Basisschool “Hond & Baas”
Instaples
FOCUS => geleider informeren over de algemene afspraken alsook een
eerste basis van de oefeningen die we aanleren.
In deze les ontvang je je lidkaart en een kaartje om evaluaties te markeren. Beide
kaarten moet je te allen tijde bij je hebben als je het lesveld betreedt. Bij
controle kan het zijn dat je de terreinen wordt geweigerd, mocht je niet in het
bezit van je lidkaart.
Nadien krijg je een overzicht van de oefeningen die we gaan aanleren aan hond en
baas. Na de les heb je dan nog even de kans om enkele vragen te stellen.

Doorstroomklas
FOCUS => aandacht voor de baas
In de doorstroomklas 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.
oefeningen die we aanbieden in de doorstroomklas:
• aandachtsoefening met naam
• aandachtsoefening ‘kijk’ of ‘let op’ (eigen bevel geleider)
• hond wordt afgeleid door instructeur, baasje vraagt aandacht met naam of
bevel, niet door ruk.
• instructeur/geleider met hond passeert (telkens in één-één situatie), baasje
zorgt dat er aandacht is totdat instructeur/geleider gepasseerd is.
• korte oproep, instructeur houdt hond vast, baasje gaat 5m verder staan en
zorgt dat de hond naar hem/haar komt. (er wordt niet naar de hond
toegegaan, baasje moet zorgen dat hij zo interessant is dat hond naar hem/
haar wil komen)
• aantal grote tonnen op veld, hond blijft achter bij instructeur, baasje
verstopt zich achter eender welke ton, in het begin mag de hond dit nog
zien en mag de baas nog roepen, op termijn hond wegdraaien van baasje en
moet hij baasje zelf zoeken (dit is enkel wanneer we merken dat band
tussen hond en baas zeer sterk is)
• korte volgoefeningen; rechte lijn, linksom/rechtsom – binnenkant-/
buitenkant
• houdingen; zit en lig (uiteindelijk zonder gebaar)
• controle van de leiband
• controle van het voetenwerk
• down; minuutje liggen
• blijfoefening; houding aanhouden
• aanleren om niet te snuffelen; met aandachtsoefening of nieuw bevel

•
•
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spelen met de hond (trekspel), bevel ‘vast’
aanleren hoe te belonen: codewoord => snoepje/speeltje
aanleren hoe een bevel te geven: aandacht vragen met naam/bevel, eens de
aandacht er is, éénmaal bevel geven, dan bekrachtigen met codewoord en
belonen met snoepje/speeltje.
Voorstellen van de hond (tanden en betasten)
…

Om door te gaan naar de A-klas moet de hond het volgende kunnen:
• hond heeft aandacht voor baas, reageert op naam/bevel
• 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/gebaar
• 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 naar gelang 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.
oefeningen die we aanbieden in de A-klas:
• één-één kruisen (hond aan hond)
• blijfoefening; cirkeltje rond hond wandelen, met bevel zit/lig/sta, oproep
max. 10m (hond wordt niet meer vastgehouden, baasje weet zelf hoever
hij/zij kan gaan) met “zit voor”.
• “zit voor” afzonderlijk inoefenen op korte afstand, aangezien dit alles
aangelijnd is, lengte van de leiband!
• spelen met de hond (trekspel), bevel ‘vast’
• diverse spelletjes met apport; vastbijten en trekspel, geleider laat los en
probeert hond naar zich toe te lokken (niet trekken), hond moet wachten –
apport wordt voor de hond gelegd – geleider gaat achter apport staan.
(apport wordt niet weggegooid!!!), apport in bandje of een andere
eenvoudige zoekapport.
• herhaling - hoe een bevel geven : aandacht vragen met naam/bevel, eens de
aandacht er is, éénmaal bevel geven dan bekrachtigen met codewoord en
dan belonen met snoepje/speeltje/sociale beloning.
• vaste volgoefening kriskras door elkaar (met snoep, geen lokmiddel)
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vaste volgoefening voor en achter het front wandelen (met snoep, geen
lokmiddel)
vaste volgoefening met hindernissen (bandjes/kegels/…)
houdingen: zit/lig/staan
“down”, variabele tijd
voet verder inoefenen
start “plaats”, hond enkel leren liggen op leiband/doekje/voorwerp,
aangezien we in de A-klas vaak met veel zijn, hebben we geen tijd om dit
één voor één te doen, je kan wel tegelijk de mensen individueel laten
oefenen met hun hond te leren gaan liggen en dit dan aan te leren als
plaats.
⇨ Proberen om deze oefening toch elke les even kort aan te bieden, deze
oefening zit in het examen… Je mag gerust andere oefeningen weglaten
zolang je deze maar doet.
voorstellen hond, tanden laten zien en nadien instructeur begroeten.
Indien nodig mogen mensen nog steeds met snoep of speeltje in de hand
lopen, maar zeker niet meer voor de neus van de hond. We proberen de
geleiders duidelijk te maken om beloning in de hand, af te bouwen.
Dit door het codewoord te gebruiken op het juiste moment en maar af en
toe te belonen (zie cursus Anita “conditionering”).
…

Om door te gaan naar de B-klas moet de hond slagen voor het A- examen:
• vaste volgoefening
• houdingen
• down
• plaats
• voorstellen hond
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.
oefeningen die we aanbieden in de B-klas:
• één-één kruisen (hond aan hond), indien mogelijk los
• blijfoefening; cirkeltje rond hond wandelen, met bevel zit/lig/sta, afstand
vergroten + mag afgelijnd.
• oproep max. 10m met “zit voor” en “voet”.
• “zit voor” en “ voet” op diverse wijze inoefenen.
• diverse spelletjes met apport; vastbijten en trekspel, geleider laat los en
probeert hond naar zich toe te lokken (niet trekken), hond moet wachten –
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apport wordt voor de hond gelegd – geleider gaat achter apport staan,
apport in bandje of een andere eenvoudige zoekapport, volledige
apportoefening.
herhaling - hoe een bevel geven : aandacht vragen met naam/bevel, eens de
aandacht er is, éénmaal bevel geven dan belonen met codewoord en dan
snoepje/speeltje. Geleiders aanleren dat ze moeten wachten op bevel van
de instructeur, meer focus op correct werken met hond.
vaste volgoefening voor en achter het front wandelen met slalom.
vaste en losse volgoefening met hindernissen (bandjes/kegels/…)
houdingen: zit/lig/staan + houdingen op afstand
“down”, variabele tijd
“plaats”, afstand opbouwen en indien dit vlot gaat stelselmatig ZV en V
bijdoen. ZV en V heeft geen prioriteit, het belangrijkste is dat de hond naar
de geleider komt en vlot terug naar de plaats gaat.
voorstellen hond, tanden laten zien en nadien instructeur begroeten.
geleiders aanleren om de leiband in de linkerhand te houden.
gebruik van kegels, tonnetjes, cavalleti,… voorbereiding recreanten en
debutanten.
…

Om door te gaan naar de brevetklas moet de hond slagen voor het B- examen:
• vaste volgoefening
• losse volgoefening
• houdingen
• oproep
• down
• apporteren
• plaats
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.
oefeningen die we aanbieden in de recreantenklas:
• vaste volgoefening
• losse volgoefening
• houdingen
• oproep/break
• down/ter plaatse blijven
• apporteren
• plaats
• stokje

•

gebruik allerlei toestellen

