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INLEIDING. 

 
 
 
Het bestuur van Hondenvereniging Baarle wenst U van harte welkom 
als lid van HV BAARLE. Omdat het zeer veel tijd in beslag zou 
nemen U mondeling alles over de vereniging te vertellen zijn de 
meest belangrijke zaken in dit clubboekje opgenomen.  
 
 
U kunt het hierdoor thuis in alle rust doorlezen en kennis nemen van 
de vele mogelijkheden die de vereniging U en Uw hond biedt. Tevens 
heeft U een naslagwerk waar U bepaalde zaken nog eens kunt 
opzoeken. 
 
 
Ieder lid krijgt bij aanmelding van het lidmaatschap gratis de 
beschikking over een exemplaar van dit boekje. De informatie is 
overigens ook te vinden op de internet site van HV Baarle 
(www.hvbaarle.com) 
Heeft U op- of aanmerkingen over de inhoud of mist U bepaalde 
informatie dan kunt U dit bij een van de bestuursleden kenbaar 
maken. 
 
 
Alles is aan wijziging onderhevig. Zo ook de onderwerpen 
opgenomen in dit boekje. In principe worden wijzigingen jaarlijks, in 
de maand februari, doorgevoerd.  
 
 
HV Baarle wenst U en Uw hond zeer veel plezier bij de vereniging en 
hoopt dat het lidmaatschap leidt tot een plezierige en vooral leerzame 
vrije tijdsbesteding. 
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DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING. 
 
 
HV Baarle is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk waar 
iedereen lid van kan worden.  
 
De vereniging heeft tot doel fokkers van rashonden en liefhebbers 
van honden nader tot elkander te brengen, de hondensport te 
bevorderen en het fokken van rashonden in de zuiverste vorm aan te 
moedigen.  
Verder wordt door het bijbrengen van een goed sociaal gedrag 
getracht de hondenoverlast in onze huidige drukke maatschappij tot 
een minimum te beperken. 
 
De vereniging tracht deze doelen langs wettige weg te bereiken door: 
 
  het houden van vergaderingen en lezingen; 
  het vertonen van documentaire films; 
  het steunen en organiseren van tentoonstellingen en 

wedstrijden; 
  het inrichten van cursussen op kynologisch gebied; 
  het verlenen van voorlichting bij de aankoop, verzorging, 

fokkerij en opvoeding van honden. 
 

LIDGELD 
 
Het lidgeld bedraagt het eerste jaar als toetredend lid van de 
vereniging €45, na dit jaar wordt U effectief lid met stemrecht op de 
algemene vergadering, en betaald U nog €35 ( lidgeld voor effectieve 
leden). Hoewel U lid bent, mag ook een ander gezinslid met de hond 
lessen volgen. Indien gewenst kunnen gezinsleden echter een z.g. 
'gezinslidmaatschap' betalen, dit is voor toetredende gezinsleden 
€22,50 voor effectieve gezinsleden €17,50 (de helft van het lidgeld 
voor effectieve leden) ook zij zijn dan verzekerd, enkel effectieve 
gezinsleden hebben tijdens de Algemene jaarvergadering stemrecht.  
Wel vragen we bij betaling of hernieuwing van het lidgeld het 
inentingsboekje van uw hond te tonen 
De ingang van het lidmaatschap is niet aan een bepaalde datum 
gebonden. Het lidmaatschap kan op ieder willekeurig tijdstip 
gedurende het jaar ingaan en heeft een geldigheid voor de periode 
van 1 jaar.  
Verlenging van het lidmaatschap geschiedt na betaling van het 
lidgeld voor een nieuw jaar. U ontvangt hierover een schriftelijk 
bericht in de maand dat het lidmaatschap vervalt. Verzocht wordt de 
lidkaart tijdens lessen altijd bij te hebben.  
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HUISVESTING HV BAARLE 
 
HV Baarle is gevestigd op het gemeentelijk sportpark aan de 
Molenbaan 1b te Baarle Hertog. De faciliteiten bestaan uit een 
clubgebouw, opslagruimte, terreinen, een hondentoilet, toestellen en 
diverse attributen.  
In het clubgebouw kan men tegen redelijke prijs en contante betaling 
dranken e.d. verkrijgen.  
Het clubgebouw is tijdens/na de lestijden en tijdens evenementen 
geopend. 
Honden zijn, mits aangelijnd, in het clubgebouw toegelaten. 
 

CONTACTEN/BEREIKBAARHEID HV BAARLE. 
 
Postadres   :HV Baarle vzw, Molenbaan 1b  
     2387, Baarle Hertog. 
 
Bezoekadres  :HV Baarle vzw,  Molenbaan 1b, 
     Baarle Hertog. 
 
Telefoon clubgebouw :Vanuit België     : Tel 014 - 699470 
     Vanuit Nederland : Tel 00-3214699470 
     
Tel. Wedstrijdsecretariaat :Fr. Fransen      : Tel/fax 014 - 699283 
         :Tel/fax003214699283 
     Email     hvbaarle@skynet.be 
Secretariaat  :G. van Wanrooij : Tel.0031628172852 
    : Email   hvbaarle@ziggo.nl 
Bankrekening   :(B)   Fortis Bank  : Nr.  035-023242049 
     (NL) Rabobank  : Nr.  10.38.73.244 
 
Internet site  :De internet site van HV Baarle is te vinden 

onder:www.hvbaarle.com. Op de site van de 
vereniging is allerlei informatie te vinden over 
de vereniging. Zet de site dus onder de 
‘favorieten’ in Uw computer. 
 

Ons Weekblad  :Extra informatie over de vereniging wordt    
periodiek kenbaar gemaakt in "ONS 
WEEKBLAD" bij het logo van HV Baarle.  

 
Ideeën/klachten bus :Ieder lid kan zijn/haar ideeën of klachten op 

naam deponeren in de ideeën/klachten bus 
welke is geplaatst in het clubgebouw.  

 

http://www.hvbaarle.com/
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BESTUUR HV BAARLE. 
 
