Infobrochure

Beste Bollie lid

Wij, bestuur en instructeurs obedience, wensen jullie en je trouwe viervoeter van harte welkom in onze club.
We hopen je via deze weg een beetje kennis in trainen en opvoeden van je hond bij te brengen.
Je hebt de mogelijkheid om zowel wedstrijd gericht als recreatief deel te nemen aan onze lessen/ trainingen.
Wij werken enkel op een positieve manier met gebruik van de clicker en spel, niet met slip- of stropketting maar met vaste
halsband of tuigje. Wij hebben de visie dat het straffen van honden niet van toepassing is, zien wij dat dit wel gebeurt op
onze terreinen zal je hier zeker op aangesproken worden.
Het is onze bedoeling te werken in kleine groepen, streefdoel is max 8 honden per instructeur, zodat de uitleg die we
geven tijdens de trainingen duidelijk is voor iedereen.
Wij zijn van mening dat elke praktijk wordt voorafgegaan door een goede theoretische basis en daarom geven we ook
theorielessen die zeker interessant zijn voor iedereen, van groot tot klein en toegankelijk voor het hele gezin.
Onze opleiding is niet de makkelijkste manier van trainen en je hebt vooral veel geduld nodig, maar deze zal zeker het
resultaat opbrengen dat je graag hebt voor jou vriend.

We wensen je veel succes samen.

De indeling van de klassen zijn als volgt
• Socialitatie klas ( gewenning )

• Puppy klas ( aanleren van oefeningen )
• Puber klas ( uitbreiding van oefeningen )
• Gevorderden en brevet klas ( alle oefeningen + wedstrijdoefeningen )
Verder in deze brochure vindt u de oefeningen per klas.

Er zullen ook huistaakjes meegegeven worden, zo kunnen we zien of jullie vorderingen maken al dan niet.
Lukt het op de één of andere manier niet mag je steeds je vragen stellen aan de desbetreffende
instructeur.

Er wordt verwacht dat je tijdig aanwezig bent, zodat je:
• Je hond op een rustige manier kan uitlaten. Ieder kakje gaat in het zakje.
• Samen met je hond de tijd hebt om rustig het trainingsveld te betreden.

Lessenpakket: uren van de lessen zijn te vinden op de website
Soc klas

Puppy klas

Puber klas

Gevorderden

•

Gewenning

•

Gewenning uitbreiden

•

Oefeningen puppy
uitbreiden

•

•
•

Hoe belonen
Clicker aanleren

•
•

Verdere socialisatie
Kin in hand

•
•

Houdingen correct
Wendingen correct

•
•

Alle oefeningen
uitbreiden en moeilijker
maken
Vast volgen
Los volgen

•

Naam conditioneren

•

Aandacht met afleiding

•

•

Verloren apporteren

•

Aanlijnen

•

•

•

Parcours lopen

•

Aanraken v/d hond

•

Hier komen op speelse
manier
Houdingen, zit en liggen

Volgen op commando
zetten
Tempo wisselingen

•

Keeroefening

•

Speuren met voorwerp

•

Touch

•

•

Passeren van instructeurs

•

Lijnvoering

•

Meelopen aan de lijn
zonder trekken
Wacht en blijf aanleren

•

Hond sturen op afstand

•

Plaats aanleren

•

Toestellen aanleren

•

Touch

•

Apporteren afwerken

•

Nee of no reward

•

Plaats afwerken

•

Apporteren beginnen

•

Parcours lopen

•

Voet positie

•

Wacht en blijf uitwerken

•

Werken met lange lijn

•

Juiste voetpositie

•

Balans toestellen

•

Los werken met lange lijn

Wat hebben we nodig tijdens de trainingen
•
•
•
•

Clicker
Poepzakjes
Snoepjes of voeding ( beloning )
Training body ( kan aangekocht worden zie website )

• Speeltje
• Halsband of tuigje
• Lijn 1.20m
• Lijn 5.00m ( geen flexilijn )
• Matje of doek
• Apporteer voorwerp
• Goed humeur en vrolijke hond

In acht te nemen regels bij Hs Bollie vzw
Om ongevallen of incidenten te voorkomen dienen volgende punten in acht genomen te worden. Ieder is
verantwoordelijk voor zijn eigen hond en de veiligheid hiervan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honden lopen steeds aangelijnd van zodra ze de auto verlaten, zowel op als naast het terrein.
Honden worden uitgelaten alvorens het terrein te betreden.
Elk hoopje dat je hond achterlaat op weg naar terrein, wordt opgekuist en kan in een vuilbak worden gedeponeerd.
Elke behoefte die gedaan wordt op het terrein wordt beboet met €1 en dient ook opgeruimd te worden.
Slipkettingen of stroplijnen zijn ten strengste verboden binnen Hs Bollie vzw.
Je zorgt dat je tijdig aanwezig bent zodat je op een rustige manier het terrein kan betreden.
Het materiaal dat Hs Bollie ter beschikking stelt dient met respect behandeld te worden.
Indien mogelijk, zouden wij het leuk vinden dat je helpt bij het opstellen en afruimen van het terrein.
Honden mogen niet op het terrein zonder toestemming van instructeurs.
Laat je hond aangelijnd geen kennis maken met een andere aangelijnde hond, dit om conflicten te vermijden.
Drink potje meebrengen voor jou hond, zodat niet iedere hond uit dezelfde drinkbak hoeft te drinken.
Honden zijn welkom in de kantine, aangelijnd en onder controle.

Indien deze regels niet nageleefd worden zal er in overleg met instructeurs en bestuur een boete worden
opgelegd.

