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Welkom bij hondenschool Kyon! 

Algemene informatie: 

Onze lesuren 

Woensdagavond      Zondagmorgen 

 Pups: 19u30 – 20u     Pups: 9u30 – 10u 

 Opvang: 19u30 – 20         OP AFSPRAAK       Opvang: 9u30 – 10u 

 A-klas: 20u00 – 20u45    A-klas: 10u – 11u 

 B-klas: 20u00 – 20u45    B-klas: 10u – 11u 

 C-klas: 20u45 – 21u30    C-klas: 11u10 – 12u10 

 D-klas: 20u45 – 21u30    D-klas: 11u10 – 12u10 

Op enkele uitzonderingen na, gaan de lessen heel het jaar door. Wij zijn van mening dat een hond 
in alle omstandigheden moet luisteren naar zijn baas. Wanneer de weersomstandigheden echter 
extreem zijn (zeer warm of zeer koud), zullen de lessen niet doorgaan. U zult dan steeds een bericht 
van ons krijgen om dit aan te kondigen.  

Lidgelden 

Lidgeld voor één jaar: 50 euro 

U bent reeds lid en schrijft zich graag in met een tweede hond: 15 euro 

U bent de tweede geleider van dezelfde hond: 30 euro 

U bent vervangend geleider (max. 8 lessen/jaar) van dezelfde hond: 15 euro 

  

 

http://www.hskyon.be/


Inschrijven 

Uw hond moet in het bezit zijn van een Europees Paspoort (blauw boekje). Het chipnummer zal 
steeds gecontroleerd worden door iemand van het Kyon-team. 

Wanneer u uw hond wenst in te schrijven, moeten de volgende inentingen in orde zijn: 

 Algemene inentingen: rattenziekte, kattenziekte, hondenziekte, … 

 Bijkomende VERPLICHTE inentingen: kennelhoest (Pneumodog) 

U mag altijd eerst deelnemen aan één gratis proefles, daarna brengt u uw inschrijvingsformulier (te 
verkrijgen op onze hondenschool of via onze website) volledig ingevuld mee, samen met het 
Europees paspoort van uw hond en het inschrijvingsgeld (cash of via overschrijving). 

Pups zijn welkom van zodra zij 12 weken oud zijn en alle nodige inentingen hebben gehad. Geleiders 
kunnen vanaf de leeftijd van 14 jaar deelnemen, mits goedkeuring van het bestuur. 

De opvangklas is enkele jaren geleden opgericht met als doel om nieuwe honden, ouder als zes 
maanden, op te vangen en om zowel hond als geleider de basis aan te leren. Na enkele lessen kan 
men dan aansluiten bij de A-klas na goedkeuring van de voorzitter. 

Voor, tijdens en na de lessen bent U, als geleider en eigenaar, steeds verantwoordelijk voor het 
gedrag van uw hond. Kyon is nooit aansprakelijk voor ongevallen tussen honden onderling. Voor 
(lichamelijke) ongevallen bent U verzekerd na het betalen van het jaarlijkse lidgeld. Verzekering is 

sinds 2022 via de overkoepelende organisatie KKUSH. Als bewijs van inschrijving zal U van de 
KKUSH een lidkaart ontvangen de maand volgend op deze van de inschrijving. 

Evolutie 

Vanaf de leeftijd van 6 maanden gaat u automatisch naar onze A-klas, vanaf dan dient u mee 

te doen aan overgangsproeven om in hogere klassen te komen. Wij trachten om één keer per 2 
maanden een overgangsproef A-B en B-C te organiseren (afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de instructeurs). Honden en geleiders mogen meerdere keren meedoen met een overgangsproef. 
De overgangsproef is slechts geldig voor één combinatie geleider – hond. Indien er meerdere 
geleiders met 1 hond deelnemen aan de lessen, moet elk duo apart geslaagd zijn voor de proef. De 
data van de overgangsproeven zal steeds aangekondigd worden op het bord aan de blokhut. De 
inhoud van de overgangsproeven kan u steeds inkijken in onze blokhut. Vraag gerust informatie 
aan iemand van het team. 

Het is niet toegestaan om met loopse teven naar een hondenschool te gaan. Gedurende deze 
periode (viertal weken) kan U niet deelnemen aan de lessen!! 