 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die steeds in de 
maand februari wordt gehouden, wordt het bestuur gekozen dat uit 7 
leden bestaat. 
In het huidige bestuur (2012) hebben de volgende leden zitting: 
 
 
NAAM   TELEFOON       FUNCTIE 
Ad van Diem   : 016 - 4674428  (NL)      Voorzitter; 
Guy van Akeren   : 014 - 655076    (B)      Penningmeester; 
Gemma van Wanrooij  : 06-28172852    (NL)       Secretaris; 
Ad Leijten      : 06 - 53256288 (NL)      Verant.Kantine  
Harrie Voeten   : 013-5078724 (NL)      Verant.Agility 
Joop van der Lusdonk  : 014-658341 (B)   Verant. 

Praktijkhonden 
 
Koen Thielemans  :04-79390237     Verant.  
        Gehoorzaamheid        

INSTRUCTEURS GEHOORZAAMHEID. 
 
De lessen van de cursus 'Gehoorzaamheid' worden gegeven door 
leden van de vereniging. Deze leden doen dit geheel belangeloos. 
De instructeurs hebben het, door de KKUSH (Koninklijke 
Kynologische Unie Sint Hubert), erkende brevet behaald. 
 
De huidige instructeurs zijn: 
 
 - Koen Thielemans 1; ( Hoofdinstructeur ) 
 - Peter van Gorp;   - Ad van Diem 
         - Guus Huijben;   - Dirk Keuten 
 - Annick Meulders;  - Gemma v Wanrooij; 

- Staf Simons;   - Karel van Ginkel 
          - Frank van der Teems; - Theo van der Kieboom 
 - Luc van Steen 
 
 
 
  
 
 

 

                     
1 Hoofdinstructeur. 
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INSTRUKTEURS AGILITY. 

 
Ook voor het "Agility" programma hebben de instructeurs een door 
de Koninklijke Kynologische Unie St Hubert erkend diploma behaald. 
De volgende instructeurs verzorgen de Agility lessen: 
 

- Jan Olieslagers;  - Leonie Koenen 
- Jos Braspenning; - Meike Brosens 
 

   LESTIJDEN HV BAARLE vzw. 
 
De lestijden2 van de cursussen zijn als volgt: 
 
Gedrag- en gehoorzaamheid: 
 
 Zondag: 09.30 - 10.00 uur : Puppyklas, 

honden van 3 èn 4 
maanden oud. 

 
   09.45 - 10.15 uur :  Puppyklas, 

honden van 5 tot 6 
maanden oud. 

 
   10.30 - 11.30 uur :  Klas A, B, C en D. 
 
 
 Maandag: 19.30 - 20.30 uur :  Klas A, B, C en D. 
 
 
 Woensdag: 19.30 - 20.30 uur :  Klas A, B, C en D. 
 
Agility: 
 
  Zondag:  9.00- 10.30 
  
 
  Donderdag:  19.00- 20.30 
 
Praktijkhonden:  
 Dinsdag:  19.00 –21.00 uur 

                     

    2 Er wordt verzocht tijdig vóór aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Tevens is het gewenst 

dat de hond tevoren thuis of op het hondentoilet is uitgelaten. 
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REGLEMENTEN VOOR DE GELEIDER. 
 
 
Teneinde de lessen van de disciplines 'Gehoorzaamheid' en 'Agility' 
correct te laten verlopen zijn er een drietal reglementen van 
toepassing waaraan de geleider zich dient te houden. 
 
 

 
 

REGLEMENT 'GEHOORZAAMHEID' 
 
 1: Buiten de terreinen en in het clubgebouw honden aan de lijn; 
 
 2: Slaan of stampen van de hond is ten strengste verboden; 
 
 3: Met klachten of problemen kunt U terecht bij de 

hoofdinstructeur; 
 
 4: De geleider die te laat komt in de les meldt zich bij de 

instructeur; 
 
 5: Prik- en elektrische halsbanden, halty, gentle leader en tuigjes 

zijn verboden; 
 
 6: Geen loopse teven in de les; (begin tot 

weken) 
 
 7: Roken en telefoneren (GSM) tijdens de les is niet toegestaan; 
 
 8: Leeftijd geleider: minimaal 12 jaar. ( De hoofdinstructeur kan 

ontheffing verlenen) 
 
 9: Iedere hond moet gevaccineerd zijn; 
 
10: Een lange leiband is vooral in de A- en B klas gewenst3;  
  
11: Ook buiten de lesuren staan de terreinen voor de geleiders ter 

beschikking; 

                     

    3 Het verdient de voorkeur om een wat langere (dubbele) soepele leiband te gebruiken. Dit 

heeft grote voordelen bij het uitvoeren van oefeningen op afstand.  
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12: Onder het motto "Poep in de bak" dient iedere geleider de 

uitwerpselen van zijn/haar hond zowel van de terreinen als 
paden te verwijderen en te deponeren in de daarvoor bestemde 
bakken;4 

  
13: De lessen van klas A, B, C en D worden gezamenlijk geopend 

en afgesloten.  
 
14: Een geleider die de les voortijdig wenst te verlaten dient dit 

kenbaar te maken aan de instructeur; 
  
15: De geleider dient de opgedragen bevelen uit te voeren; 
  
16: Een instructeur mag een geleider bij onjuist gedrag uit de les 

verwijderen. 
 

                     

    4 Verzocht wordt ook bij een wandeling in dorp of stad de poep op te ruimen om overlast te 

beperken. 
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REGLEMENT 'AGILITY'. 

