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Voorwoord 
 

Beste hondenvrienden, 

 

Namens de vzw Hondenschool Akela Langdorp heten we je 

van harte welkom.  Eerst en vooral proficiat om langs te 

komen in onze hondenschool, want hiermee heb je al een 

eerste stap gezet naar een goede opvoeding van je hond. 

 

Een goed opgevoede hond is een plezier om bij je te hebben.  

Hij stoort nergens en kan dan ook overal mee naartoe. 

Wij staan je bij met raad en daad met eender welke hond.  

Wij willen maar één ding bekomen, en dat is dat je een goede 

relatie opbouwt met je hond en dat je ook je hond leert 

begrijpen. 

 

In dit boekje vind je naast wat informatie over de 

hondenschool ook de belangrijkste beginselen en tips die je 

van pas kunnen komen bij de opleiding van je hond. 

 

Vergeet zeker niet dat als je een vraag hebt, je altijd 

terecht kan bij onze instructeurs, zowel tijdens alsook na de 

lesuren. 

 

 

Het bestuur 
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Hondenschool Akela 
 

De werking van de hondenschool 
 

In de hondenschool heb je een bestuur, instructeurs en het 

onthaal, dit zijn ervaren mensen die opgeleid zijn volgens de 

normen van de KKUSH. Deze personen zijn er om jullie te 

begeleiden  met de opvoeding van jullie viervoeter. 

 
 

 De Puppy-klas 
 
Bij puppy’s is het socialisatieproces zeer belangrijk. Men leert de 

hond omgaan met andere honden en hun baasjes. 

De uitleg van de verschillende oefeningen vind je verder in dit 

boekje. 

De oefeningen in de puppy-klas: 

 Het oproepen van de hond 

 Zitten aan de voet 

 Liggen 

 Staan 

 Volgen aan de lijn 
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 Het voorstellen van de hond (hier moet de geleider de pup zijn 

tandjes laten zien en de hond zich laten betasten door de 

instructeur) 

 Al spelend apporteren (weggooien van een speeltje en de hond 

laten terugbrengen) 

 Keer oefening (dit is het keren van richting met de hond, de 

hond draait naar rechts rond de geleider en deze draait 

eveneens maar plaatselijk naar links, elk een halve cirkel) 

Deze oefeningen zijn zeer vermoeiend voor de pup. Oefen dan 

ook nooit te lang. Voer de oefening(en) correct uit, vergeet nooit 

te belonen en hou het tof. Jong geleerd is oud gedaan. 

 

 De A-klas 
 
In deze klas kom je dus automatisch terecht als je hond 6 maanden 

of ouder is. 

 

 Volgen aan de lijn bij verschillende afleidingen en 

omstandigheden 

 Kwartdraai links 

 Kwartdraai rechts 

 Keer 

 Slalom  

 Snelheidsaanpassingen (vertraagde of versnelde looppas) 

 Voet 

 Staan 

 Zit voor (je hond komt mooi recht voor je zitten) 

 Liggen (de moeilijkheidsgraad wordt verhoogd doordat je niet 

meer naast je hond blijft staan) 

 Apporteren 



 6 

 

 De B-klas 
 
In deze klas gaat alles veel vlotter.  De oefeningen blijven wel over 

het algemeen hetzelfde als in een A-klas maar worden heel wat 

gevarieerder. Hier wordt aangeleerd om los te werken met je hond. 

Om over te gaan naar deze klas moeten jij en je hond een soort proef 

afleggen. Deze worden afgenomen tijdens de lessen en de data 

worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Deze data vind je ook op 

het lessenrooster in het clubhuis. 

 

Wat deze proeven inhouden, vind je verderop in dit boekje. 

 

 Sociale test 
 

Vanaf 9 maand kan je een sociale test afleggen. Deze worden 

gekeurd door erkende keurmeesters van de KKUSH. Voor meer info 

kan u zich wenden bij het bestuur of instructeurs. 

