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RICHTLIJNEN BIJ TRAININGEN K.V. MOLDERNETE
1.

Ieder lid dat deelneemt aan manifestaties van de club (o.a. het les volgen op de hondenschool)
dient zijn geldige lidkaart bij zich te dragen. Eveneens moet hij het vaccinatieboekje van zijn
hond kunnen voorleggen op verzoek. Het bestuur en de instructeurs zijn gemachtigd om dit op
eender welk tijdstip te controleren.

2.

Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar het examen toe en neemt hier - zo mogelijk - aan deel.

3.

De geleider die te laat komt in de les meldt zich eerst aan bij de lesgevende instructeur. Bij het
vroegtijdig verlaten van de les gebeurt hetzelfde.

4.

Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden.

5.

Loopse teven zijn niet toegelaten in de les, op het terrein of in de kantine. Voor honden met
besmettelijke ziekten of infecties geldt dezelfde maatregel.

6.

Tele-tack en prikbanden zijn verboden, ook omgekeerd gedragen. Tijdens de lessen dragen de
honden alleen de voorgeschreven halsbanden (o.a. slipketting in metaal of nylon); ook het
dragen van vlooienbanden is tijdens de lessen niet toegestaan.

7.

Slaan of stampen van de hond is ten strengste verboden.

8.

Roken tijdens de les is verboden.

9.

Het gebruik van GSM-toestellen tijdens de les is niet toegestaan. Uitzondering hierop is de
geleider die door beroepsomstandigheden bereikbaar moet zijn; hij/zij zal dit bij het begin van
de les kenbaar maken aan de instructeur.

10. Toeschouwers, familieleden en symphatisanten zijn niet op het werkterrein toegelaten tijdens
de les. De toestellen die zich op het terrein bevinden, zijn bedoeld voor gebruik door de honden
en NIET door mensen !
11. Een geleider mag maar met één hond tegelijkertijd werken.
12. Bij jonge honden moet met voldoende lange lijn gewerkt worden.
13. De overgang van een lagere naar een hogere klas wordt beslist door de instructeur (na het
afleggen van een examen; dit vindt elke laatste zondag van de maand plaats). De geleider
ontvangt daarvoor een attest.
14. Elke eerste zondag en dinsdag van de maand kan men naar een hogere klas overgaan. Dit
betekent dat een hond uit de puppyklas die de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt, de eerste
zondag of dinsdag van de maand in de A-klas kan beginnen. De andere klassen gaan over naar
een hogere klas wanneer ze geslaagd zijn in het bovengenoemde examen.
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15. Leeftijd van de beginnende hond :
- puppyklas : vanaf 3 maanden (en pas na de definitieve inenting) tot 6 maanden;
- A-klas : vanaf 6 maanden.
16. Elke hond die zich op het clubterrein bevindt moet ingeënt zijn tegen hondenziekte, parvovirus
en kennelhoest. Het bestuur heeft het recht regelmatig controle hierop uit te oefenen.
17. Leeftijd van de geleider : minimum 12 jaar (leeftijd is afhankelijk van het ras van de hond). De
voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester is en blijft gedurende de les, op
het terrein en in de kantine. Uitzonderingsgevallen zullen door de instructeurs met het bestuur
worden besproken, waarbij deze beslissing bepalend zal zijn.
18. Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert diens bevelen uit.
Als basis hiervoor geldt het gehoorzaamheidsprogramma van de K.K.U.S.H.
19. Bij moeilijk op te lossen problemen kan de geleider zich wenden tot de instructeurs, die in
onderling overleg een oplossing trachten te vinden.
20. Uitwerpselen van de hond worden door de GELEIDER ONMIDDELLIJK opgeruimd en in de
afvalbak bij het hondentoilet gedeponeerd (ook buiten het werkterrein). Iedere geleider dient
in het bezit te zijn van poepzakjes en deze zijn ook te vinden bij het hondentoilet.
Ook in het hondentoilet dienen de uitwerpselen te worden opgeruimd en gedeponeerd in de
vuilnisbak. Geleiders die deze regel niet respecteren, zullen worden beboet met een geldboete
van 0,50 EURO.
N.B. : In de gemeente Mol is elke hondenbezitter VERPLICHT om een zakje (plastic, karton,
papier, enz…) bij zich te hebben om de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen.
21. Bij aansluiting is elk lid via de VdA automatisch verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid
tijdens de traning en bij activiteiten georganiseerd door de club, alsook een
ongevallenverzekering voor geleider en hond is inclusief.
Kennelhouders dienen zelf een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid honden” af te sluiten,
22. Iedere hond dient aangelijnd te zijn, behalve wanneer de oefeningen dit anders vereisen.
23. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van de
geleider in zijn hond en andersom. Ook thuis moet geoefend worden. Bij het werken met de
hond is belonen even belangrijk als corrigeren.
24. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en uit
liefde voor de hond. Een goed opgevoede hond is voor de mens een aangename kameraad !
25. Voor de kantine is parkeren verboden, naast de kantine is er voldoende parkeergelegenheid. De
ruimte voor de toegangspoort moet ALTIJD vrij blijven i.v.m. de toegankelijkheid voor
hulpdiensten en noodgevallen.
26. De parkeerplaats binnen de omheining is gereserveerd voor bestuursleden en instructeurs.