 
 1:  Deelname aan de discipline Agility is mogelijk indien: 
 
  1.1. De geleider lid is van HV Baarle; 
  1.2. De geleider de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt; 
  1.3. De deelnemende hond minimaal 1 jaar oud is; 
  1.4. De hond minimaal in Klas B zit 
  1.5. De hond over een Agility brevet of ‘Toelatingsbewijs tot 

Agility’ beschikt dan wel met goed gevolg een 
overgangsexamen voor Agility heeft afgelegd.; 

  1.6. De overgangsproef wordt iedere 1ste zondag van de 
maand afgenomen. 

  1.7. De hond dient over een goede lichamelijke/fysieke 
conditie te beschikken. 

 
 2:  Omdat voor deelname aan Agility wedstrijden een officieel 

erkend ‘Toelatings-bewijs tot Agility’ nodig is, wordt voor 
beginners gericht geoefend om dit, door officiële keurmeesters 
afgenomen examen, af te kunnen leggen. Het uiteindelijke 
Agilitybrevet kan worden behaald indien bij een brevetproef de  
run met goed gevolg afgelegd is 

 3:  Geleiders zijn verplicht de aanwijzingen van de instructeurs op 
te volgen; 

 
 4:  Instructeurs kunnen geleiders bij ongepast gedrag of het niet 

opvolgen van aanwijzingen uit de les verwijderen; 
  
 5:  Geleiders dienen op aanwijzing van de instructeur(s) te 

assisteren bij het opbouwen en/of afbreken van toestellen; 
 
 6:  Geleiders dienen tijdig voor aanvang van de les aanwezig te 

zijn; 
 
 7:  Geleiders die te laat in de les verschijnen dienen zich te 

melden bij de instructeur; 
 
 8:  Geleiders die voortijdig de les wensen te verlaten moeten dit 

kenbaar maken bij de instructeur; 
 
 9:  Het is verboden te roken en te telefoneren tijdens de lessen; 
 
10:  Het is verboden honden te slaan of te stampen; 
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11:  Honden mogen pas op aanwijzing van de instructeur afgelijnd 

worden; 
 
12:  Bij het los werken dienen vlooienbanden e.d. verwijderd te 

worden om kwetsuren van de hond te voorkomen. 
 
13:  Indien bij het aanleren van oefeningen een leiband wordt 

gebruikt dient een plat lederen halsband gebruikt te worden. 
 
14:  Loopse of drachtige teven zijn niet in de les toegelaten. 
 
15: De Agillity lessen kunnen bij slechte weersomstandigheden 
 geannuleerd of afgebroken worden. 

 
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING. 

 
 
In principe blijft ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen 
en laten van zijn of haar hond. Toch heeft HV Baarle voor leden een 
WA-verzekering afgesloten. Indien tijdens de lessen, tijdens 
samenkomsten georganiseerd door de vereniging of in het 
clubgebouw een ongeval plaats vindt dan dient dit terstond aan het 
bestuur gemeld te worden ! Onder bepaalde omstandigheden kan 
gebruik worden gemaakt van de verzekering. Er bestaat dan een 
eigen risico van 50 euro per gebeurtenis. 
 
Voor leden die zich belangeloos voor de vereniging inzetten, zoals 
instructeurs, poetsers, etc. is door de vereniging een extra 
persoonlijke ongevallen verzekering afgesloten. Deze verzekering 
blijkt ook voordelen op te leveren voor wedstrijdspelers. Nadere 
informatie is te verkrijgen bij het bestuur. 
 
 
 

VACCINATIE. 
 
 
Omdat vele honden samenkomen en ziekten overgebracht kunnen 
worden dient iedere geleider zijn/haar hond jaarlijks te vaccineren 
tegen de meest voorkomende hondenziekten zoals er zijn:  
 Parvo,  Leptospirosen (ziekte van Weil), Hondenziekte en Hepatitis. 
Bij aanmelding èn verlenging van het lidmaatschap is het verplicht de 
vaccinatiekaart te tonen. 
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JAARLIJKSE ACTIVITEITEN. 
 
 
Activiteiten5die bij HV Baarle veelal jaarlijks terugkomen zijn: 
 

  Nieuwjaarsreceptie; 
  Algemene ledenvergadering; 
  Agility wedstrijd; 
  Brevet- en Gehoorzaamheidswedstrijden DP, GP 1 en 2; 
  Avond wandeltocht; 
  Informatie avond(en); 
  Clubmatch Gehoorzaamheid; 
  Clubmatch Agility; 
  Barbecue; 

 
 

 
 
 

HONDEN SCHOOL. 
 
 
Een van de doelstellingen van de vereniging betreft het verzorgen 
van de cursus "Gehoorzaamheid". Deze gehoorzaamheidstraining 
gebeurt op de honden school. 
Ieder lid van de vereniging is vrij deze cursus te bezoeken.  
 
Alle oefeningen tijdens de cursus hebben een relatie met dagelijkse 
situaties. Indien Uw hond een bepaalde proef goed onder de knie 
heeft, houdt dat in dat hij bij eenzelfde situatie in het dagelijkse leven 
positief zal reageren. U heeft er dus baat bij !   
 
De cursus, waaraan het door de Koninklijke Kynologische Unie Sint 
Hubert (KKUSH) erkende Gehoorzaamheidsprogramma ten 
grondslag ligt, kan leiden tot het behalen van het 
gehoorzaamheidsbrevet.  
Een en ander is echter afhankelijk van de wens van de geleider 
hoever hij/zij met de hond wil doorgaan.  
Het is geen plicht het Brevet te behalen. Wel wordt dit 
aangemoedigd. 

                     

    5 Op de internetsite en in de mededelingenkast bij de kantine is een activiteitenkalender 

opgehangen. 
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Na het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet bestaat de 
mogelijkheid om via de vereniging deel te nemen aan 
gehoorzaamheidswedstrijden in het DP (Debutanten programma), 
GP I, (Programma I) en het GP II (Programma II). 
Door de KKUSH wordt jaarlijks een overzicht uitgegeven van de 
verenigingen die wedstrijden organiseren. (Sportkalender) 
 
Leden die de gehoorzaamheidscursus willen volgen kunnen het 
gehele jaar door starten. Verder zijn zij geheel vrij de lessen te 
volgen.  
 
Gezien het grote aantal leden worden de lessen 'Gehoorzaamheid' 
klassikaal gegeven. Hierbij is een splitsing gemaakt in de 
gevorderdheid van de geleider èn van de hond. 
Zo zijn te onderscheiden:  
Puppyklas,  Klas A,  Klas B,  Klas C en Klas D. 
 
Honden met een leeftijd vanaf 3 maanden starten in de Puppy klas.  
De overgang van Puppy klas naar klas A kan zodra de hond 6 
maanden oud is.  
Is de hond 7 maanden dan moet overgegaan worden naar klas A. 
Een en ander geschiedt in overleg met instructeur van de puppyklas. 
 