 

 

 De C-klas 
 
Om over te gaan naar deze klas moeten jij en je hond een soort proef 

afleggen. Deze worden afgenomen tijdens de lessen en de data 

worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Deze data vind je ook op 

het lessenrooster in het clubhuis. 

Deze klas bereid je hond voor op het halen van het 

gehoorzaamheidsbrevet. Hier wordt al meer los gewerkt.  

Het brevet gebeurt op onze nationale gehoorzaamheidswedstrijd die 

jaarlijks in onze club georganiseerd wordt of elders. Voor meer 

uitleg over het gehoorzaamheidsbrevet wend je je best tot één van 

onze instructeurs. 
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 De D-klas 
 

Na het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet ben je welkom in de 

D-klas. Het behalen van het brevet betekent niet dat men aan het 

eindpunt gekomen is van de opleiding van uw hond.  

Het is een bevestiging dat men de basis voor het werken met de hond 

onder de knie heeft.  

Wie interesse heeft, kan nog doorgaan met oefenen en eventueel 

deelnemen aan nationale gehoorzaamheidswedstrijden in het 

debutantenprogramma en eventueel doorstoten naar “Programma 1” 

en “Programma 2”. 

Voor meer uitleg, zie uw instructeur. 

 

 
 

De training van uw hond 

stopt niet als u van het 

terrein komt. 
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Hondengedrag 

 

Een zin die u nog veel zal horen bij de opleiding van uw hond is: “Onze 

huishonden zijn roedeldieren”.  

Wat wil dit eigenlijk zeggen en wat heeft dit te zien met de 

opvoeding van onze kameraad? 

Eigenlijk alles, want hier ligt de grondslag van het denken van de 

honden. 

Honden leven van nature uit in een gemeenschap (lees roedel) waar 

zeer strenge regels en een rangorde heersen. Dit garandeert de 

veiligheid en een groter succes bij de jacht, dus hogere 

overlevingskansen. De roedel wordt geleid door een roedelleider die 

door de andere honden met het nodige respect wordt behandeld. Hij 

zorgt voor de veiligheid en de rust in de roedel en bepaalt ook de 

activiteiten. Door zijn status geniet hij ook een 

voorkeursbehandeling, hij eet als eerste en krijgt de beste 

slaapplaats. 

 

Onze hond ziet ons gezin dus als de roedel en het is de bedoeling dat 

hij u als de roedelleider ziet. Als dit niet zo is zal hij zelf de leiding 

nemen en u dat dan ook grommend (of in sommige gevallen zelfs 

bijtend) duidelijk maken.  

 

Het is dus duidelijk dat hij in het gezin de laagste in rang moet 

zijn, en ook zo moet behandeld worden. Hij zal u dat zeker niet 

kwalijk nemen. Dit is volkomen natuurlijk en een hond die zijn 

plaats weet in de roedel zal heel wat zelfzekerder en rustiger 

zijn. 
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Een puppy heeft automatisch de laagste rang en vanaf ongeveer 1 

jaar oud zal hij of zij hoger in rang proberen te komen in de groep. 

Dit is een natuurlijk proces en zorgt er voor dat steeds de sterkste 

en fitste hond de roedelleider is. 

In het gezin kan dit tot heel wat problemen leiden en een kordate 

consequente aanpak is hier wel op zijn plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent dit alles in de praktijk? 

Vanaf het moment dat de pup (of volwassen hond) in huis komt, moet 

hij zich aan de regels houden. 

Die regels bepaalt u want u bent nu roedelleider. 

Met een hond kan u geen relatie opbouwen op voet van gelijkheid. 

Ofwel staat u boven hem, ofwel staat hij boven u.  

