
Opstart reglement Hondenschool Kyon 

a.      Organisatie trainingen 

 Alle lessen gaan door in open lucht. Gedurende de hele periode zal de keuken niet 
toegankelijk zijn voor iedereen (instructeurs en leden). De blokhut zal enkel toegankelijk 
zijn voor instructeurs. Slechts in uiterste noodzaak (EHBO), hebben leden toegang tot de 
blokhut. Tijdens een verzorging zal iedereen mondmaskers en handschoenen dragen. 

 Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1,5m. Er zullen geen oefeningen 
georganiseerd worden waarbij de geleiders als “pion” moeten dienen.  

 Afstand tot de instructeur: minimaal 1,5 meter. De instructeur zal de hond of materiaal 
van de geleider niet vastnemen. Honden die gaan lopen tijdens een oefening, dienen 
deze oefening te doen in de gang onder begeleiding van de eigen baas. Het openen en 
sluiten van de poort, is de taak van de instructeur.  

 Na elke les ontsmet de instructeur zijn handen. Kyon voorziet handgel voor de 
instructeurs en geleiders. De bus voor de geleiders blijft buiten op tafel staan. 

 Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. 
Handschoenen worden ter beschikking gesteld voor de instructeurs en worden na elke 
les weggegooid. 

 Maximaal 10 geleiders per klas en minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere 
klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. Op het terrein van een club mogen maximaal 
20 geleiders (+ 1 instructeur per klas) gelijktijdig aanwezig zijn. 

 Mondmasker voor geleiders en instructeurs is aangeraden. Mondmaskers en 
handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders. 

 Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken. 

 Administratieve zaken zoals inschrijvingen alsook betalingen moeten online gebeuren. 

 Halsbanden, slipkettingen en leibanden van de club kunnen niet gebruikt worden. Men 
kan nog steeds de halsbanden aankopen. 

 Zieke instructeurs en zieke geleiders zullen niet toegelaten worden op het terrein. De 
toegang voor risicopatiënten wordt niet verboden, maar wel afgeraden tijdens de eerste 
weken. 

 Indien er vragen zijn over de honden, kan je steeds contact opnemen met Geoffrey. Dit 
kan telefonisch of via mail. Helaas kunnen wij tijdelijk geen extra uitleg geven voor of na 
de lessen. 

 De lessen zullen stipt op tijd starten en eindigen volgens de alternatieve uren. Een nieuwe 
klas kan pas op het terrein komen, nadat de vorige klas is vertrokken. 

 Honden die in maart in de puppyklas zaten en nu zes maanden zijn, starten de eerste les 
in de puppyklas “+” zitten tot nader bericht van de instructeur. 

b.      Organisatie clubs 

 De Sporthal zal niet toegankelijk zijn. Er is geen toegang tot de toiletten mogelijk.  

 De grote toegangspoort blijft gedurende de les open. 

 Al de geleiders volgen het aangeduide traject om vanaf de parking naar het terrein te 
komen. 



 Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk 
het veld en keert huiswaarts. Het terrein is pas toegankelijk vanaf onderstaande uren. 

 Het laten spelen van de honden wordt tijdelijk niet meer toegelaten. 

 Slecht 2 geleiders per keer en met een minimumafstand van 1,5m worden toegelaten op 
de plasweide. Hondenpoep wordt opgekuist met zakjes en direct in de vuilbak gedropt. Het 
is nog steeds de bedoeling dat uw hond zijn behoefte enkel en alleen op de plasweide 
doet, niet op het terrein. 

 Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen. Hierin wordt geen enkele uitzondering 
gemaakt. 

 Alle activiteiten en wandelingen worden voorlopig geannuleerd.  

 Vanuit de KKUSH wordt er gevraagd om de prioriteit te leggen om de socialisatie van pups 
en jonge honden. Wij zullen de lessen geleidelijk aan opstarten, met in eerste fase pups, 
opvang en A-klas. Elke week zullen wij dit evalueren en telkens 1 klas toevoegen.  

Lessenrooster – evaluatie op 28/5 

Opstart 24 mei: 

ZONDAG 24/5 

- Pups: 9u30 – 9u55 

- Pups +: 9u30 – 10u00 

- A-klas: 10u10 – 11u00 

WOENSDAG 27/5 

- Pups: 19u30 – 19u55 

- Opvang: 19u30 – 20u00 

- A-klas: 20u10 – 20:50 

Het niet volgen van de bovenstaande regels kan tot hoge boetes leiden voor de club en de 
aanwezige geleiders alsook een tijdelijke sluiting voor de clubs Wij vragen jullie om dit even 
vol te houden zodat wij snel terug onze vertrouwde werking kunnen hervatten. 