De overgang van klas A naar B en van klas B naar C geschiedt pas 
nadat een overgangsexamen met goed gevolg is afgelegd.  
 
Het overgangsexamen bestaat uit een aantal vastgestelde proeven 
die iedere eerste zondag van de maand worden afgenomen. 
De geleider bepaalt zelf of hij/zij een overgangsexamen wil afleggen. 
Voor aanvang van de les op die dag wordt gevraagd wie het examen 
wil afleggen.  
 
Het is niet mogelijk om met dezelfde hond in één maand het 
overgangsexamen van klas A naar B èn van Klas B naar C af te 
leggen.  
 
TEST VAN SOCIAAL GEDRAG : Deze test staat open voor alle 
honden,welke  tenminste negen maanden oud zijn, met of zonder 
stamboom. Honden dienen wel geregistreerd: getatoeëerd en/of 
gechipt te zijn. Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een 
attest te verlenen. Het behaalde resultaat zal het bewijs zijn van 
sociaal gedrag ten overstaan van mensen, en andere honden en zich 
normaal gedraagt in het verkeer op het ogenblik dat de test werd 
afgenomen. 



HV BAARLE vzw Pagina : 13 
 

De testen van sociaal gedrag worden afgenomen door officieel 
erkende keurmeesters van de KKUSH. HV Baarle organiseert de 
Test van sociaal gedrag 1x per jaar(in maart). 
Het attest wordt enkel verleend aan die honden die slagen in elke 
oefening , en is nodig om deel te kunnen nemen aan het 
Gehoorzaamheidsbrevet en toelating tot Agility. 
 
De overgang van klas C naar klas D kan alleen plaatsvinden indien 
de hond met goed gevolg het Gehoorzaamheidsbrevet heeft behaald. 
Uw hond moet dan minimaal 12 maanden oud zijn. 
De brevetproeven worden afgenomen door officieel erkende 
keurmeesters van de KKUSH. HV Baarle organiseert het Brevet-
examen 2x per jaar. (in januari en op de woensdag voor Hemelvaart) 
Ook kan gedurende het jaar het Brevet-examen bij een andere 
organiserende vereniging afgelegd worden.  
 
Teneinde als geleider te kunnen beoordelen of de hond voldoende 
heeft geleerd om met positief resultaat het officieel Brevet examen te 
kunnen afleggen, kan deelgenomen worden aan een z.g. “Proef 
examen gehoorzaamheid”. 
Dit “Proefexamen Gehoorzaamheid” wordt door de vereniging zelf 
afgenomen. Dit geschiedt in de maand  voorafgaand aan het officiële 
brevet.  
 

 
PUPPY KLAS.  

 
 
Deze klas is speciaal bestemd voor honden in leeftijd categorie vanaf 
3 maanden. De pups tot 5 maanden worden bijeen gezet met het 
doel ze sociaal te maken door hen in contact te brengen met 
soortgenoten en vreemde personen.  
 
De pups tussen de 5 en 6 (of 7) maanden krijgen al les. Tevens 
worden aan de geleiders de eerste beginselen bijgebracht van de 
juiste opvoeding van een hond. 
Te denken valt hierbij aan het principe van de opvoeding. Daarbij 
wordt de symbiose-methode, i.c. aandacht van hond voor geleider 
belonen, toegepast.  
 
Naast uitleg en advies m.b.t. gebruik van hulpmiddelen zoals 
slipketting, leiband, apport en dergelijke worden de eerste 
commando's (bevelen) aangeleerd. 
 
Verder wordt de nadruk gelegd op: 
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 -  vertrouwen in U zelf èn de hond; 
 -  liefde voor de hond; 
 -  veel geduld en doorzettingsvermogen; 
 - het blijven houden van overwicht; 
 -  steeds dezelfde commando's voor dezelfde oefeningen; 
 -  een gegeven commando moet, eventueel met hulp, uitgevoerd 

worden; 
 -  na ieder goed uitgevoerde oefening de hond belonen. 
  
Praktijk heeft uitgewezen dat het volgen van de Puppyklas zéér grote 

voordelen oplevert bij de verdere opleiding. 
 
 
 

KLAS A. 
 
Dit is de beginnersklas voor honden met een leeftijd ouder dan 6 
maanden. De lessen worden klassikaal gegeven. Er wordt uitleg 
geven over commando's en uitvoeringsbevelen.  
Een uitvoeringsbevel wordt door de instructeur gegeven om te zorgen 
dat ieder geleider op hetzelfde moment zijn/haar hond hetzelfde 
commando geeft. 
 
Alle oefeningen geschieden nog aangelijnd. Nadruk wordt gelegd op 
het consequent toepassen van commando's en het belonen van de 
hond. Ieder aangeleerd commando heeft een doel en moet leiden tot 
juiste uitvoering.  
Oefeningen die in Klas A worden aangeleerd zijn: 
 
AANGELIJND VOLGEN. (bevel VOLG)  
  
Uitvoering: De hond moet de geleider volgen aan de linkerkant. 

Hierbij moet de hond, ongeacht het tempo en de richting 
van de geleider, blijven volgen. De hond mag zich niet 
verder dan 50 cm van het linker been bevinden. De 
leiband moet losjes doorhangen. 

 
Doel:   Een doel van deze oefening is dat de geleider zonder 

strakke leiband met de hond kan wandelen, kuieren of 
hollen en van richting kan veranderen. 
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VOET HOUDING. (bevel VOET) 
 
Uitvoering: Na het bevel VOET is het de bedoeling dat de hond aan 

de linker kant van de geleider tegen het linkerbeen de 
zithouding aanneemt.  

 
Doel:   Een doel van deze oefening is dat de geleider 

ongehinderd kan stilstaan zonder dat de hond iemand 
voor de voeten loopt b.v. bij het wachten alvorens een 
straat over te steken. 

 
VOORSTELLEN VAN DE HOND. 
 
Uitvoering: De geleider moet de hond in de zithouding plaatsen en 

het gebit kunnen tonen. Hierbij dienen zowel de 
voortanden als de zijtanden duidelijk getoond te worden. 
Vervolgens moet de hond door een vreemde persoon 
betast kunnen worden. 

