
 

 

 

Wegwijzer en hulpmiddel voor geleiders 
Hondenschool Kyon Boortmeerbeek vzw 

 

Welke bevelen moeten ik en mijn hond kennen per klas? 

• Puppyklas 

- Houdingen (zit en liggen/af) 

- Volgen (aangelijnd) 

- Voet (beginselen) 

- Socialisatie (voorwerpen, andere honden en mensen = geleiders en instructeurs) 

- Blijven en eventueel oproepen  

op voorwaarde dat de blijf gekend is en goed uitgevoerd wordt 

- Voorstellen van de hond (tandjes) 

 

• A-klas 

- Voorstellen van de hond (tandjes) 

- Socialisatie (voorwerpen, andere honden en mensen = geleiders en instructeurs) 

- Ter plaatse blijven (aangelijnd 30sec) 

- Houdingen (zit en liggen/af) 

- Volgen (aangelijnd en afwerken aan de voet) 

- Oproepen (afgelijnd en min. 10m) 

 

• B-klas 

- Voorstellen van de hond (tandjes) 

- Apporteren (afgelijnd en min. 10m) 

- Ter plaatse blijven (afgelijnd 1 minuut op ongeveer 5m afstand) 

- Houdingen (zit, liggen/af en recht/staan) 

- Volgen (aangelijnd + los en afwerken aan de voet) 

- Oproepen in zit voor (afgelijnd en min. 15m) 

- Volgen met tempowisselingen (aangelijnd en afwerken aan de voet) 

- Los kunnen werken met meerdere honden op het terrein 

 

• C-klas en D-klas hier wordt er verder gewerkt aan de verfijning van de reeds geleerde 

bevelen 

- In groep los werken met de honden 

- Op afstand bevelen geven = zit, liggen/af, recht/staan 

- Jouw apport terugzoeken tussen andere speeltjes of hindernissen (hekken, toestellen) 

- Terugkeren naar de plaats = plaatske  

- Volgen met obstakels 

- Down (afgelijnd 2 minuten op ongeveer 10m afstand) 

- Oproepen in zit-voor en afwerken aan de voet  

- Houdingen op toestellen, andere plaatsen 

- Oproepen met onderbreking 

- Werken op verschillende terreinen  

- … 



 

 

Wat willen we hiermee bereiken? Waarom is dit nuttig voor mijn hond? 

- Aangelijnd of los volgen: de hond mag de geleider niet tot last zijn en blijft steeds en 

zonder hinderen dichtbij (steeds aan het correcte been van de geleider). 

- Voorstellen van de hond (tandjes): bij de dierenarts of op tentoonstellingen met de 

hond het gebit vlot zonder problemen laten controleren en zich laten betasten door 

vreemden. 

- Houdingen (zit, liggen/af en recht/staan): de hond neemt onmiddellijk de door de 

geleider gevraagde houding aan en voert ze onvoorwaardelijk uit zolang de geleider dit 

wilt. 

- Oproepen: wanneer de geleider roept, komt de hond direct en recht naar hem 

toegelopen in de kortst mogelijke tijd. 

- Down of ter plaatse blijven: wanneer de geleider de hond ergens niet kan meenemen, 

moet hij erop kunnen vertrouwen dat hij zijn hond terugvindt waar hij hem veilig heeft 

achtergelaten. De hond laat zich dan ook door niets of niemand verleiden of weglokken. 

- Apporteren: op bevel haalt of zoekt de hond het voorwerp dat zijn geleider heeft weg 

gegooid of aan hem toebehoort. 

- Terugbrengen verloren voorwerp: de geleider is een voorwerp verloren, de hond wordt 

opgestuurd om het voorwerp te zoeken en terug te brengen bij de geleider. 

- Oproepen en onderbreken: wanneer de geleider roept komt de hond recht naar hem 

toegelopen en in de kortst mogelijke tijd. Wil de geleider om welke reden dan ook dat de 

hond halthoudt, dan moet deze ook onmiddellijk stoppen bij het eerste bevel dat 

gegeven wordt. 

- Terugsturen naar de plaats: wanneer de hond de plaats zou verlaten waar hij werd 

achtergelaten en zich bij zijn geleider voegt, moet hij op bevel terug naar zijn plaats 

kunnen keren. 

 

Waar letten de instructeurs nog op tijdens de les en wat is zeker zo belangrijk? 

De algemene houding van zowel geleider als hond! 

- Plasje of kakje op het terrein is niet toegestaan 

- Hond slaan of hardhandig aanpakken is een no go 

- Agressie van de hond naar andere honden of geleiders 

- Grof taalgebruik of woede tegen de instructeur 

- Beloon je hond tijdig door met hem even te spelen 

- … 

 

Bij vragen of bedenkingen gelieve je te richten tot het Kyon-team. 

Geoffrey, Sofie, Elke, Rani, Koen, Raoul, Cindy, Femke en Jeroen 

 

 


