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- Het is niet toegelaten om 2 uur na elkaar les te volgen binnen dezelfde 
discipline met dezelfde hond.

- Het is enkel mogelijk om les te volgen in de klas waar men thuis hoort 
volgens de gradatie bepaald door het wedstrijdreglement van KKUSH. Er zijn 
hierop 2 uitzonderingen mogelijk. De eerste betreft het initiatief van de 
instructeur. Wanneer hij of zij beslist om bepaalde klassen uitzonderlijk samen 
te voegen wegens omstandigheden, dan kan men uiteraard de 
georganiseerde les mee volgen. De tweede uitzondering betreft de 
gehoorzaamheidsdiscipline: wanneer men 10 keer meer dan 85/100 behaald 
heeft en men met de hond spoedig een graad hoger kan gaan volgens het 
wedstrijdreglement van KKUSH, dan kan men in de desbetreffende klas les 
volgen mits akkoord van de verantwoordelijke van gehoorzaamheid. Na 6 
maanden gebeurt er een evaluatie om een verdere deelname aan de 
desbetreffende klas te beoordelen.
 
-   Men kan slechts meetrainen bij de debutantenklas (gehoorzaamheid) als 
men geslaagd is voor het brevet met een minimumscore van 85/100.

- Niet-leden kunnen occasioneel mee trainen met onze lessen, dit op 
voorwaarde van betaling van 1,50 EUR. Dit kan maximum één maal per 
maand. Het is verplicht vooraf toestemming te vragen aan het bestuur zodat 
wij onze instructeurs kunnen inlichten dat er iemand bijkomt (en we dus 
drukke momenten kunnen voorkomen). Dit kan via onze website of per e-mail. 
Zonder bevestiging is er geen zekerheid dat men de les zal kunnen volgen. 
Graag betaling voor de start van de les in de kantine.

- Leden kunnen ten allen tijde gebruik maken van onze lessen met de hond 
die voor Hond en Baas wedstrijden speelt, op voorwaarde dat ze minstens 5 
wedstrijden per jaar spelen voor onze club. Wanneer deze lesnemers het 
aantal van vijf wedstrijden niet halen, dienen ze mee te trainen met de 
recreanten. Leden die net gestart zijn in de wedstrijdklassen krijgen hierop 
een versoepeling en dienen slechts 3 wedstrijden te doen in het eerste jaar. 
Ttz: Tijdens de eerste 6 maanden hoeft men geen wedstrijden te spelen en 
kan men trainen om het niveau te verbeteren (deze clausule is enkel voor 
gehoorzaamheid). Wanneer men vanaf jaar 2 gemiddeld geen 60/100 of meer 
kan halen, wordt ook naar de recreantenklas doorverwezen.



- Leden die bij onze hondenschool ingeschreven honden hebben die voor een 
andere club spelen, kunnen enkel met deze honden trainen in de klas van 
hun laatst behaalde graad indien zij en/of hun partner zich ook 1x om de 3 
weken actief inzetten voor de club (les geven of mee helpen met toog). Zo 
niet maken zij deel uit van de recreantengroep.

- Indien er een combinatie is van zowel honden die voor Hond en Baas 
wedstrijden spelen alsook bij ons ingeschreven honden die spelen voor een 
andere club, dan is ook voorgaand punt van toepassing.

- Instructeurs die lesgeven in tijdens het uur waarop hun eigen les plaatsvindt, 
kunnen die dag meetrainen met een andere klas, rekening houdend met 2 
bovenstaande punten.

- Leden waarvan de hond wegens medische of ouderdomsredenen geen 
wedstrijden meer speelt, én waarvan het lid ten minste het laatste actieve jaar 
gespeeld heeft voor onze club, kunnen blijven trainen in de klas van de laatst 
behaalde graad.

- Indien alle ingeschreven honden bij onze club voor Hond en Baas spelen, 
kan men aanspraak maken op het statuut van medewerkend lid (en dus 
verminderd lidgeld verkrijgen indien de andere voorwaarden voldaan zijn). 
Zijn er honden waar men mee traint bij Hond en Baas die niet voor onze 
hondenschool spelen, zal men nooit medewerkend lid kunnen zijn.

- Elk lid heeft het recht om een klas lager te trainen dan de graad die de hond 
behaald heeft. Dit dient wel voor een langere periode te zijn (op alle 
trainingsdagen) met als doel om zich zo te kunnen verbeteren en meer 
ervaring op te doen voor de hogere klas. Ook leden die met meerdere honden 
wedstrijd spelen voor Hond en Baas kunnen een klas lager trainen omdat ze 
anders de mogelijkheid niet hebben om met al hun honden dezelfde dag te 
trainen. Occasioneel meetrainen in een andere klas wordt dus niet toegelaten. 
Dit laatste kan enkel mits akkoord van de hoofdinstructeur of mits akkoord 
van de raad van bestuur.

- Alle onduidelijkheden in het reglement, alsook alle toekomstige 
vraagstukken dienen voorgelegd te worden aan het bestuur. Zij beslissen 
hierover.


