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Huishoudelijk reglement KC Assen Huishoudelijk reglement KC Assen   
 
Om de veiligheid van de honden en de mensen gedurende en 

rondom de lessen te waarborgen, zijn er een aantal regels waarvan 

wij verwachten dat elke cursist zich eraan houdt. 

 

 Parkeren op het grote parkeerterrein, niet in de bermen. 

 De kantine is tijdens de training geopend, er staat koffie/thee 

klaar, hiervoor geldt het normale KC tarief. 

 Alle honden, behalve tijdens de training op aanwijzing van de 

instructeur, dienen aangelijnd te zijn.  

 De eigenaar c.q. begeleider is aansprakelijk voor eventuele 

schade die zijn of haar hond toebrengt. 

 De eigenaar c.q. begeleider is WA verzekerd. 

 Mocht uw hond per ongeluk zijn behoefte op het veld doen, dan 

bent u verplicht dit op te ruimen (dit geldt ook voor de oprit). 

 Attentie voor de reu-eigenaren: laat uw hond niet plassen tegen 

muurtjes, palen of prullenbakken als u naar en van het trainings-

veld loopt.  

 Buiten het trainingsterrein is er voldoende ruimte om uw hond uit 

te laten, neem wel een poepzakje mee (en een zaklamp) en ruim 

het ook buiten het trainingsterrein netjes op. 

 Er staan voldoende vuilnisbakken om uw poepzakje in te depo-

neren. 

 Honden zijn in de kantine toegestaan.  

Wilt u lijnen niet vastmaken aan de radiatoren? 

 U bent te gast op het terrein van KC Assen.  

Houd daar als zodanig rekening mee. 

 Het bestuur van KC Assen e/o heeft het recht om leden en/of 

gasten die zich misdragen en/of negatief uitlaten over bestuur, 

instructeurs en de KC in het algemeen de toegang tot het KC 

Assen terrein/gebouwen te ontzeggen en voorts het lidmaat-

schap te beëindigen. 
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Introductie puppycursus en Introductie puppycursus en   
Gedrag&GehoorzaamheidGedrag&Gehoorzaamheid  

 
Algemeen  
De KC Assen en omstreken heeft haar terrein op het Dijkveld-
pad 2 te Assen. Daar staat ons het clubgebouw waar koffie 
en thee gedronken kan worden, waar een toilet aanwezig is 
en waar U en uw hond droog en warm kunnen zitten.  
 
De KC Assen en omstreken, biedt de volgende cursussen 
aan op het gebied van gehoorzaamheid:  
 puppy cursus  
 Gedrag & Gehoorzaamheid, de A/B/C- cursus  
 Cynophilia cursus, dit is Gedrag & Gehoorzaamheid op 

landelijk niveau  
 
Voor de cursus  
Er zijn een paar dingen die U elke les mee moet nemen:  
 Een leren of nylon halsband (géén slipketting of prikband)  
 Een leren of nylon riem, lengte 120 tot 150 cm (géén rol-

riem)  
 Een speeltje om mee te spelen (geen speeltje waar hij 

thuis mee speelt, zonder piep en geen bal)  
 Belangrijk is dat het speeltje door baas en hond kan wor-

den vastgehouden.  
 Kleine hondenbrokjes of iets anders lekkers  
 Apporteerblok (alleen voor de G&G cursus)  
 Poepzakjes  
 
Wat uzelf betreft is het verstandig om gemakkelijk zittende 
kleding te dragen, zonder wapperende onderdelen, die er-
gens achter kunnen blijven haken of de hond aan het schrik-
ken kunnen maken. Goed schoeisel, geen gladde zolen.  
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U dient uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde par-
keerplaats (bij de voormalige hockeyclub). De auto's mogen 
NIET langs de weg worden geparkeerd i.v.m. hulpdiensten.  
De KC Assen en omstreken en haar instructeurs kunnen 
NIET aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in 
welke vorm dan ook.  
 