Hondenpoep 

Alle leden zijn verplicht de uitwerpselen van zijn/haar hond STEEDS op te ruimen. Zowel op onze 
hondenschool, als op weg naar onze hondenschool. Indien u hond vanaf de A-klas het terrein nog 
bevuilt, zal er een boete gevraagd worden van 50 eurocent. 

 

 

 

 



 

Wat hebt u nodig tijdens uw gehoorzaamheidsles met uw hond? 

U brengt zeker mee: 

- Hondensnoepjes 
- Leiband (min. 1 meter lang). Rollijnen worden niet toegelaten op het terrein 
- Halsband: slipketting of slipkoord, halve slip (te verkrijgen op de club). Voor pups worden 

gewone leibanden nog toegestaan. Harnasjes, U-leads, tuigjes, … worden niet 

toegestaan tijdens de lessen. De instructeurs helpen U graag bij de keuze van de juiste 
halsband. 

- Speelgoed: een voorwerp dat u meebrengt waarmee u samen met uw hond een 
‘spelletje’ kan spelen, bv. bal met touw, lange flosh, bijtkussens, … 

- Apporteervoorwerp: een ‘apport’ is een voorwerp dat u zelf weggooit en welke uw 
hond daarna gaat opzoeken en naar U terugbrengt. U vindt verschillende soorten in de 
dierenwinkel. 

Belangrijke oefening 

Van zodra uw pupje bij u thuis komt, kan u beginnen met één van de belangrijkste oefeningen. 

Aandachtsoefening: u leert uw pupje op te letten en naar u te kijken, dmv zijn naam uit te 
spreken en hem te belonen wanneer hij naar u kijkt. Wanneer dit goed lukt en uw pup altijd op 
zijn naam reageert, gaat u aan deze oefening een woordje geven, bv. ‘kijk’, ‘let op’, ‘aandacht’, … 

Wat u best ook al van pup af aan kan leren is dat je uw hond regelmatig overal betast, ook aan 
zijn muil, waarbij u de lippen goed omhoog haalt zodat u de tanden kan nakijken. Dit maakt het 
in de toekomst makkelijker voor u om eventuele wonden of dergelijke na te kijken en ook voor je 
dierenarts. 

Leest u zeker ook voldoende over uw hond, eventuele boeken van uw ras of algemene 
hondenboeken, waarin u leert hoe u best met uw hond omgaat (roedelregels). 

Bevelen 

Meest gebruikte op onze hondenschool 

let op, kijk: aandachtsoefening 

af of liggen, zit, recht of sta: houdingen 

blijf: ter plaatste blijven tot de baas terug komt 

volg, dicht: wanneer u een wandeling start 

apport, zoek: u gooit een voorwerp weg en uw hond gaat het ophalen 

voet, zit voor, kom hier, … 

 

 

 

 



 

Treibball 

Naast de gehoorzaamheidslessen biedt Kyon ook nog Treibball lessen aan. Treibball is een sport 
waarbij je op afstand je hond gaat begeleiden om grote, opblaasbare ballen (45cm / 65cm) in een 
doel of langs een parcours te leiden. De lessen gaan door op donderdagavond en worden door Cindy 
gegeven. Per groep kan er maximum 5 man deelnemen.  

Een minimum aan gehoorzaamheid is wel vereist voor deelname aangezien de honden te samen 
los op het terrein rondlopen. Voor iedere inschrijving zal het team beslissen of de deelname aanvaard 
wordt.  

Wat hebt u nodig tijdens uw Treibball-les met uw hond? 

U brengt zeker mee: 

- Hondensnoepjes 
- Leiband (min. 1 meter lang) 

Kyon voorziet opblaasbare ballen. Indien de honden een bal kapotbijten, zal er een bedrag van 
€20 per bal aangerekend worden. 

Voor de Treibball-lessen hebben we geen speciale vereisten naar halsbanden, … aangezien de 
hond los op het terrein werkt. 

Voor meer info kan je ook iemand van het bestuur contacteren of gerust eens komen kijken.  

Vragen 

Als U vragen heeft betreffende inschrijvingen, onze lessen, terreinen, enz. kan u terecht bij: 

Geoffrey Dumoulin, voorzitter@hskyon.be , voorzitter en instructeur HS Kyon vzw 

Het Kyon-terrein wordt volledig door het Kyon-team onderhouden. Indien U uw steentje wilt 
bijdragen aan onze kleine club, mag U zich ook steeds aanmelden om ons te helpen met dit 
onderhoud. Iedereen is welkom!! 

Hopelijk tot snel!! 

 

Het Kyon-team 