 
Doel:   Bij een tentoonstelling zal de keurmeester het gebit van 

de hond willen zien om de stand van het gebit te 
beoordelen. Verder moet de geleider zelf of eventueel 
ook een dierenarts gemakkelijk het gebit kunnen 
controleren. 

    Eveneens moet het voor een keurmeester of dierenarts 
mogelijk zijn de hond te betasten ter beoordeling of 
onderzoek. 

 
BLIJVEN LIGGEN ofwel DOWN. (bevel AF) 
 
Uitvoering: Na het gegeven commando AF is het de bedoeling dat 

de hond één minuut aangelijnd blijft liggen op zijn plaats.  
 
Doel:   Het doel van deze oefening is dat de geleider na het 

gegeven bevel zich van de hond kan verwijderen terwijl 
de hond netjes blijft liggen. 

 
Ook worden in klas A 'voorbereidende' oefeningen aangeleerd welke 
in de volgende klassen aan de orde komen. Zo zijn er: Voedsel 
weigeren, Houdingen, Apporteren etc. 
 

 
 

KLAS B. 
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Honden in klas B kunnen, indien gewenst deelnemen aan de 
discipline Agility (zie reglement Agility). 
De 'B'-klas is voor gevorderden. De oefeningen van klas A worden 
herhaald en iets moeilijker gemaakt. Zo komen de honden bij 
uitvoering van de oefening dichter bij elkaar in de buurt zodat het 
voor de geleider moeilijker is de aandacht van de hond te blijven 
houden. Daarnaast worden nieuwe commando's aangeleerd en wordt 
een start gemaakt met oefeningen waarbij de hond niet is aangelijnd. 
 
Oefeningen zijn: 
 
AANGELIJND VOLGEN.  
 
Uitvoering: Er wordt meer nadruk gelegd op de afstand tussen 

geleider en hond  
(<50 cm). Verder wordt de oefening uitgevoerd tussen 
andere honden. 

 
VOET HOUDING.   
 
Uitvoering: Idem klas A. 
 
VOORSTELLEN  
 
Uitvoering: Het tonen van het gebit dient vlotter te gebeuren. Verder 

moet de hond tijdens het betasten de 'staan'- houding 
aannemen. 

 
DOWN.   
 
Uitvoering: Aangeleerd wordt dat de ‘afliggende’ hond 2 minuten ter 

halsketting mag nog aanblijven. 
 
HOUDINGEN. (bevelen: ZIT, STAAN en AF) 
 
Uitvoering: Op bevel van de geleider moet de hond de betreffende 

houding: ‘zit’, ‘staan’ of ‘af(liggen)’ aannemen.  
    Het is hierbij de bedoeling dat de leiband doorhangt en 

de hond niet wordt aangeraakt. 
 
 
 
Doel:   Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij het grote  
    voordelen oplevert dat de hond een bepaalde houding 
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    aanneemt.  
    Bijvoorbeeld: 
    Een ‘ZIT-‘ of ‘AF- houding’ op een modderig terrein is 

niet gewenst. Zittende aan een tafeltje op een terrasje 
echter wel.  

 
KOMEN OP BEVEL. (bevel KOM of HIER) 
 
Uitvoering: De hond wordt in een houding geplaatst en de geleider 

bevel van de geleider moet de hond rechtstreeks naar 
de geleider toe komen. 

 
Doel:   Het doel van deze oefening is dat de geleider op ieder 

willekeurig moment zijn (loslopende) hond kan oproepen 
en aanlijnen. 

    Tevens is deze oefening een voorbereiding op het z.g. 
'Onderbreken'. 

 
Ook worden in klas B 'voorbereidende' oefeningen aangeleerd welke 
in Klas C aan de orde komen zoals: Terug sturen naar de plaats, 
Apporteren, etc. 
 
 

KLAS C. 
 
In klas C worden alle oefeningen uit de voorgaande klassen van het 
gehoorzaamheid herhaald.  
Extra nieuwe oefeningen, waar eerder de voorbereidingen voor zijn 
aangeleerd, worden behandeld. 
Veel tijd wordt gespendeerd om nauwgezet te werken.  
Alles is gericht op het kunnen afleggen van het 
Gehoorzaamheidsbrevet. Hierbij is het noodzakelijk dat alle proeven 
zeer goed worden afgewerkt en dat een soort automatisme ontstaat. 
 
Verder wordt voor iedere oefening een puntentelling gehanteerd 
welke bij de brevet-proeven wordt toegepast. Deze puntentelling 
wordt kort voor het brevet-examen uitgelegd en behandeld.  
Nader:  
Enkele weken voor de data dat HV Baarle zelf een brevetexamen 
organiseert, worden extra brevettrainingen gehouden. 
Herhaal oefeningen: 
 
AANGELIJND 
VOLGEN:   Idem klas B 
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VOET:    Idem klas B. 
 
VOORSTELLEN:  Idem klas B. 
 
HOUDINGEN:  Idem klas B. 
 
DOWN:    De hond dient 2 minuten ter plaatse te blijven 

   10 meter afstand. De 
  halsketting moet af.   

OPROEPEN:  Idem klas B, over een grotere afstand 
 
 
Nieuwe oefeningen in klas C: 
 
 
APPORTEREN. (bevel APPORT) 
 
Uitvoering: De hond bevindt zich vóór de geleider of naast de 

geleider in de 'Voet'- houding.  De geleider gooit de 
'apport' (een vrij te kiezen voorwerp) over enige afstand 
weg.  

    Pas op bevel van de geleider mag de hond het voorwerp 
ophalen, rechtstreeks terugkeren, vervolgens de 'zit' - 
houding voor de geleider aannemen en vervolgens de 
apport afgeven. 

 
Doel:   Deze oefening wordt veelal gebruikt als spelelement. De 

oorsprong vindt zich in de wens dat de hond een door 
de geleider verloren voorwerp onberispelijk binnen de 
kortst mogelijke tijd kan terugbezorgen. 