Wanneer u ontevreden bent, blijf dan niet rondlopen met een 
ontevreden gevoel.  
Meld dit bij de GG coördinator of het bestuur zodat wij samen 
met u aan een oplossing kunnen werken. 
  
Doel van de cursus  
Blije baas: weet hoe hij met zijn hond moet omgaan.  
Blije hond: wordt 'honds' behandeld, dat wil zeggen op zijn 
niveau op een manier die hij begrijpt.  
 
Inhoud van de cursus  
Blije samenleving: geen overlast, zoals poep op de stoep, bijt-
gedrag en andere storende zaken. Veiligheid, voor hond en 
omgeving.  
 
Oefeningen komen in de dagelijkse praktijk veelvuldig voor, 
zijn op de dagelijkse praktijk gestoeld en daar gaat het uitein-
delijk ook om in deze cursus: de dagelijkse omgang met de  
hond. Trainen kan daarom op elk moment van de dag, de oe-
feningen kunnen doorlopend toegepast worden, moet ook, 
want dan krijg je een goed opgevoede hond. U krijg géén ge-
hoorzame hond door een uurtje in de week te trainen. 
  
Puppycursus  
De puppycursus is bestemd voor alle pups, zowel met als 
zonder stamboom.  
U leert tijdens de puppycursus goed en verantwoord met uw 
hond omgaan. Spelenderwijs leert uw pup de meest elemen-
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taire beginselen van het leven onder mensen en de omgang 
met soortgenoten. 
Er wordt aandacht besteed aan socialisatie en basisoefenin-
gen zoals aandacht, zit, af, hierkomen, wandelen zonder trek-
ken en spelen met de eigenaar maar daarnaast ook aan spel-
elementen. 
 
Er is plaats voor maximaal 8 cursisten per groep. 
 
Voor deelname aan de puppycursus moet:  
 Uw pup om en nabij acht (8) weken oud zijn;  
 Uw pup gedeeltelijk of volledig ingeënt zijn;  
 U lid zijn, of worden van de KC Assen en omstreken.  
 
Een cursus bestaat uit 12 - 13 lessen inclusief een informatie-
avond. 
De eerste les is een theorieles zonder hond. 
De cursus zelf wordt verder op de dinsdag en/of woensdag-
avond gegeven.  
 
Gedrag & gehoorzaamheid  
De cursussen Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G) zijn gericht 
op:  
 Het opvoeden en trainen van uw hond;  
 Het opbouwen van een goede relatie met uw hond;  
 Het beter leren kennen van uw hond en inzicht krijgen in 

zijn gedrag;  
 Het leren omgaan van uw hond met andere honden.  
 
Voor deelname aan de GG cursus moet:  
 Uw hond om en nabij 6 maanden oud zijn;  
 Uw hond volledig ingeënt zijn;  
 U lid zijn, of worden van de KC Assen en omstreken. 
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Tijdens G&G cursussen wordt geoefend op:  
 Omgang baas hond  
 Gedrag hond hond  
 Zitten vast  
 Zitten op afstand los  
 Af vast  
 Af los   
 Af uit het zicht/los  
 Volgen vast  
 Volgen los   
 Komen op bevel  
 Gebit tonen  
 Staan en betasten  
 Apporteren  
 Terugsturen naar de plaats  
 
De cursussen worden op drie niveaus gegeven, beginnend bij 
A, daarna B en eindigend bij C. Het grootste deel van de cur-
sussen bestaat uit praktijkoefeningen.  
 
Aan theoretische ondersteuning wordt ook enige aandacht 
geschonken. Een cursus bestaat uit 12 lessen van 1 uur en 
15 minuten. Zowel een introductieavond als een examen ma-
ken hiervan onderdeel uit.  
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Regels voor, tijdens en na de lesRegels voor, tijdens en na de les  
 

Aanlijnen Tijdens de lessen dienen alle honden aangelijnd te 
zijn mits de instructeur anders aan geeft. Ook wordt er van u 
verwacht dat de honden niet met elkaar gaan spelen. Zodat 
de hond niet over enthousiast wordt en de aandacht bij de les 
kan houden.  
 
