INDELING DER VERSCHILLENDE KLASSEN
Afhankelijk van de ouderdom en de vorderingen die
uw hond maakt, wordt hij of zij ingedeeld in een
van de hieronder beschreven klassen. De
vorderingen die U maakt met uw hond zijn
afhankelijk van uw inspanningen, uw toewijding en
het geduld dat u aan de dag legt tijdens de training
van uw hond. Regelmatig trainen, consequent
optreden en eerlijk zijn met uw hond geven na
verloop van tijd de beste resultaten. Vergeet ook
niet regelmatig een spelletje met uw hond te
spelen. Per slot van rekening moet uw hond de
trainingen leuk vinden.

speelse wijze op uw hond over te brengen. U dient hier
reeds in deze klas op te letten dat wat gevraagd wordt
aan uw hond ook steeds uitgevoerd wordt.

Overgangsexamen naar de C-klas
A-klas
In de A-klas beginnen alle geleiders met een hond
ouder dan negen maand. In deze klas wordt vooral
aandacht geschonken aan: Het volgen met de leiband
dicht tegen de geleider aan met losse lijn. Het weigeren
van voedsel. Het apporteren. Ook de zit- en lighouding
nemen een voorname plaats in. Er wordt ook nog verder
gewerkt aan de socialisatie van uw hond. In de A-klas
komt U dan ook automatisch terecht en dit zonder ook
maar een examen.

Puppyklas
Overgangsexamen naar de B-klas
Enkel voor honden die jonger zijn dan zes maand.
Uw hond gaat automatisch de eerste van de maand
die volgt op de leeftijd van vijf maand naar de
Jeugdklas. De bedoeling van de puppyklas is het
socialiseren van de hond met andere honden en
mensen. Wanneer uw hond tijdens de eerste
levensmaanden veelvuldig contact heeft gehad met
andere honden en mensen, heeft U meer kans dat
uw hond onbevangen met anderen contact blijft
zoeken tijdens het volwassen zijn. Hij leert op deze
leeftijd alle toestellen waarover onze hondenschool
beschikt eveneens op een speelse wijze kennen.
Jeugdklas
Enkel voor honden die jonger zijn dan negen maand.
Uw hond gaat automatisch de eerste van de maand
die volgt op de leeftijd van acht maand naar de Aklas. De bedoeling van de jeugdklas is de eerste
stappen in het gehoorzaamheidsprogramma op een

volgen. Houdingen zit, lig en staan zonder
lijn. Komen op bevel. Down 2 minuten.

Volgen aan de leiband

10 ptn

Houdingen zit en lig

20 ptn

Voedsel weigeren

10 ptn

Voorstellen van de hond

15 ptn

Down 1 minuut

10 ptn

Komen in zit voor

15 ptn

Algemene houding

20 ptn

B-klas
De B-klas of de klas der gevorderden is toegankelijk
voor alle honden welke slagen in het overgangsexamen
van A naar B. Hier worden de oefeningen van de A-klas
verder uitgediept en worden een serie nieuwe
oefeningen bijgevoegd zoals: Volgen zonder lijn of los

Volgen aan de leiband

10 ptn

Houdingen zit, lig en staan

20 ptn

Voedsel weigeren

10 ptn

Voorstellen van de hond

10 ptn

Down 2 minuten

10 ptn

Komen in zit voor

10 ptn

Apporteren

10 ptn

Algemene houding

20 ptn
C-klas

In deze klas worden de geleiders en hun
hond voorbereid tot het behalen van het
brevet gehoorzaamheid. Het brevet wordt
afgenomen door keurmeesters erkend
door de KKUSH. (Koninklijke Kynologische
Unie Sint-Hubertus). Voor deelname aan
het brevet kan men een werkboekje
aanvragen bij de KKUSH. Dit formulier is
te bekomen op het secretariaat van onze
school of kan gedownload worden op onze
website. Het bezitten van een werkboekje
is niet verplicht voor het Brevet maar wel
voor deelname aan latere wedstrijden. In
de C-klas worden alle oefeningen
geperfectioneerd. In deze klas wordt heel
veel zonder lijn gewerkt. Er komen
evenwel ook een paar nieuwe oefeningen
bij.

Het oproepen van de hond met bevel van
onderbreking is de meest te vrezen
oefening van het programma. U dient deze
oefening met de nodige zorg aan te leren.
Een gouden raad is er niet aan te beginnen
zonder begeleiding van een onzer
instructeurs.

Het officieel brevet dat U toelaat in de D-klas te
trainen kan behaald worden op wedstrijden ingericht
door de sectie 4B van de KKUSH. In onze club gaan
deze brevetproeven door in de maand september
tijdens het clubkampioenschap. Er is steeds een
sportkalender te uwer beschikking in het clubhuis.
Minimum leeftijd van de hond voor deelname aan de
Brevetproef is 12 maand.
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Examen tot het behalen van het brevet
Volgen aan de leiband

15 ptn

Volgen in vrijheid

15 ptn

Terugzenden plaats

15 ptn

Oproepen

15 ptn

Down 2 minuten

10 ptn

Houdingen zit, lig en staan

10 ptn

Voorstellen van de hond

5 ptn

Apporteren

15 ptn

Vooraleer U echter aan deze brevetproeven mag
deelnemen moet uw hond eerst geslaagd zijn in een
“Test van Sociaal Gedrag”. In onze club gaat deze test
door
in
de
maand
september
tijdens
het
clubkampioenschap. Minimum leeftijd van de hond voor
deelname aan de “Test van Sociaal Gedrag” is 9 maand.
D-klas

Algemene houding

In de D-klas trainen enkel honden die het officieel
gehoorzaamheidsbrevet van de KKUSH behaald hebben.
Deze klas bestaat uit drie wedstrijdklassen:

Puntentelling bij de overgangsexamens

De Debutanten-klas is de beginnende wedstrijdklas.

Om
te
slagen
in
een
van
de
overgangsexamens dient U 60% van de
punten te behalen. Voor het Brevet is dit
70%. Op iedere oefening moet minstens
50 % van de punten behaald zijn. Ieder
jaar in de maand september wordt het
clubkampioenschap
ingericht.
De
keurmeesters zijn dan eveneens erkend
door
de
KKUSH.
Alle
andere
overgangsexamens worden afgenomen
door de hoofdinstructeur.
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