 
LOS VOLGEN. (bevel VOLG) 
 
Uitvoering: De oefening vertoont grote gelijkenis met het aangelijnd 

volgen. Alleen wordt bij deze oefening de halsketting en 
leiband afgedaan. Het is de bedoeling dat de hond zich 
tijdens de wandeling niet verder dan 50 cm van het 
linkerbeen van de geleider verwijderd. 

 
Doel:   Het doel van deze oefening is dat de hond de geleider in 

alle richtingen volgt zonder aangelijnd te zijn. Dit heeft 
b.v. voordelen indien de geleider iets met twee handen 
moet dragen en zo geen leiband kan vasthouden.  
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TERUGSTUREN NAAR DE PLAATS. 
 
Uitvoering:  De hond en de geleider nemen plaats op een afstand van 
                   10m van een vooraf aangeduide plaats. De geleider         
                   vertrekt met de hond naar die plaats. Daar aangekomen  
                   Geeft de geleider aan de hond het bevel “ AF” om te        
                   liggen. 
                    De geleider gaat terug naar het vertrekpunt en roept de 
                    hond in “zit voor” en in “voet” . Vervolgens wordt de hond  
                   teruggestuurd naar de plaats. 
 
Doel:   Het doel van deze oefening is dat de geleider de hond, 

na eenmaal opgeroepen te hebben, toch op afstand kan 
doen stoppen en bepaalde tijd op die plaats kan 
houden. Het kan namelijk voorkomen dat b.v. verkeer of 
een ander onheil de rechtstreekse terugkeer van de 
hond naar de geleider kan verstoren. 

 
 
 
. 
 

KLAS D. 
 
In de 'D'-klas oefenen honden welke reeds het officiële "Brevet 
Gehoorzaamheid" hebben behaald. De oefeningen zijn hier 
afgestemd op verdere training. 
De verdere training is toegespitst op allerlei bijzondere situaties die in 
het dagelijks leven kunnen voorkomen. Tevens wordt getraind op 
wedstrijdsituaties van het Gehoorzaamheid Debutanten programma 
(DP) en Programma I (GP I). 
De oefeningen bij DP en GP I zijn identiek aan Brevet maar 
uitgebreid met de oefening Terugroepen met onderbreken. De 
moeilijkheidsgraad is echter sterk verhoogd. Het DP betreft daarbij 
een tussenstap tussen Brevet en GP I. Het kan beschouwd worden 
als een perfect Brevet. Nadere detailgegevens kan een instructeur U 
geven. 
 
Ook bestaat de mogelijkheid dat getraind wordt voor het Programma 
II. In dit programma worden de oefeningen uitgebreid met  'Opzoeken 
van een verloren voorwerp'. Een detaillering van deze oefeningen is 
niet in dit boekje opgenomen. Voor informatie kunt U zich hiervoor tot 
een instructeur wenden 
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             AGILTY 
 
Agility (behendigheid) is een tak van hondensport waarbij de hond zo 
snel mogelijk èn zonder fouten een parcours met hindernissen moet 
afleggen.  
Het gaat dus om snelheid. Weigeringen en of gemaakte fouten, zoals 
het missen van de z.g. 'raakvlakken' worden bestraft met 
strafseconden. De z.g. raakvlakken, die de hond moet aanraken bij 
het nemen van de hindernis, hebben met name tot doel de snelheid 
veilig te houden.  
Het blijkt dat deelnemende honden zeer veel plezier aan deze tak 
van hondensport beleven! 
 
De proeven die afgelegd moet worden vóór men kan deelnemen aan 
de trainingen van Agility zijn: 
Alle oefeningen worden uitgevoerd in VRIJHEID . 
1. Volgen in rechte lijn over een lengte van ± 10 meter,  
    de hond links of rechts binnen een meter van de geleider. 
 
2. Volgen in slalom door minimaal 6 pionnen, 
    de hond links of rechts binnen een meter van de geleider. 
 
3. Volgen in versnelde pas over een lengte van ± 10 meter, 
    de hond links of rechts binnen een meter van de geleider. 
 
4. Komen op bevel. Houding van achterlaten is eigen keuze. 
 
5. Houdingen. Af / Zit. 
 
6. Zitten op afstand. 3 meter. De hond moet 20 sec. blijven zitten. 
    Je krijgt 3 kansen. 
 
7. De Instructeur moet de hond aan kunnen raken. 
 
Deze proef wordt iedere 1ste zondag van de maand afgenomen. 
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan (zie Agility reglement) dan 
kan gestart worden in de beginnersklas. In deze klas wordt de hond  
vertrouwd gemaakt met de diverse Agility toestellen en wordt gericht 
geoefend voor het examen ‘Toelating tot Agility’. 
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Gebruikte toestellen zijn bijvoorbeeld: 
 
 - tafel;   - kattenloop; 
 - wip;   - bandsprong; 
 - hoogte sprong; - breedte sprong; 
 - verte sprong  - slalom, zigzag ofwel wave; 
 - tunnel;   - slurf; 
 - dakschutting; - muur; 
 - etc. 
 
Het examen ‘Toelating tot het Agility’ wordt door officiële 
keurmeesters afgenomen. Indien men over het toelatingsbewijs 
beschikt kan deelgenomen worden aan Agility wedstrijden. 
 

Praktijkhonden. 
 
In de discipline praktijkhonden worden de honden getraind door 
diverse oefeningen uit te voeren met een daarvoor door een speciaal 
pak beschermde aanvaller, deze discipline wordt beoefend door de 
meer ervaren hondengeleiders met de voor dit programma gefokte 
honden, de meest gebruikte rassen hiervoor zijn de herdershonden 
bv. Mechelse, Hollandse en Duitse herders.  
Deze oefeningen zijn vooral gericht op de praktijk, verdediging van de 
geleider, bewaken van voorwerpen en het politiewerk met honden. 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HV BAARLE. 
 
Geldigheid: 
art. 1 Het huishoudelijk reglement wordt door de beheerraad van de 

vereniging uitgevaardigd op grond van de door haar aan art. 19 
van de statuten van de vereniging ontleende bevoegdheid 
daartoe. 

