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Richtlijnen jachthonden training Heuvelrug 

1. U dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. 
 

2. De hond voor de les goed uitlaten, niet op het terrein waar wordt getraind en daar 
zeker niet laten spelen.  
 

3. Zowel voor als na de les de honden niet los op het parkeerterrein te laten lopen; ook 
tijdens de les zijn de honden aangelijnd tenzij de trainer het anders aangeeft.  
 

4. Honden worden zonder halsband (en vlooien/tekenband) voorgejaagd; het gebruik 
van een jachtlijn is erg handig. 
 

5. Neem in ieder geval 3 dummies (500 gr) mee naar de training, waaronder één 
zwart/witte markeerdummy. Als uw hond problemen heeft met wild, dan kan een 
vachtdummy als overgang van dummy naar wild handig zijn.  
 

6. Om onrust en afleiding te voorkomen worden in principe teven gedurende de 
loopsheid uitgesloten van de training. In overleg met de trainer kan anders worden 
besloten. 
 

7. Neem altijd een poepzakje mee (en de gebruikte weer mee naar huis) 
 

8. Neem altijd voldoende water mee. Ook de spanning van het wachten maakt de hond 
dorstig. 
 

9. Geen (volledige) maaltijd geven vlak voor de training. 
 

10. In principe blijven de honden ook aan de lijn na de training, dus geen meute 
loslopende honden na afloop. 
 

11. Als uw hond ernstig piept tijdens het wachten, neem dan een pin mee waaraan u de 
hond kunt vastleggen (in afzondering). 
 

12. Verhindering tijdig melden. 
 

13. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de cursus is niet toegestaan, tenzij er 
dringende zaken zijn die het gebruik rechtvaardigen. In dat geval stemt u dat vooraf 
met de trainer af.  
 

14. Als een oefening niet loopt zoals gepland, reageer dit nooit af op de hond. Dit maakt 
het vaak alleen maar erger. Fysieke correcties van de hond zijn niet toegestaan en 
de voorjager zal hierop worden aangesproken.  
 

15. Verzorg op tijd de entingen (incl. kennelhoest) 
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16.  Koffie/Thee wordt bij toerbeurt verzorgd door cursisten.  

 

17. U wordt niet geacht zelf te gaan trainen op privé en/of gehuurde locaties waar wij 

als groep trainen en hiervoor toestemming/vergunning hebben.  

 


