Basisschool HOBA
Puppyklas
FOCUS => aandacht voor de geleider
In de puppyklas gaan we zorgen dat het baasje de aandacht van de hond kan
vragen, zonder aan het dier te moeten trekken en sleuren. We willen de relatie
tussen hond en baas in de kijker zetten en de geleiders ook stimuleren om
meer aan deze band te gaan werken. Dit wil ook zeggen dat we ze gewaar gaan
maken dat dit niet zomaar vanzelfsprekend is. Dit aan de hand van allerlei
leuke, positieve oefeningen/spelletjes.

Om door te gaan naar de juniorklas moet de hond het volgende
kunnen:





hond heeft aandacht voor baas, reageert op naam/bevel, zonder snoep
oproep, hond loopt naar baas
hond neemt speeltje vast
geleider kan correct werken met codewoord (beloont correct)

Startersklas
FOCUS => aandacht voor de geleider + leren werken met hond
In de startersklas hebben we oudere honden dan bij de pups, maar zij moeten
wel dezelfde basis aangeleerd krijgen. Vandaar dat we hier dus ook gaan
werken aan de aandacht van de hond voor de baas. In deze lessen starten we
steeds met enkele aandachtsoefeningen. Daarna gaan we de geleider leren
werken met de hond zoals in de juniorklas. Het gaat hier over de basisbevelen
zit/lig/blijf/volg/voet. (de geleider kiest zelf welke woorden hij voor zijn
bevelen gebruikt.)

Om door te gaan naar de A-klas moet de hond het volgende kunnen:








hond heeft aandacht voor baas, reageert op naam/bevel, zonder snoep
oproep, hond loopt naar baas
hond neemt speeltje vast
geleider kan correct werken met codewoord (beloont correct)
hond kan blijven
hond kan zit en lig zonder extra hulp
hond kan over een korte afstand, max. 10m, aandachtig volgen (er mag
tussendoor beloond worden)

Juniorklas
FOCUS => leren werken met hond
In de juniorklas gaan we de geleider leren werken met zijn/haar hond. De basis
is gelegd qua aandacht vragen, hoe een bevel te geven en belonen. Deze basis
blijft aan bod komen bij alle oefeningen en we leren ook de basisbevelen. Deze
zijn zit/lig/blijf/volg/voet. (de geleider kiest zelf welke woorden hij voor zijn
bevelen gebruikt.)

Om door te gaan naar de A-klas moet de hond het volgende kunnen:







hond heeft aandacht voor baas, reageert op naam/bevel, zonder snoep
hond neemt speeltje vast
geleider kan correct werken met codewoord (beloont correct)
hond kan blijven
hond kan zit en lig zonder extra hulp
hond kan over een korte afstand, max. 10m, aandachtig volgen (er mag
beloond worden)

A-klas
FOCUS => aangelijnd werken + volgen
In de A-klas werken we verder aan de basis van de gehoorzaamheid. Deze basis
is even belangrijk bij de andere disciplines zoals agility, obedience, treibbal,…
De basisoefeningen worden verder uitgediept en naargelang de wensen van de
geleider (gaat deze verder binnen gehoorzaamheid of een andere discipline)
wordt er gericht gewerkt naar het A-examen. We houden binnen deze klas
rekening met de focuspunten eigen aan de discipline die men in de toekomst
wil gaan uitoefenen. Aangezien de geleider nog steeds in de basisschool zit,
streven we toch naar een redelijk niveau, doch blijven we primeren dat het
leuk en uitnodigend moet blijven voor mensen die dit puur als recreatief zien.

Om door te gaan naar de B-klas moet de hond slagen voor het Aexamen: Verdere info omtrent het examen vindt men op www.hoba.be

B-klas
FOCUS => los werken
In deze klas zetten we het programma van de gehoorzaamheid verder, dit wil in
de praktijk zeggen dat we dieper ingaan op de details en de correctheid van de
oefeningen. Daarnaast gaan we de hond leren werken zonder leiband en
blijven we de basis herhalen. Geleiders moeten gaan beslissen of ze de officiële
brevetproef van de KKUSH willen behalen of nadien met een overgangsproef
naar de recreantenklas gaan.

Om door te gaan naar de recreantenklas/brevetklas moet de hond
slagen voor het B/C- examen: Verdere info omtrent het examen vindt men
op www.hoba.be

Recreanten
FOCUS => klassieke oefeningen met een twist
Het programma voor deze klas bestaat uit de oefeningen van de debutanten en
de klassieke gehoorzaamheid. We streven wel naar een degelijk niveau maar
zonder prestatiegerichtheid/wedstrijd verplichting.
Indien deze geleiders en honden toch eens willen deelnemen aan een wedstrijd
of hun hond alert houden, hebben ze een goede basis debutanten. We
proberen de grenzen te verleggen en zeker af en toe een leuke twist toe te
voegen.

Brevetklas
FOCUS => voorbereiding brevet + voorbereiding debutanten
In deze klas bereiden we de geleider en zijn hond voor op het behalen van de
officiële brevetproef van KKUSH. We gaan ook al bekijken wat we onze hond in
de toekomst allemaal nog moeten aanleren om verder te gaan naar
debutanten en GP1.