U bent de leider, u beslist wanneer er gewandeld, gegeten, gespeeld, 

enz... wordt. Voer dit ook consequent door (ook uw familieleden, zij 

maken immers ook deel uit van de roedel), en denk aan de gouden 

regel: “ Wat eens mag, mag altijd. Wat niet mag, mag nooit ! “ . 
Als dit niet zo is, voelt de hond onzekerheid. Bij onzekerheid zal uw 

hond proberen de leiding over te nemen en wordt dominant of indien 

hij dit niet aankan zal hij bang en onzeker worden en in beide 

gevallen kan dit leiden tot een hond met probleemgedrag. Indien u 

een hond heeft met probleemgedrag is het mogelijk dat het bestuur 
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in samenspraak met de instructeurs u doorverwijzen naar een 

gedragstherapeut. 

 

 
Hoe gebruiken wij een sliplijn? 
Heeft u ooit al eens naar een teef met een nest jongen gekeken? Zij 

zal ook zeer consequent en niet bepaald zachtaardig met haar jongen 

omgaan om hen duidelijk te maken wat kan en niet kan. Zij zal dit 

doen door hen af te snauwen of in hun nekvel te bijten, zo corrigeert 

ook een superieure hond zijn ondergeschikte bij een overtreding van 

de regels. 

 

Dit is nu net wat wij gaan proberen na te bootsen en dit door middel 

van een “Sliplijn” . 
Opgepast, dit is geen slipketting. Een 

sliplijn is een niet-metalen (leder of 

andere zachte stoffen) lijn of 

halsband met een  rond oog aan beide 

uiteinden of een lijn met halsband aan 

vast, dus maar met 1 rond oog aan het 

uiteinde. 

 

 

De manier waarop de sliplijn 

aangedaan wordt, is van 

groot belang. 

Hiervoor plaatsen we de 

hond aan onze linkerkant 

(dit is ook de zijde dat onze hond zal lopen tijdens de lessen en 

daarbuiten) en zorgen we ervoor dat de lange kant van het sliplijntje 

boven is, net als het stokje van de letter “P” en leggen hem zo over 

de kop.  

De lijn mag nooit gespannen zijn als de hond met zijn rechterflank 

tegen je linkerbeen loopt en wanneer de hond van je weggaat, geef je 
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een ruk aan de lijn (correctie) zodat de hond weet dat hij fout is en 

terug naast je komt lopen. Er moet ALTIJD met een loshangende lijn 

gewerkt worden en deze mag dus nooit gespannen staan. De hond zal 

na een tijdje het behaaglijke gevoel van dicht bij baasje associëren 

met een losse lijn (goed) en weg van baasje met een bevel en een ruk 

(slecht). 

Belonen 

Hier hebben wij een stapje voor op de honden. Wij kunnen namelijk 

ook belonen als er wat goeds gedaan wordt.  

Een beloning kan gegeven worden met de stem (liefst op een 

vriendelijke en opgewekte manier), met een aanraking (aaien over het 

kopje, de borstkas of buik, enz...), maar ook met een snoepje en 

evenzeer met een klein spelletje (apporteren of trekspelletje).  

Een beloning moet warm en hartelijk zijn, een correctie daarentegen 

kan evenzeer met de stem gegeven worden, bvb. met een “foei” en 

die mag gerust iets luider, strenger en lager van toonaard 

uitgesproken worden.  

 

Het grootste resultaat zal men behalen met veel geduld, 

herhaaldelijk en correct blijven oefenen en op het juiste moment 

belonen. Het verliezen van je geduld, slaan, schoppen of mishandelen 

is uit den boze  en zal op termijn bestraft worden met de onwil van 

je hond. Wij dulden dit gedrag niet op het terrein. 

Laat je bij het belonen van je hond nooit temperen door de 

aanwezigheid van andere geleiders. Het maakt niet uit wat je zegt of 

doet tegen je hond, als hij het maar plezant vindt en de boodschap 

van de beloning over komt. 

 

Beloning op het gepaste moment is de beste kans om een 

gehoorzame hond te krijgen. Beloon je hond bij het 

correct uitvoeren van een oefening en corrigeer hem snel 

wanneer hij in de fout gaat. Verlies echter nooit het 

noorden, kwaad worden helpt niets ! 
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Poep- en plasbonnetjes 
 

Beeld je eens in… je bent op het terrein van Akela aan ’t trainen. 