Loopse teefjes worden niet op het terrein toegelaten 
Wanneer Uw hond loops is kan zij vanzelfsprekend niet aan 
de cursus deelnemen. Ook zonder hond bent U echter van 
harte welkom; zo blijft U op de hoogte van wat er in de cursus 
wordt geleerd. Overlegt U in elk geval even met Uw Instruc-
teur of U na de loopsheid van de hond gewoon in kunt stro-
men of dat een inhaalles noodzakelijk is. 
 
De honden mogen minimaal 3 uur voor de lessen niet 
meer gegeten en niet te veel gedronken hebben. 
Wanneer honden met een volle maag gaan rennen en sprin-
gen bestaat het gevaar voor een maagtorsie; de maag draait 
om zijn as en de toe- en afvoerwegen raken afgesloten. Een 
levensbedreigende situatie, die alleen met een snelle opera-
tie verholpen kan worden. 
 
De honden moeten voor de les begint, goed uitgelaten 
zijn buiten het clubterrein Het spreekt vanzelf dat U van 
honden die niet goed uitgelaten zijn, niet kunt verwachten dat 
ze hun volle aandacht bij de les hebben en voluit springen en 
rennen. Er wordt ook van u verwacht dat u de uitwerpselen 
van uw eigen hond opruimt en in de daarvoor bestemde af-
valbakken deponeert. Deze opruimplicht geldt voor op en bui-
ten het terrein. Van honden die niet goed uitgelaten zijn, kunt 
u niet kunt verwachten dat ze hun volle aandacht bij de les 
hebben en voluit springen en rennen.  
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Verhindering Bij ziekte of verhindering gelieve van tevoren 
afbellen bij uw eigen instructeur. Indien deze niet bereikbaar 
is, bij de kantine. Tel: 0592-340785. Drie keer niet komen 
zonder afmelden, wordt beschouwd als einde cursus! Cursus-
geld wordt in deze situatie niet gerestitueerd en let wel: uw 
lidmaatschap van de KC Assen wordt hiermee niet beëindigd. 
 
Geleider De geleider van de hond dient in principe minimaal 
16 jaar oud te zijn en dient steeds dezelfde te zijn tijdens de 
lessen. Indien dit niet mogelijk is, graag overleg met de in-
structeur. Gezinsleden zijn altijd welkom op de les. Vanzelf-
sprekend is dat zij de les niet verstoren of de aandacht trek-
ken van de hond.  
Voor jongere kinderen is er een speciale kind-hond cursus. 
 
Eigenaar / ondergetekende verklaart met het invullen van 
het inschrijfformulier dat: 
A. De door hem/haar ingeschreven hond voldoende is geënt, 
middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aan-
toonbaar is middels het entingsboekje en/of dat de door hem/
haar ingeschreven hond is getiterd, aantoonbaar middels ver-
klaring van de bepaling van de titer van antistoffen in het 
bloed. 
ENTBOEKJE en/of TITER VERKLARING TIJDENS 1e LES 
AAN INSTRUCTEUR LATEN ZIEN TER CONTROLE! 
B. Voor zover hem/haar bekend de door hem/haar ingeschre-
ven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd 
in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hon-
denziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in 
het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond 
niet te laten deelnemen indien de aangegeven omstandighe-
den zich voor de training/lessen nog mochten voordoen. 
C. Hij zich door het inzenden van dit formulier onderwerpt aan 
de bepalingen van de statuten en de reglementen de KC As-
sen en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 
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Leerprincipes: Leerprincipes:   
 

Er zijn er 3:  
Niet vrijwillig leren. (klassieke conditionering) Pavlov 
Vrijwillig leren.  (operante conditionering) Skinner 
Afleren.    (operante conditionering) Skinner 
  
Pavlov: De klassieke conditionering.      
 
