Ook kunt u daar terecht voor opleidingen :
 Verkeerszekere Hond (VZH)
 Uithoudingsvermogen (UV)
 Behendigheid- en agilitytraining
e.d.
De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.

Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van Crista Torn Broers.
* Hebt u vragen op deze terreinen? Dan
kunt u contact met haar opnemen. Haar
email-adres is: labrador.gedrag@hetnet.nl

7. Hoe vind ik een goede
hondenschool
Soms ziet u als kersverse hondeneigenaar
door de bomen het bos niet meer. Welke
hondenschool is geschikt voor u en uw
hond?
Waar moet u zoeken?
U kunt op verschillende manieren aan
adressen komen. De adressen van de door
de Raad van Beheer erkende en
gereguleerde Kynologen Clubs, vindt u in
de telefoongids of via internet en zijn
natuurlijk ook op te vragen via
www.raadvanbeheer.nl. De Raad kent drie
erkende typen verenigingen, waaronder de
Rasvereniging (bijvoorbeeld de
Nederlandse Labrador Vereniging) en de
regionale verenigingen, waaronder dus de
Kynologen Clubs.
Deze KC’s verzorgen bijvoorbeeld de
volgende cursussen:
 puppycursus
 Elementaire Gehoorzaamheid (EG)
 Voortgezette EG (VEG)
 Gedrag & Gehoorzaamheid (GG1,
GG2, GG3)
 Gehoorzame Hond (GH1 en 2)
 maar verzorgen ook opleidingen
Kynologische Kennis (KK1 en KK
II).

Hiernaast worden er ook door andere (niet
door de RvB-gereguleerde/erkende)
clubs/verenigingen trainingen en
opleidingen verzorgd.
Natuurlijk kunt u ook informeren bij
vrienden met honden, de dierenarts, de
dierenspeciaalzaak, of misschien wel de
fokker van uw hond. Zij kunnen u
mogelijk uit eigen ervaring iets vertellen
over de door hun zelf gevolgde
opleiding/training.
Bij de KNJV (Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging) kunt u informeren naar
trainingen specifiek voor jachthonden als
onze Labradors. Daarvoor kunt u ook
informatie inwinnen bij onze JPC. Ook de
AC kan advies geven over trainingen (met
uitzondering van jachttraining).
Wat wilt u met uw hond gaan doen?
Wilt u alleen een goed opgevoede
huishond, of wilt u er jachttraining,
behendigheid, gehoorzaamheid of zelfs
gehoorzaamheid op wedstrijdniveau mee
gaan doen? Bij uw keuze om de juiste
hondenschool te vinden is het belangrijk
om te weten wat u wilt van uw hond. Als u
dit weet kunt u gericht op zoek gaan naar
een hondenschool.
Hoe kiest u de juiste hondenschool?
Als u weet wat u met uw hond wilt gaan
doen, heeft u een richtlijn wat voor u een
geschikte hondenschool is. Er is een aantal
aandachtspunten die u kunnen helpen:




Hoeveel cursisten zitten er
maximaal in een groep, hoe meer
cursisten hoe minder persoonlijke
aandacht er gegeven kan worden.
Hoe ziet het lesprogramma eruit,
kunt u bereiken met uw hond wat u















graag zou willen, leert u de
oefeningen die u belangrijk vindt.
Worden er alleen praktijklessen
gegeven, of zijn er ook
theorielessen? Bij sommige
hondenscholen wordt dit
gecombineerd, u krijgt dan tijdens
het praktijkgedeelte theoretische
uitleg
Welke methode wordt er gebruikt
met het lesgeven, wordt er gewerkt
met het hondvriendelijk aanleren en
belonen van gewenst gedrag?
Welke beloningen mag u uw hond
geven? Mag u de hond als het
nodig is corrigeren of mag er
helemaal niet gecorrigeerd worden?
Op welke wijze mag u uw hond
corrigeren?
Heeft de hondenschool bepaalde
eisen wat betreft de riem van uw
hond?
Hoe wordt uw hond in een groep
ingedeeld, op ervaring of op
leeftijd?
Mogen/ moeten de honden los
spelen? U bepaalt zelf of u dit wel
of niet wilt.
Wordt de cursus afgesloten met een
examen? Alleen de door de RvBerkende/gereguleerde clubs leiden
op voor officieel erkende examens.
Kunt u door naar een vervolgcursus
zonder diploma?
Kunt u de hondenschool goed
bereiken?
Is het trainingsveld naar uw mening
veilig, staat er een hekwerk om het
terrein? Wordt het terrein goed
verlicht tijdens de avondtraining?

Wees kritisch
Het is raadzaam om eerst te gaan kijken bij
verschillende hondenscholen, zo kunt u het
een en ander vergelijken. Het is voor
iedereen verschillend welke manier van
lesgeven aanspreekt. Het is belangrijk dat u
zich kunt vinden in de manier waarop de
lessen worden gegeven. Er is helaas ook
kaf tussen het koren op het gebied van

hondentraining omdat iedereen zich
‘hondentrainer’ of ‘gedragstherapeut’ mag
noemen. Door onverantwoorde methodes
kan een jonge hond echt verpest worden of
een trauma oplopen. Uit ervaring weten wij
dat er ook minder plezierige ervaringen
worden opgedaan op (erkende)
hondenscholen, KC’s en
KNJV-trainingen. Ons advies: u bent de
baas van uw hond en bespreek punten van
kritiek tijdig, open en eerlijk. Als het goed
is, worden deze in goed overleg opgelost.
Als u nu de juiste hondenschool gevonden
heeft, kunt u met uw hondje gaan trainen.
Bedenk wel dat het volgen van een
wekelijkse training niet voldoende is om
uw hond gehoorzaam te krijgen. U als
eigenaar leert alles op de hondenschool en
moet dit zelf op uw hond overbrengen.
De oefeningen, die u krijgt op de
hondenschool, dient u ook thuis te doen.
Als u thuis aan de gang gaat met de
oefeningen is het beter om dagelijks een
paar kleine oefeningen te doen dan een
keer per week alle oefeningen tegelijk.
Hiermee leert uw hond sneller en blijft het
trainen leuk.
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