Plots ruik je iets onaangenaams. Je kijkt naar beneden en ziet dat je 

in een hondendrol bent gestapt. SHIT! 

 

Dit gebeurt wanneer we onze verantwoordelijkheid niet opnemen en 

doen alsof onze neus bloedt. 

Wanneer een hond het terrein, straat of buurt bevuilt buiten de 

plasweide, wordt de geleider vriendelijk verzocht dit dadelijk op te 

ruimen.  Aangezien wij de buurt en omgeving hondvriendelijk en 

netjes wensen te houden. Op het terrein wordt bij bevuiling tijdens 

de lessen vanaf de A-klas een boete van 0,50 euro gevraagd ten 

voordele van de clubkas.    

 

Er worden plas- en poepbonnetjes aan de toog verkocht. Deze kosten 

0.50 euro per bonnetje. 

Gebeurt er een ongelukje dan moet de geleider, na het opruimen, een 

bonnetje aan de instructeur geven. 

 

Waarom? Omdat het verleden ons geleerd heeft, dat er altijd wel 

mensen zijn die geen gepast geld bij hebben of 0,50 euro na de les 

vergeten in het varkentje op de toog, te deponeren. 

 

Het gaat ons niet om die halve euro maar 

om het principe. Heeft je hond zijn 

behoefte gedaan op het terrein, verbiedt 

het hem en kuis het op. 

 

Ook dit is een oefening en ga voor en na de 

les naar de plasweide en beloon uw hond 

tijdens het ontlasten. De baasjes durven 

dit soms te vergeten. 

 

Het Akela-bestuur 
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De bevelen en oefeningen 
 

De stem is een zeer belangrijk middel om bevelen te geven. Niet 

alleen het bevel is belangrijk, maar ook de stemintonatie. De hond 

verstaat immers geen woorden, maar hoort alleen maar een 

opeenvolging van klanken, sommige streng en andere op een zachte 

manier uitgesproken. Erg belangrijk bij het geven van bevelen is te 

weten dat wij de baas zijn en hij de bevelen moet uitvoeren.  

De eerste bevelen die zullen aangeleerd worden  zijn de verschillende 

houdingen: 
 

Zitten 

 

 

 

 

Bevel : 

 

‘Zit’ 
dit kan op eender welke plaats 

zijn 

 

‘Voet’  
de hond moet mooi recht naast 

ons aan de voet komen zitten 

Liggen 

 

 

 

 

Bevel: 

‘Af, neer, lig, down’ 

dit bevel moet kort en krachtig 

uitgesproken worden omdat dit 

een onderdanige houding is 
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Staan 

 

 

 

 

Bevel: 

‘Sta of Recht’ 

(eerder lief en zacht 
uitgesproken omdat de hond zich 

groter moet maken, wat in de 
natuur tussen bondgenoten een 

uitdaging betekent) 
 

Komen 

 

Bevel: 

 

‘Kom of Hier’ 
(ook vrolijk uitgesproken en nooit kwaad worden als je hond niet van 

de eerste keer komt, als hij dan toch 

naar je toe komt moet het steeds prettig blijven) 

Volgen 

 

 

 

 

 

Bevel: 

 

‘volg of dicht’ 
Let op het doorhangen van de lijn 
 

 
 

 

Zoek steeds contact met je hond en zeg altijd zijn naam voorafgaand 

aan een bevel. Je hond moet aandacht hebben voor jou. Geef altijd 

duidelijke bevelen en vergeet nooit te belonen als hij uw bevel heeft 

uitgevoerd en als hij het niet doet kan u hem zelf helpen en het bevel 

nog eens herhalen. 
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Overgangsproeven. 
 

Van A naar B : 
 

*VOLGEN AAN DE LEIBAND (25 punten) 
De geleider gaat rechtdoor voor een rij (7 honden met geleider of 

plaatsen in de rij) en met een linksom terug achter de rij door, daarna 

terug een linksom naar het vertrekpunt . 

De voet telt niet mee. 

