worpen van de frisbee onder de knie te
krijgen in combinatie met verschillende
oefeningen. Het trainingsschema is
aangepast aan de mogelijkheden van
baas en hond.
Ringtraining: deze cursus wordt
gegeven aan mensen die met hun
hond een hondententoonstelling
willen bezoeken. Op de training wordt
geoefend hoe de hond het beste aan de
keurmeester kan worden getoond.
U kunt zelf het aantal lessen bepalen.

de training af met het afnemen van
een examen. Deze cursus wordt bij
voldoende aanmeldingen in het voorjaar
gegeven.
Kynologische Kennis I: dit zijn
theorielessen die dieper ingaan op
de achtergrond van de hond. De
cursus wordt gegeven bij voldoende
belangstelling. Na afloop kan er deel
worden genomen aan een landelijk
examen.

Flyball beginners/gevorderden/
selectie/wedstrijd: dit is een training
waarbij de hond leert om over vier
hordes te springen, een bal te vangen en
deze zo snel mogelijk terug te brengen.
Dit is vooral een teamsport.
Treibball: het is een sport die doet
denken aan schapendrijven. Honden
vanaf 9 maanden oud kunnen de
cursus volgen. De hond moet graag
willen samenwerken met de baas.
Er wordt gewerkt met grote ballen die
de hond op aangeven van de baas zo
snel mogelijk naar de goal moet drijven.
Training Uithoudingsvermogen:
dit is een cursus waarbij de hond leert
om netjes naast de fiets te lopen.
Volgens een oplopend schema kan de
hond aan het einde van de lessen een
afstand van 20 kilometer lopen met
2 onderbrekingen. Een keurmeester
van de Commissie Werkhonden sluit

Welkom bij K.V.N.
Kynologenvereniging Nieuwegein heet u van harte welkom. Door uw
interesse in onze vereniging, de cursussen en trainingen, heeft u de eerste
stap gezet om een hondenleven lang plezier te hebben van uw viervoeter.
U zult ontdekken dat het hebben van
een hond meer is dan een paar keer
per dag een blokje om. Als u wilt, kan
het uitgroeien tot een hobby/sport
waar niet alleen ú, maar ook uw hond
ontzettend veel plezier aan beleeft.
Het enthousiasme waarmee u begon
toen u uw hond kocht, zal alleen maar
toenemen. Belangrijk daarbij is echter
wel dat u begrijpt wat de hond aan u
duidelijk wil maken en ook uw hond
zal u goed moeten verstaan. Honden
spreken immers geen mensentaal.

Doel
Kynologenvereniging Nieuwegein heeft
zich tot doel gesteld: ‘Het bevorderen
van het op de juiste wijze houden van
honden en het nader tot elkaar brengen
van fokkers en liefhebbers van honden.’
Om dit te bereiken organiseert K.V.N.
een uitgebreid scala aan cursussen.
Deze zijn grofweg in te delen in
twee categorieën: cursussen primair
gericht op de socialisatie/opvoeding
(Puppycursus en Gehoorzame Hond)
en cursussen gericht op het trainen

Wanneer?
Op doordeweekse avonden en op
zaterdag.
Inschrijven kan via de website. Wanneer
u geen internet heeft, kunt u bij de bar
een inschrijfformulier halen.
Contributie en lesgeld dienen vóór de
start van het seizoen te zijn voldaan.
De actuele prijzen vindt u in ons clubblad
en op onze website.
Uitgave redactie K.V.N. 2013
Lay-out: Bruno van Oers
Drukwerk: Prins Petfoods

K.V.N. Informatienummer 06 - 547 377 37, maandag t/m vrijdag van
19.00 tot 21.30 uur - info@kvnieuwegein.nl - www.kvnieuwegein.nl

voor het beoefenen van een sport
met uw hond, waarbij er voor iedere
sport mogelijkheden zijn om deel te
nemen aan landelijke wedstrijden en/of
examens.
Onze trainingsmethoden gaan uit van
een positieve interactie tussen baas
en hond, het tijdig herkennen van en
handelen naar signalen die de hond
afgeeft en het bevorderen van gewenst
gedrag van de hond, zodat er sneller
resultaat geboekt wordt.

In het voor- en najaar worden de
cursussen gegeven in blokken van
15 weken. De lessen duren maximaal
driekwartier. Om deel te nemen aan de
cursussen moet uzelf minimaal 16 jaar
zijn, lid zijn van K.V.N. en beschikken
over een W.A.-verzekering. De hond
moet ingeënt zijn. De eisen hiervoor
kunt u lezen op onze website
www.kvnieuwegein.nl onder het kopje
info. Vóór de eerste les worden de
inentingsbewijzen gecontroleerd.
Puppycursus: deze is bedoeld voor
honden van 10 weken tot 5 maanden.
Deze cursus is primair gericht op het
socialiseren, opvoeden en het herkennen
van en handelen naar de signalen die de
hond afgeeft. Tevens wordt er een begin
gemaakt met de basiscommando’s.
Gedurende de cursus krijgt u ook
theorieles.

Naast de reguliere cursussen worden
er wedstrijden, workshops en
evenementen zoals een strandwandeling
georganiseerd.
De lessen worden gegeven door
vrijwilligers die uitgebreid cursussen
en trainingen hebben gevolgd. K.V.N.
werkt samen met een gecertificeerde
gedragstherapeut.

Cursussen en trainingen
Natuurlijk is het geven van cursussen de
belangrijkste bezigheid van K.V.N.

De puppycursus is niet seizoensgebonden en wordt ook in de zomer- en
winterstop gegeven bij voldoende
aanmeldingen. Aan het einde van de
cursus krijgt een pup een ‘getuigschrift’.

Gedrag & Gehoorzaamheid
Cynophilia Beginners en I t/m III:
bij de examens van deze trainingen
komt er een keurmeester van Cynophilia
het examen afnemen. Het zijn officiële
examens, die bij rashonden in hun
Rashondenlogboek worden vermeld.

Gehoorzame Hond (GH): deze
cursus is bestemd voor honden vanaf
5 maanden. In 15 weken leert de
hond alle basiscommando’s waarbij
er nog steeds veel aandacht is voor
de opvoeding en herkennen van en
handelen naar de signalen die de hond
afgeeft. Ook bij deze cursus hoort
theorie-onderwijs. De lessen worden (in
overleg) afgesloten met een examen.
Voorbereidend Gedrag &
Gehoorzaamheid (VGG): deze training
is bedoeld voor honden die het examen
van de Gehoorzame Hond hebben
gehaald. In deze cursus worden de
geleerde commando’s verder uitgewerkt
en worden nieuwe trainingsmethoden
en oefeningen aangeboden. Ook deze
lessen worden afgesloten met een
examen.
Gedrag & Gehoorzaamheid Club:
deze training is bedoeld voor honden
die het VGG-examen hebben gehaald.
Het is de eerste stap naar de officiële
examens van Cynophilia.

Behendigheid beginners/
gevorderden/selectie: dit is een
training waar de honden een van te
voren bepaald hindernissenparcours
moeten afleggen. Om hieraan deel te
kunnen nemen moet de hond minimaal
9 of 12 maanden oud zijn (afhankelijk
van het ras).
Verder is het van belang dat er
voldoende interactie is tussen baas
en hond, omdat de hond los over het
parcours loopt. Om hogerop in de
cursus te komen, moet de hond slagen
voor een parcourstest.

Dogfrisbee: dit is een actiesport voor
baas en hond. Je werkt met een frisbee
en kunt thuis oefenen op een veilig
grasveld. Het is voor elk team (baas en
hond) een uitdaging om alle soorten
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