 
 
 
 
 
Beheerraad functies: 
 
art 2. De voorzitter: 
  Leidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging 

en regelt de volgorde van de behandeling van zaken op de 
vergaderingen en bijeenkomsten. Hij/zij verleent het woord en 
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geeft het recht elke spreker(ster) tot de orde te roepen, hem 
/haar het woord te ontnemen of zelfs de vergadering of 
bijeenkomst te doen verlaten. Een en ander in overleg met de 
andere aanwezige beheerraad leden. Hij/zij onderkent de 
goedgekeurde notulen van de vergaderingen. Hij/zij mag ten 
alle tijden de kasboeken nazien. Bij afwezigheid van de 
voorzitter wordt een plaatsvervanger(ster), in overleg met de 
andere beheerraad leden en uit hun midden, verkozen. Hij/zij 
heeft dezelfde rechten en plichten als de voorzitter. 

 
art 3. De secretaris-generaal: 
   Is verantwoordelijk voor alle administratie van de vereniging. 

Hij/zij voert de briefwisseling van de vereniging waarvan hij/zij 
kopie houdt en op elke vergadering van de beheerraad verslag 
uitbrengt.  

  Hij/zij stelt verslag op van alle vergaderingen en activiteiten van 
de vereniging. 

  Hij/zij houdt een lijst van alle aangesloten leden, verzorgt in 
verband met het lidmaatschap, het contact tussen de 
vereniging en de leden en verzorgt de verzending van 
rondschrijven aan de leden. 

  Hij/zij stelt jaarlijks een verslag op omtrent de toestand en 
activiteiten van de vereniging dat, na goedkeuring van de 
beheerraad, op de dagorde van de algemene ledenvergadering 
wordt geplaatst. 
 

art 4. De schatbewaarder: 
  Is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de 

vereniging. Hij/zij is belast met het bijhouden van het kasboek 
en legt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
verantwoording af van zijn/haar beheer. Een kascontrole 
commissie zal ten alle tijden bevoegd zijn de kas en de daarbij 
behorende bescheiden periodiek te controleren. 

 
art 5. Dagelijks beheer: 
  Het dagelijks beheer van de vereniging berust bij de voorzitter, 

de secretaris-generaal en de schatbewaarder. 
 
 
art 6. De beheerraad leden: 
  De overige, niet in functie genoemde, beheerraad leden 

hebben de taak het dagelijks bestuur te helpen in het 
uitoefenen van hun functie. Ze kunnen ook elk afzonderlijk 
verantwoordelijk gesteld worden bij, of voor, de organisatie van 
een activiteit. 
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Verkiezingen. 
 
art 7. De beheerraad bestaat uit 7 leden. De leden van de 

beheerraad worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering 
verkozen. De zittingsperiode is 2 jaar. Het ene jaar treden 3 
leden af en het daarop volgende jaar 4 leden. Zittende leden 
van de beheerraad kunnen zich voor een nieuwe periode 
herkiesbaar stellen.  

 
art 8. Op grond van art. 14 van de statuten moeten de kandidaten 

hun kandidatuur schriftelijk bekend stellen voor 15 januari van 
elk jaar. 

 
art 9.  Beheerraad leden verkiezing: 
  De beheerraad leden worden jaarlijks verkozen door de 

algemene ledenvergadering. Deze verkiezing geschiedt 
schriftelijk. Deze verkozen leden kiezen zelf in de 
eerstvolgende vergadering van de beheerraad, schriftelijk de 
verantwoordelijke voorzitter, secretaris-generaal en 
schatbewaarder. 
 

art 10. Stemmingen: 
  Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk. 
  Stemmingen over zaken kunnen ook worden gedaan door 

handopsteken. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt 
een stembureau ingericht welke bemand moet worden door 
drie leden welke geen zitting hebben in de beheerraad. 

  Stemgerechtigd zijn alleen de leden of gezinsleden die effectief 
één jaar of langer lid zijn van de vereniging èn de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt. 

  Bij stemmingen over kandidaten voor de beheerraad dienen de 
  stemgerechtigde leden zoveel kandidaten aan te kruisen als er 
  vacatures zijn. 

 
Overige functies: 
 
 
 
art 11. De hoofdinstructeur: 
  Is verantwoordelijk voor de lessen gehoorzaamheid die 

gegeven worden. Hij/zij organiseert minimaal 4 keer per jaar 
een instructeurvergadering. Treedt op bij conflicten op het 
terrein. Dient als vraagbaak voor instructeurs en geleiders. 
Neemt de maandelijkse overgangsexamens af. Begeleidt de 
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nieuwe instructeurs, zonodig op het terrein als ook bij hun 
externe opleiding. De hoofdinstructeur wordt gekozen door de 
instructeurs uit de door de beheerraad voorgestelde 
kandidaten. 

 
art 12. Hoofdverantwoordelijke pakwerk: 
  De hoofdverantwoordelijke pakwerk wordt door de beheerraad 

voorgesteld, waarna de leden van het pakwerk hierover kunnen 
stemmen. 

 
art 13. De instructeurs: 
  De beheerraad benoemt instructeurs en geeft de mogelijkheid 

om een instructeurcursus te volgen. Na het met goed gevolg 
afleggen van deze theoretische èn praktische opleiding, 
kunnen zij zelfstandig als instructeur lessen geven.  

  De instructeurs geven volgens een lesrooster bij toerbeurt les 
op een daarvoor van tevoren afgesproken dag en tijdstip. 
Indien de instructeur(trice) verhinderd is les te geven, dient 
hij/zij zelf voor een vervanger(ster) te zorgen. 

   De leeftijd van een instructeur is minimaal 18 jaar. 
 

Leden en honden. 
 
 
art 14. De leden: 
  Iedereen kan op ieder willekeurige datum van het jaar lid 

worden van de vereniging. Het lidmaatschap heeft een looptijd 
van één jaar. Vervolgens kan het lidmaatschap, na betaling van 
de contributie, telkens met een jaar verlengd worden.  

  Toetredende leden zijn enkel aangesloten om te genieten van 
de activiteiten van de vzw, en hebben nog geen stemrecht op 
de algemene ledenvergadering. De definitieve aanvaarding als 
lid van de vereniging geschiedt na één jaar doch kan door de 
beheerraad geweigerd worden indien het lidmaatschap van het 
nieuwe lid, naar mening van de beheerraad, de doelstelling van 
de vereniging in gevaar brengt. De betreffende persoon wordt 
in voorkomend geval schriftelijk bericht en krijgt restitutie van 
inschrijfgeld.  