 

*HOUDINGEN (15 punten) 
De geleider komt met de hond een 2-tal stappen voorwaarts uit de rij 

en zet de hond aan de voet of in de ‘zit’-houding. Op teken van de 

keurder geeft de geleider het bevel voor de ‘lig’-houding en na het 

tweede teken het bevel voor de ‘zit’-houding. 

 

*TER PLAATSE BLIJVEN 45 SEC. (15 punten) 
De geleider geeft op teken van de keurder het bevel om de hond te 

laten liggen, op het tweede teken vertrekt de geleider en gaat op 2 

meter voor zijn hond staan, op het derde teken gaat de geleider terug 

naast de hond staan en wacht tot de oefening gedaan is. 

 

*APPORTEREN  (15 punten) 
De geleider gooit van op een bepaalde plaats naar een aangeduid punt. 

De hond vertrekt naar het apporteervoorwerp en raapt het op en 

brengt het terug naar de geleider (werpafstand 7 meter). 

 

*OPROEPEN VAN DE HOND (20 punten) 
De geleider laat de hond achter in een door hem gekozen houding en 

gaat 5 meter verder staan, op teken van de keurder roept hij de hond 

enthousiast op. 

Honden mogen niet vastgehouden worden, maar wel de lijn of halsband 

aanhouden. 
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*VOORSTELLEN (10 punten) 
De geleider laat de tandjes van de hond zien, vraagt de hond in de 

recht houding en de keurder komt de hond aaien. 

Bij deze mag de geleider de hond helpen. 

Bij het vertonen van agressief gedrag van de hond : verlies van alle punten. 

 

 

Van B naar C : 
 

*VOLGEN AAN DE LEIBAND (20 punten) 
De geleider gaat rechtdoor voor een rij (7 honden met geleider of 

plaatsen) op een afstand van +/- 1,5 meter, komt met een linksom 

terug in slalom en stopt met de hond 2 meter voorbij de laatste 

geleider met een correcte voet. 

 

*HOUDINGEN  (15 punten) 
De geleider komt met de hond een 2-tal stappen voorwaarts uit de rij 

en zet de hond aan de voet of in de ‘zit’-houding. Op teken van de 

keurder geeft de geleider het bevel voor de ‘lig’-houding en na het 

tweede teken het bevel voor de  ‘zit’-houding en op het derde teken 

bevel voor de ‘sta’-houding. 

 

*TER PLAATSE BLIJVEN  1,30 MIN. (10 punten) 
De geleider geeft op teken van de keurder het bevel om de hond te 

laten liggen, op het tweede teken vertrekt de geleider en gaat op 10 

meter voor zijn hond staan, op het derde teken gaat de geleider terug 

naast de hond staan en wacht tot de oefening gedaan is. 

 

*APPORTEREN  (15 punten) 
De geleider gooit van op een bepaalde plaats naar een aangeduid punt 

(werpafstand +/- 8 meter). De hond vertrekt naar het apporteervoorwerp 

en raapt het op en brengt het terug naar de geleider. 

De hond brengt het voorwerp  tot bij de geleider en biedt het 

apporteervoorwerp aan in de ‘zit’-houding.  

De hond mag vroegtijdig vertrekken bij het werpen van het voorwerp en 

komt rechtstreeks terug naar de geleider binnen 45 sec. Onrechtstreeks van 

maximum 3 meter uit de richting. 
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*OPROEPEN VAN DE HOND (15 punten) 
De geleider laat de hond achter in een door hem gekozen houding en 

gaat 10 meter verder staan, op teken van de keurder roept hij de 

hond enthousiast op. 

 

*VOORSTELLEN (10 punten) 
De geleider laat de tandjes van de hond zien, vraagt de hond in de 

staan houding en de keurder komt de hond aaien. 

Bij deze oefening mag de geleider de hond helpen. 

Bij het vertonen van agressief gedrag van de hond : verlies van alle punten. 

