Huisregels Gehoorzaamheidscursussen en Agility
1. Parkeer netjes aangesloten op de daarvoor bestemde plaats in de eerste wei
of in de vakken langs het woonhuis. De honden zijn welkom op het terras en
onder het afdak, niet in de kantine zelf. Denk altijd aan de andere gasten van
de Van Horne Hoeve, vooral aan de kleintjes in de speeltuin.
2. Hond goed uitlaten vóór de les. Het doel hiervan is tweeledig: de hond
verbruikt wat energie en is dan niet zo gespannen op het veld en hij kan zijn
behoefte doen, zodat hij die tijdens de les niet meer hoeft te doen.
3. Tijdens de les mogen honden niet op het veld plassen of poepen. Mocht dit
zich toch voordoen, dan moet de baas het opruimen. Vergeet dus niet om
zakjes mee te nemen. Deponeer uw zakje daarna in een afvalemmer!
4. Laat de hond niet vlak voor de les eten. Geef hem ruim van tevoren of na de
les te eten. Het gevaar van een maagtorsie verklein je hiermee.
5. Zorg voor een WA-verzekering waarbij de hond is meeverzekerd.
6. Zorg dat uw hond op tijd zijn entingen krijgt. Vraag ook naar een enting
voor kennelhoest, deze zit niet altijd in de cocktail inbegrepen. Denk ook aan
een goede bestrijding van vlooien, teken en wormen. Breng de eerste les van
het seizoen uw inentingsboekje mee.
7. Bij de cursussen gebruiken we geen slipketting, halties of tuigjes. Het
gebruik van andere hulpmiddelen is bespreekbaar met de instructeur(s) met
uitzondering van stroomband of prikband. Gebruik een normale halsband
van leer of nylon en idem riem (voor GH minimaal 1.20 m lang).
8. Trek stevige schoenen aan met grip, we lopen op ongelijke weidegrond.
Zorg voor gemakkelijke kleding waarin u zelf goed kunt bewegen, zonder
dat een capuchon uw zicht op de hond beperkt of wapperende jaspanden uw
hond kunnen raken en hem daardoor op afstand houden.
9. Indien u voor een les verhinderd bent, laat dat dan zo vroeg mogelijk weten
aan één van de instructeurs. Probeer te vermijden dat u meer dan 2 lessen
afwezig bent.
10. De les gaat onder alle weersomstandigheden door. Eventueel wordt er
overgestapt op theorieles op een beschutte plaats.
11. Indien uw teef loops is gelieve dit bij uw instructeur te melden en zonder de
teef naar de les te komen. Anders raken alle reuen op het veld van slag. U
kunt de les dan langs de kant volgen, zodat u toch thuis kunt oefenen wat er
in de lessen behandeld wordt. Bij examens kunnen loopse teven wel
meedoen. Meldt dit op tijd bij uw instructeur, en hij/zij zal dan nadere
afspraken met u maken.
12. U bent niet verplicht om uw cursusseizoen af te sluiten met een
(club)examen. Naar eigen wens kunt u meerdere seizoenen over een cursus
doen. Indien u een vervolgcursus wilt volgen zult u wel in het bezit moeten
zijn van een diploma van de onderliggende cursus.

