AGILITY

26. DOGDANCE

27. PROEF DOGDANCE

Een lid mag pas starten
in de agilitygroep na een proefje,
afgenomen door de
hoofdinstructeur of instructeur
agility.

Om starten met dogdance
(donderdag) dien je minstens
in de B-groep te trainen én moet
je hond los kunnen werken zonder
uit te halen naar andere honden.

Een lid mag pas starten in
de dogdancegroep beginners
na een proefje, afgenomen door
de dogdance-instructeurs op
de eerste jaarlijkse startdag
in september.

28. CLICKERTRAINING

29. PLASPLEINTJE

30. HALSBAND

Er wordt uitsluitend geoefend
via clickertraining.
Andere trainingsmethodes zijn
NIET toegestaan.

Laat ongeveer 15 min voor de les
je hond zijn behoefte doen in het
plasweitje of in het wegje achter de
pleinen.
Een boete van € 0,50 zal betaald
worden (aan instructeur of in
spaarpot) als toch in kantine of
op de pleinen voorvalt.

Honden dragen een vaste hals- en
leiband of halti-tuigje (indien
gewend). Dit wordt afgebouwd
naar een vaste halsband.
Stropkettingen, wurglijnen,
gentle-leaders of prikbanden
zijn verboden.

32. AFWEZIGHEID

33. POEPZAKJES

Bij langdurige afwezigheid
(loopsheid van de hond, familiale
omstandigheden, ziekte, andere…)
vragen we om dit te laten weten op
info@hsonderons.be, aan
de instructeurs of aan
het bestuur. Dit vragen we om
de instructeurs niet onnodig
in onwetendheid te laten.

Het is steeds de geleider zelf die
de hoopjes van zijn/ haar hond
opruimt. Op vraag van
de instructeurs dient de geleider
steeds in het bezit te zijn
van poepzakjes om hoopjes
onmiddellijk op te ruimen.
Deze worden na de les
in de vuilbak in de plasweide
gegooid. Dit geldt ook voor
de hoopjes in de plasweide én
in de wegel achter
de hondenschool.
Een schep met hark staat
daarvoor ter beschikking
in het plasweitje.

31. PARKEERPLAATSEN

P

Er worden parkeerplaatsen
vrijgehouden voor het bestuur en
de instructeurs. Gelieve deze
te respecteren en deze plaatsen
niet in te nemen.
Ook wordt een parkeerplaats vrij
gehouden voor mensen met een
fysieke beperking. Deze mag
slechts gebruikt worden wanneer
de betreffende persoon effectief
in de auto (mee) rijdt.

HS Onder Ons I Sousbeekstraat 96A I 9250 Waasmunster I KKUSH 793
info@hsonderons.be I www.hsonderons.be I 0476 42 68 43