 

*VOLGEN IN VRIJHEID (15 punten) 
De geleider vertrekt met de hond aan de voet en gaat recht vooruit 

tussen 2 punten (afstand 15 meter) en eindigt met een voet. Dit 

gebeurt zonder halsband en/of leiband. 

 

*ALGEMEEN (van toepassing bij de A en B-proeven) 
De geleider mag de hond tijdens de oefeningen niet aanraken zonder 

toelating van de keurder. 

Agressie naar andere honden of geleiders wordt tijdens de oefening 

bestraft met -5 punten  of uitsluiting voor de proeven van deze maand (bij 

ernstige agressie). 

Bij gebruik van voedsel tijdens de overgangsproeven slaagt men NIET.  

Bij een mislukte oefening is een herkansing mogelijk doch slechts voor 2 

oefeningen en voor de helft van de punten. 

Met 60/100 en de helft op elke oefening is men geslaagd en gaat men over 

naar de volgende klas. 

Tijdens de overgang word pipi -3 punten en een poepje -5 punten als 

algemene houding afgetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overgangs 
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Wie is wie in Akela? 
 

Alle medewerkers van de hondenschool kan u vinden op het infobord nabij 

het onthaal en op de website onder rubriek ons team. 
 

10 Tips 
 

1. Zorg voor een goede sliplijn, liefst uit een zachte stof en niet 
te lang of te kort. Als de lijn rond de hals van uw hond zit, en u 
trekt ze voorzichtig aan, moet er nog ongeveer 5 à 10 cm 
overblijven. 

 
2. Vergeet nooit uw apporteervoorwerp : een flostouw, een 

balletje, een speeltje, … Het maakt niet uit wat het is, als uw 
hond het maar graag gaat halen en terugbrengt. 

 
3. Breng altijd een beloning mee (een koekje, een speeltje, enz…). 

Breng ook steeds een drinkkommetje mee voor na de les. 
 
4. Denk aan plasbonnetjes! 
 
5. Maak voor de les een wandeling met uw hond zodat hij reeds 

een kleine of een grote boodschap kan doen (vergeet het niet 
op te ruimen). Snel, snel naar de school zorgt alleen maar voor 
nodeloos opruimen tijdens de les en spanning voor uw hond. 

 
6. Zorg voor een goede lijn, dik genoeg voor een goede grip en niet 

te lang of te kort (de lijn moet lichtjes doorhangen als u ze 
vast heeft ter hoogte van uw borst). 

 
7. Draag goede kledij (waterdicht, warm, zweetdoorlatend, al 

naargelang de weersomstandigheden) met voldoende zakken om 
allerlei in op te bergen (apporteervoorwerp, snoepjes, enz…). 
Draag ook goede schoenen die u een vaste voet geven; vergeet 
niet dat het soms glibberig en nat kan zijn op het terrein. 

 
8. Zet tijdens de les uw GSM af. Dit werkt zeer storend! 
 
9. Laat uw sigaretten op zak. Roken is niet toegestaan op het 

terrein. 
 
10.Vergeet zeker uw goed humeur en enthousiasme niet! 
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Lidmaatschap en lidgeld 

 

 Het lidmaatschap bedraagt altijd 12 maanden en gaat in op de 

eerste dag van de toetreding, en eindigt door: 

1. Opzegging door het lid. 

2. Door het niet vereffenen van het lidgeld op de vervaldatum. 

De betaling van het lidgeld bij verlenging kan gebeuren tot 

één maand na de vervaldag op de lidkaart van het 

desbetreffende jaar. Toegetreden leden die na deze datum 

hun lidmaatschap nog wensen te hernieuwen, krijgen een 

nieuw lidnummer. 

3. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan alleen 

worden uitgesproken door het Bestuur van vzw Hondenschool 

Akela Langdorp wanneer het lid in strijd met de statuten 

en/of reglementen van de vereniging handelt of de vereniging 

op onredelijke wijze behandelt of benadeelt. 

 Het lidgeld bedraagt jaarlijks per geleider 40.00 euro.  Dit 

lidgeld is niet terugbetaalbaar. Effectieve leden en ereleden 

van de vereniging zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage. 