 
  Leden die 12½ en 25 jaar aaneengesloten lid zijn van de 

vereniging kunnen in aanmerking komen voor een attentie 
welke wordt uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering. 

   
De titel van Erelid of Lid van Verdienste kan toegekend worden, 
eventueel ook postuum, door de raad van bestuur aan leden 
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die zich langere tijd, en op buitengewone wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt jegens de vereniging. 

   
Het volgen van de gehoorzaamheidslessen kan aanvangen als 
de geleider/ster 12 jaar oud is, met dien verstande dat de 
geleider/ster zijn of haar hond, naar oordeel van de 
hoofdinstructeur, voldoende onder commando kan houden.   

 
  Leden kunnen in het clubgebouw, tegen vastgestelde 

bedragen, dranken en dergelijke verkrijgen. De bestelde en/of 
verbruikte dranken e.d. dienen vóór het verlaten van het 
clubgebouw in contanten afgerekend te worden. 

 
art 15. Lidgelden: 
 Lidgelden dienen bij inschrijving te worden voldaan. Bij de 
 inschrijving dient de geleider de inentingspapieren van zijn/haar 
 hond te overleggen. 
 Als toetredend lid is het eerste jaar een bedrag van €45 aan 

lidgeld verschuldigd. Bij verlenging van het lidmaatschap 
bedraagt het lidgeld voor de daarop volgende jaren €35 (lidgeld 
voor effectieve leden) 

  
Het is aan gezinsleden toegestaan met de hond lessen te 
volgen. 
Indien gewenst kunnen  gezinsleden een  z.g. 
'gezinslidmaatschap' aangaan. Het lidgeld bedraagt voor 
toetredende gezinsleden €22,50 en voor effectieve gezinsleden 
€17,50. Ook zij zijn dan verzekerd.  
(NB Enkel effectieve (gezins)leden hebben stemrecht tijdens de 
Algemene  Ledenvergadering. 
Een verlenging van het lidmaatschap wordt gerekend vanaf 
dezelfde dag dat het lidmaatschap zou verlopen. Dit ongeacht 
het moment dat betaling van het lidgeld voor het nieuwe jaar 
geschied.  
 

art 16. De honden: 
  De deelnemende honden aan de activiteiten van onze 

vereniging (dus alle disciplines) hebben een minimale leeftijd 
van 3 maanden en dienen ingeënt te zijn tegen de meest 
voorkomende hondenziekten zoals er zijn: parvo, hepatitis, 
hondenziekte en leptospirosen. 

  ‘Pittbull’ en andere specifiek gefokte vechthonden worden op 
aangeven van de beheerraad uitgesloten van de lessen en 
activiteiten. 
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Speciale activiteiten. 
 
art 17. Benoeming beste hond: 
  Tot 'Beste hond van de club' komen honden in aanmerking die 

tenminste 7 wedstrijden, clubmatch uitgezonderd, voor de 
vereniging in dezelfde klasse hebben gespeeld. 

  De hond met de meeste punten over 7 wedstrijden is de 'Beste 
hond van de club'. De wedstrijd van de Interclub telt niet mee 
voor deze benoeming. De geleider van de ‘Beste hond’ wordt 
tevens winnaar van de wisselbeker. Er is een wisselbeker voor 
iedere discipline met uitzondering van Brevet. De winnaar mag 
de wisselbeker mee naar huis nemen doch vóór 15 januari 
weer inleveren bij het bestuur. De wisselbeker wordt eigendom 
van de geleider indien de beker 3x is gewonnen met dezelfde 
hond. 

 
art 18. Deelname interclub: 
  Voor deelname aan de Interclub wedstrijden tellen als regel: 
  De beste 7 wedstrijden, clubmatch uitgezonderd, gespeeld vóór 

31 oktober van het jaar dat de wedstrijd van Interclub gespeeld 
wordt èn een, naar mening van de beheerraad, positieve 
instelling t.o.v. de vereniging. 

 
art 19. Clubmatch: 
  Voor iedere discipline wordt in principe ieder jaar een 

clubmatch georganiseerd. Ieder lid van de vereniging is vrij om 
deel te nemen aan de clubmatch. Deelnemende leden echter, 
die gedurende het sportjaar voor een andere vereniging in 
wedstrijden uitkomen, kunnen bij de clubmatch niet in 
aanmerking komen voor de ere/hoofd prijzen. 

 
Commissies. 
 
 
 
art 20. De kascontrole commissie: 
  Ieder jaar zal de algemene vergadering een nieuwe kascontrole 

commissie benoemen bestaande uit 3 leden die geen zitting 
hebben in de beheerraad. Om de continuïteit te behouden blijft 
in principe telkenmale één lid van de kascontrole commissie 
zitten. 

  De kascontrole commissie is belast met de controle van en 
toezicht op de schatbewaarder en heeft daartoe het recht 
periodiek inzage van de kasboeken en de daarbij behorende 
bescheiden te verlangen.  
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  Met toestemming van de voorzitter kan zij zich desgewenst 
doen bijstaan door een of meer deskundigen.  

  Zij onderzoekt in elk geval de rekening en verantwoording, elk 
jaar op te stellen door de schatbewaarder.  

  De kas controle commissie geeft haar bevindingen in kennis 
van de algemene ledenvergadering, al dan niet met het advies 
de schatbewaarder ontheffing te verlenen voor het gevoerde 
beleid over betreffend verenigingsjaar. 

  Een goedkeuring daarvan door de algemene ledenvergadering 
strekt tot algemene ontlasting van de schatbewaarder voor 
diens beheer over het afgelopen jaar. 

 
Wijzigingen. 
 
art 21. Wijzigingen huishoudelijk reglement: 
  De leden kunnen gewenste aanpassingen op het huishoudelijk 

reglement schriftelijk, minimaal 15 dagen voor aanvang van de 
algemene ledenvergadering, indienen bij de beheerraad. 

 
      Aanpassing december 2014 
 