Pavlov ontdekte dat de hond al begon te kwijlen als hij de le-
pel hoorde waarmee z’n voer werd opgeschept. 
Voor de hond was dit geluid het signaal dat hij had leren as-
sociëren met het krijgen van voedsel. Vervolgens ging Pavlov 
een bel gebruiken. Telkens als de hond zijn eten kreeg liet hij 
de bel horen. Al heel snel had de hond hier ook een associa-
tie gelegd tussen de bel en het krijgen van voedsel. Hij begon 
al te kwijlen als hij alleen de bel hoorde. Dit is klassieke con-
ditionering. Eerst een prikkel en dan het gedrag (een reactie). 
Nu zou je zeggen dat de hond dit toch vrijwillig geleerd heeft?  
Nee dus, hij heeft het onvrijwillig geleerd. De hond kon er nl. 
niets aan doen dat hij de bel ging associëren met  voedsel. 
Hij legt alleen maar de associatie tussen twee prikkels. Het 
zijn reflexen die niets te maken hebben met menselijke 
dwang. 
Een voorbeeld uit de praktijk: Voordat we met onze hond uit 
gaan hebben we een heel ritueel aan handelingen bv. TV uit-
doen, laarzen aantrekken, riem pakken, sleutels pakken, jas 
aandoen, etc. etc.  
Voor sommige honden is het uitzetten van de televisie al het 
signaal voor: WE GAAN WANDELEN  
Hebben wij dat de hond geleerd, heeft de hond dat vrijwillig 
geleerd? Nee, het is gewoon een associatie dat de hond ge-
legd heeft tussen twee of meerdere prikkels. Televisie uit is 
wandelen. 
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Skinner: De operante conditionering. 
 
Skinner ontdekte dit: je plaatst een duif in een kooi en in die 
kooi staan drie speelkaarten. Als de duif toevallig de ruiten 
aas aan tikt, valt er een maiskorreltje in de kooi. Doet ze dit 
per ongeluk nog een keer dan valt er weer een korreltje. Als 
ze een andere kaart aanraakt gebeurt er niets. Zo zal de duif 
leren dat alleen de ruiten aas aantikken een beloning ople-
vert. Ook als je de kaarten in een andere volgorde zet blijft ze 
de ruiten aas herkennen en aantikken, toch hebben we de 
duif niet gedwongen. Ook hebben we de duif niet gecorri-
geerd als ze de verkeerde kaart aantikte, het leverde alleen 
geen korreltje (beloning) op. De duif heeft het allemaal zelf 
uitgevogeld.  
Dit is leren via zelfbelonend gedrag  of wel operante condi-
tionering. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: Je laat de koelkast per ongeluk 
op een kier staan, je hond ruikt de leverworst en begint met 
z’n poten aan de koelkastdeur te krabben. Hij krijgt deze open 
en doet zich te goed aan de leverworst en alle andere lekkere 
dingen die in de koelkast liggen,  JACKPOT!!! 
 
De hond heeft na één keer al geleerd dat de koelkast open 
maken een geweldige beloning oplevert, bij sommige honden 
kun je je dan ook niet omdraaien of ze zitten bij de koelkast. 
Als de hond nooit meer de kans krijgt om de koelkast open te 
maken zal het gedrag zich niet herhalen, maar heeft hij nog 
één of twee keer succes dan zal hij het blijven doen.  
 
Afleren: 
Afleren is ook een vorm van operante conditionering. 
Bijvoorbeeld:  De hond valt uit naar andere honden. Op het 
moment dat de hond eventjes ophoudt met blèren en een mo-
ment rustig is, beloon  je dit.  Het foute gedrag zal in het ge-
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heel genegeerd moeten worden. De hond leert op deze ma-
nier dat uitvallen niets meer oplevert en dat op de baas letten 
hem wel wat oplevert. Hij leert dit geheel vrijwillig. Dit proces 
duurt natuurlijk een tijdje maar werkt als een trein. 
 
We zullen in de cursus agility alleen maar gebruik maken van 
de operante conditionering dus het vrijwillig leren! 
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Tot ziens bij Tot ziens bij   
KC AssenKC Assen  