 Bij inschrijving of hernieuwing van het lidmaatschap wordt het 

inentingsboekje van de hond ter inzage vereist. Elke hond moet 

ten alle tijden ingeënt zijn tegen de volgende ziektes: 

Hondenziekte (ziekte van Carré) 

Hondenhepatitis 

Leptospirose 

Hondenparvovirose (virale gastro-enteritis) 

Kennelhoest 

De honden die niet de nodige inentingen hebben gehad, worden 

geweerd voor het volgen van de lessen totdat de inentingen in 

orde zijn. 
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 Een geleider moet te allen tijde controle over de hond hebben. 

Een geleider die de hond niet meester kan, kan door het 

bestuur aangesproken worden om de hond over te laten nemen 

door iemand anders van het gezin. 

 Een gezinspolis en/of familiale verzekering met inbegrip van 

huisdieren, is verplicht voor ieder lid.  

 Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen 

van de vereniging. 
 

 

 

 

 

 

 

Terreinreglement 
 

 De bevelen van de instructeurs moeten door alle geleiders 

strikt opgevolgd worden.  Op het terrein worden geen 

discussies of meningsverschillen toegelaten. Eventuele op- of 

aanmerkingen kunnen na de les besproken worden. 

 Iedere geleider is verantwoordelijk voor zijn hond en moet 

deze steeds onder controle hebben. Hij mag de andere 

geleiders niet hinderen. Hij is verantwoordelijk voor de 

eventuele schade die zowel hijzelf als zijn hond aanricht. Dit 

artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de 

vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les. 

 De hond werkt tijdens een lesuur slechts met één geleider. 

 Tijdens de lessen is roken, vloeken en onbehoorlijk gedrag 

verboden. Indien de geleider zich in dronken toestand bevindt, 

wordt hij verzocht niet aan de lessen deel te nemen. 

 Mobiele telefoons worden afgezet tijdens de lessen. Enkel 

indien uit hoofde van beroepsverplichting mag het toestel 

operationeel blijven, maar verwittig dan wel de instructeur. 
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 Iedere geleider die zijn hond mishandelt (slaan, schoppen, 

brullen, …), wordt van het terrein gestuurd en kan desgevallend 

uitgesloten worden als lid. Het gebruik van prikbanden, 

nylondraad of ‘teletact’ tijdens de lessen en op het terrein zijn 

verboden. ‘gentleleader’ of ‘halty’ zijn enkel toegelaten op 

advies van de instructeurs van de vereniging.  

 Benodigdheden voor het volgen van de lessen zijn: sliplijn, een 

goede leiband, een apporteervoorwerp, een goed humeur en veel 

goede moed. Het dragen van een sliplijn kan opgelegd worden 

door de instructeur. 

 Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en de 

lokalen in gebruik door de vereniging gedurende vier weken. 

 Wanneer een hond het terrein, de straat, de buurt of de 

plasweide bevuil, wordt de geleider vriendelijk verzocht dit 

dadelijk op te ruimen. Vanaf de A-klas wordt er tevens een 

boete betaald wanneer de hond de terreinen bevuilt. Er worden 

poepbonnetjes gegeven aan de instructeur op het moment van 

het gebeuren. Deze poepbonnetjes zijn te verkrijgen in de 

kantine voor de prijs van 0.50 euro. 

 Tijdens de lesuren zijn enkel de instructeurs met hun geleiders 

op het terrein toegelaten, tenzij de instructeurs dit anders 

bevelen.  

 Honden vanaf 9 weken kunnen deelnemen aan de puppyklas, tot 

ze de leeftijd van zes maanden bereikt hebben. Daarna komen 

ze automatisch in de A-klas terecht. Om over te gaan naar 

hogere klassen worden er eenmaal per maand overgangsproeven 

gehouden, deze overgangsproeven zijn geldig van A naar B en 

van B naar C. Om over te gaan van C naar D moet de geleider 

deelnemen aan een sociale test, gevolgd door een officieel 

gehoorzaamheidsbrevet waarin hij beide moet slagen. 

