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CLUBREGLEMENT
Art.1:

Het terrein mag tijdens de lessen, enkel betreden worden door leden van de B.H.V.
en hun genodigden. De lessen worden gegeven op donderdag avond en zondag
voormiddag op de terreinen van de club.

Art.2:

Het clublokaal is geopend op zondag vanaf 9:30u en op donderdag vanaf 19:30u.
Het sluitingsuur opgelegd door de gemeente wordt nageleefd. Het is vrij
toegankelijk voor iedereen.

Art.3:

De poorten zijn buiten de lesuren steeds gesloten. Vijftien minuten voor de aanvang
van de lessen worden de poorten geopend.

Art. 4:

Er worden geen loslopende honden toegelaten op het terrein, het clublokaal en de
parking. Loslopende honden worden enkel en alleen toegelaten in de puppykralen
en op het terrein onder toezicht van een instructeur.

Art. 5:

Individuele training met de hond tijdens de lesuren is verboden.

Art. 6:

De honden, die zich op de parking bevinden of achtergelaten worden in de wagen,
moeten rustig en stil zijn.

Art. 7:

Het is verplicht de plasweide te gebruiken vooraleer het terrein te betreden. De
geleider moet steeds een poepzakje bij zich hebben om de kakskes van zijn hond
onmiddellijk op te ruimen, dit zowel in de plasweide als op en rond de terreinen.
Het is ten strengste verboden de honden rondom het terrein en de kantine (vb.
parking) hun behoefte te laten doen. Gebeurt er toch een ongelukje, moet dit
onmiddellijk opgeruimd worden.
De hond mag niet tegen de toestellen plassen. Gebeurt dit toch dan dient de geleider
dit onmiddellijk weg te spoelen met water.

Art. 8:

De honden moeten in het clublokaal aangelijnd zijn en bij de geleider blijven. Elke
begeleider zal voor water zorgen voor zijn hond en de hond laten drinken buiten het
clublokaal. De club stelt geen drinkbak ter beschikking, dit om de mogelijke
overdracht van ziektes te beperken. Drinkbakjes in het clublokaal zijn niet
toegestaan.

Art. 9:

Geleiders die te laat komen in de les, melden zich bij de instructeur en vragen
toestemming de les te vervoegen. Is de instructeur begonnen aan een oefening, zal
men steeds moeten wachten tot deze is afgerond.
Geleiders die vroeger wensen te vertrekken moeten dit melden aan de instructeur.

Art. 10: De instructeurs mogen hun les iets vroeger beëindigen om met de geleiders te
praten over hun hond.
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Art. 11: De geleider is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht door zijn
hond(en).

Art. 12: Loopse teven worden noch op het terrein, noch in de kantine toegelaten.
Art. 13: Een prikband, ook omgekeerd gedragen, een wurgkoord of een dun koordje als
halsband zijn ten strengste verboden. Elke halsband moet op een correcte wijze
worden aangebracht. Bij twijfel zal men raad vragen aan een instructeur. Rukken
aan de lijn, stampen naar of slaan van de hond zijn verboden. Geleiders die zich
niet houden aan deze regels kunnen verwijderd worden uit de les, en bij herhaling
uit de club.

Art. 14: Andere vormen van mishandeling van de hond zijn natuurlijk eveneens verboden.
Art. 15: Roken tijdens de les is niet toegestaan. De les verlaten om te gaan roken is
eveneens verboden.

Art. 16: Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden zonder
toestemming van de instructeur. Deze toestemming kan enkel gegeven worden
indien beide geleiders lid zijn. Wisselen van geleider wordt afgeraden.

Art. 17: Bij gehoorzaamheid mag een geleider maar met één hond tegelijk werken.
Bij agility mag men met meerdere honden trainen.

Art. 18: Er moet gewerkt worden met een lijn van de juiste lengte. Bij voorkeur tussen 1,20
en 1,50 meter. Er wordt gewerkt zonder hulpmiddelen. Geleiders die gebruik
maken van een klikker, een fluitje, of andere hulpmiddelen, mogen dit enkel doen
mits akkoord van de instructeur. Hulpmiddelen zijn bij de proeven niet toegestaan.

Art. 19: Honden die niet gevaccineerd zijn, kunnen geweigerd worden.
Art. 20: De geleider moet steeds in regel zijn met zijn lidmaatschap. Hij zal zijn lidkaart
steeds bij zich hebben voor eventuele controle.
Nieuwe geleiders mogen maximaal 2 proeflessen volgen, waarna ze hun lidgeld
moeten betalen.
Leden van ander clubs, erkend door de K.K.U.S.H., mogen deelnemen aan de
lessen als voorbereiding op wedstrijden ingericht door de club.

Art. 21: De overgang naar een volgende klas gehoorzaamheid gebeurt met een proef,
afgenomen door minstens twee instructeurs. Om over te gaan moet men slagen voor
elk deel afzonderlijk. De proeven worden alleen afgenomen de 2de donderdag en de
4de zondag van elke maand. Enkel de klasverantwoordelijke zal bepalen of een
‘geleider-hond’ combinatie mag deelnemen aan de proef.
Aan de agility training kan slechts deelgenomen worden, na het slagen in de
toelatingsproef.
Bij agility worden geen overgangs proeven afgenomen. 2 of 3 instructeurs,
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waaronder de klasverantwoordelijke, beslist of iemand klaar is om over te gaan
naar de volgende groep.

Art. 22: De verantwoordelijke instructeur van de klas kan voorstellen op de eerst volgende
instructeursvergadering, om een geleider met zijn hond terug te sturen naar een
lagere klas. Hij zal dit duidelijk moeten motiveren.
Als een begeleider zelf naar een lagere klas wenst te gaan (bijvoorbeeld na een
lange afwezigheid) kan dit enkel mits toelating van de klasverantwoordelijken. Zij
zullen voorstellen wat de meest aangewezen klas is. Vanaf dan moet men de lessen
volgen in de lagere klas. Enkel na succesvol afleggen van de overgangsproef kan
men overgaan naar een volgende klas.

Art. 23: De minimum leeftijd voor een geleider is 12 jaar. Jongeren vanaf 9 jaar kunnen als
geleider aanvaard worden mits met voldoening de jongerenklas gevolgd te hebben.
Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden op de instructeursvergadering en
deze uitspraak zal beslissend zijn.

Art. 24: Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert zijn
bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma van de K.K.U.S.H. gevolgd.
De instructeur kan een begeleider weigeren of verwijderen uit zijn les. Hij zal
uitleggen aan de begeleider waarom hij deze maatregel neemt ( bijvoorbeeld blijven
mishandelen van de hond na waarschuwing, de les blijven verstoren, onaangepast
gedrag, en dergelijke) en zijn beslissing meedelen op de volgende instructeurs
vergadering.

Art. 25: De geleiders zullen de instructeurs respectvol behandelen. De instructeurs hebben
het recht sancties te nemen tegen overtreders op elk van bovenstaande artikels.

Art. 26: Alvorens de lessenreeks aan te vangen, wordt elke geleider op de hoogte gesteld
van dit reglement. De geleider verklaart zich akkoord met dit reglement en belooft
het na te leven. Daartoe zal hij het exemplaar dat hij krijgt bij zijn inschrijving
ondertekenen ‘voor akkoord’.
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