 Nieuwe leden met een officieel gebrevetteerde hond, die 

meteen aan de D-klas willen deelnemen,  brengen hun 

werkboekje mee bij de inschrijving. Andere nieuwe leden, met 

een hond ouder dan zes maanden, beginnen in de A-klas en 

dienen mee te doen met de overgangsproeven door de 
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vereniging georganiseerd om in een hogere klas terecht te 

komen. 

 Alle honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn op de 

terreinen en in de lokalen van de vereniging, tenzij de 

instructeurs dit  anders bevelen. 

 Een geleider die te laat komt op de les of vroeger wil 

vertrekken, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur en 

vraagt toestemming om de les te volgen. 

 Personen en dieren die de lessen niet bijwonen vragen wij om 

deze ook niet te storen. Tevens is het verboden te spelen op en 

met de toestellen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de 

kinderen. 

 Ieder lid mag buiten de lesuren gratis gebruik maken van de 

terreinen en de toestellen van de vereniging om te oefenen met 

zijn hond. Dit op voorwaarde dat de staat van het terrein 

ongewijzigd en ongeschonden blijft. De toestellen die 

beschadigd worden dienen te worden vergoed. Het bestuur kan 

nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die 

gebeuren tijdens dit oefenen buiten de lesuren. Het betreden 

van de terreinen en het gebruik van de toestellen gebeurt op 

eigen risico. 
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Maak het de instructeurs niet onnodig moeilijk, zij 

doen hun taak, net als iedereen in de club, volledig 

gratis en alleen om u te helpen. 
 

Wij danken alle leden voor de naleving van dit terreinreglement. Dit 

zal de goede samenwerking in onze club zeker bevorderen. 
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Wij bieden onze leden : 
 

- Gehoorzaamheidsopleiding voor honden van alle rassen (met of 

zonder stamboom) vanaf 9 weken oud en ingeënt, en dit volgens 

de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie St.-

Hubertus (K.K.U.S.H.) N°1132. 

 

- Wandelingen, barbecue en andere sociale activiteiten ingericht 

door de club. 

 

- Een gezellig ingericht clubhuis. 

 

Onze terreinen zijn gelegen in het bosrijke gebied van Langdorp 

aan de Elsleukenstraat nr.31. 

 

Wij zijn een familiale hondenschool met doelgerichte 

opvoedingslessen met oog op socialisatie en gehoorzaamheid. 

 

Bezit u een hond en wilt u hem een goede opvoeding geven zodat u 

een vrolijke en gehoorzame hond krijgt voor zowel thuis als 

daarbuiten? Kom dan eens een kijkje nemen. 

 

Voor meer info : hsakela@mail.be 
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Klas Donderdag Zondag 

Puppy’s (9 weken – 4 maand) 

Puppy’s (4 maand – 6 maand) 

19u30 – 20u00 

20u00 – 20u30 

9u45 – 10u15 

10u15 – 10u45 

A-klas 19u30 – 20u15 9u45 – 10u30 

B-klas 19u30 – 20u15 9u45 – 10u30 

C-klas 20u45 – 21u30 11u00 – 11u45 

Debutanten 20u45 – 21u30 11u00 – 11u45 

Programma 1 20u45 – 21u30 11u00 – 11u45 

Programma 2 18u45 – 19u30   9u00 – 9u45 

Verantwoordelijke uitgever:  

Hondenschool Akela 

K.K.U.S.H. N°1132 

Elsleukenstraat 31 

3201 Langdorp 

vzw Hondenschool Akela Langdorp 

K.K.U.S.H. nr 1132 

Elsleukenstraat 31 

3201 Langdorp 

tel: 0495/45.50.44 

e-mail: hsakela@mail.be 

site: http://users.telenet.be/hsakela 

Info en inschrijvingen: 

 

Donderdag: 19.30 uur 

Zondag:       09.45 uur 

mailto:hsakela@mail.be
http://users.telenet.be/hsakela

