Jachthondentraining Hoorn hanteert de volgende huishoudelijke regels:

1.0 Algemeen
1. De jachthondentraining, gegeven door jachthondentraining Hoorn, heeft als doel honden op te leiden
voor het gebruik voor de jacht en/of het voorbereiden op officiële Jachthondenproeven en Meervoudige
Apporteerproeven, georganiseerd volgens het ORWEJA- reglement en Workingtesten.
2. De oefeningen zijn gericht op het werk “na het schot” volgens het ORWEJA- reglement t.b.v. het C, B
of A diploma, of Workingtesten op C, B1, B2 en A niveau.
3. Deelname is mogelijk voor jachthonden met een minimum leeftijd van 6 maanden (bij aanvang van de
cursus), zoals vermeld in het rassen overzicht in aanhangsel 1 van het “rode boekje” uitgegeven door de
ORWEJA.
4. Zowel eigenaar/voorjager als honden gedragen zich respectvol en sociaal in de groep en gedragen zich
dus niet agressief jegens elkaar.
5. Het gebruik van de elektronische halsband ( E-collar of Teletact ) of slipketting is tijdens de lessen in
principe niet toegestaan en past ook niet in onze methode.

2.0 Cursus
1. Inschrijven geschiedt door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website en
betaling van het inschrijfgeld aan de instructeur.
2. Inschrijving is pas definitief als het cursusgeld na de eerste les betaald is aan de instructeur.
3. De kosten voor de jachthondentraining bedraagt € 95 voor leden van de Jagersvereniging (vermelding
van KJV lidmaatschap nummer op het inschrijfformulier is verplicht) of € 135 voor niet leden van de
Jagersvereniging.
4. Bij inschrijving geldt een voorrangsregeling voor leden van de Jagersvereniging en oud-cursisten van het
vorige seizoen.
5. Om gebruik te maken van de KJV lidmaatschapsvoordeel dient u bij aanmelding en start training reeds
lid te zijn.
6. Plaatsing geschiedt aan de hand van het aangegeven niveau van de combinatie ( eigenaar en hond )
op het inschrijfformulier en beoordeling van de instructeurs tijdens de praktijkmiddag.
7. De lessen starten in de maand april en lopen tot augustus van hetzelfde cursusjaar.
8. Bij inschrijving, betaling en selectie kunt u deelnemen aan 12-15 lessen van de jachthondencursus.
9. U wordt geacht zelf de geleerde stof te herhalen tussen de lesdagen door; het betreft hier een
“zelfopleiding jachthonden” en u bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het oefenen thuis.
10. Wij behouden ons het recht voor om gedurende de eerste 3 weken de combinaties te beoordelen op
voortgang en niveau om te bepalen of voortzetting van de cursus mogelijk is, mede bepalend hiervoor is
ook de homogeniteit van de trainingsgroep.

3.0 Lessen
1. Een lesgroep bestaat uit maximaal 8 personen (per instructeur) voor de C, of B groep en maximaal 6
personen voor de A groep.
2. De lessen worden gegeven op een doordeweekse dag; overdag of avond en de trainingsdagen worden
in een overzicht bij aanvang van de cursus kenbaar gemaakt. Bij uitzondering kan worden afgeweken
van dit schema.
3. Elke cursist wordt geacht minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat op tijd
gestart kan worden.
4. Lessen duren circa 1 ½ - 2 uur.
5. Elke ingeschreven hond wordt in principe door een volwassen persoon begeleid. Indien de voorjager na
inschrijving een les wil overdragen aan een ander persoon is dit alleen mogelijk indien dit ruim voor de
les wordt aangemeld bij de instructeur. Overdragen van lessen aan een ander persoon gebeurt alleen
bij uitzondering en in overleg met de leiding.
6. Het is een cursist niet toegestaan de lessen te volgen met een andere hond dan de hond die is
ingeschreven op het aanmeldingsformulier van de cursus.
7. Na elke les drinken we gezamenlijk koffie/thee, waarbij tevens de les geëvalueerd kan worden en
mogelijkheid is tot het stellen van vragen.
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8. De “koffie/thee met koek” wordt in overleg verzorgd door cursisten en gebeurt op roulatie basis, na
onderling overleg.
9. Afmelding kan telefonisch, per WhatsApp bericht of per sms minimaal 1 uur voor aanvang van de les.
Telefoonnummers van de groepsleden en instructeur(s) worden omstreeks de tweede les verstrekt per
email of er wordt een Whatsapp groep aangemaakt.
10. Indien een cursist tweemaal niet verschijnt op de training zonder voortijdige kennisgeving en/of reden,
kan worden overgegaan tot uitsluiting aan de resterende lessen zonder teruggave van het cursusgeld.
11. Loopse teven zijn niet toegestaan in de les, tenzij deelname besproken is met en goedgekeurd is door
de instructeur.
12. Er wordt zowel met dummy als met “koud” wild getraind.
13. Elke cursist wordt geacht zelf het basismateriaal aan te schaffen bestaande uit 2 canvas dummy’s (500
gr) en een jachtfluit ( type Acme ) Op de eerste les kan hierover advies worden
ingewonnen. Cursisten van de C en B groep kunnen de eerste les nog zonder dit materiaal deelnemen.
14. Aangezien we in alle weersomstandigheden trainen is het verstandig om goede regenkleding en laarzen
mee te nemen naar de lessen. Bij zeer slecht weer , zoals onweer, stoppen we de training.

4.0 Terreinen
1. Wij houden graag de terreinen waar wij les geven schoon en verwachten dat alle cursisten zelf hun
eigen afval en uitwerpselen van de hond opruimen.
2. Aangezien wij gebruik maken van openbare terreinen vragen wij u beleefd te zijn naar recreanten en
andere gebruikers van het terrein.
3. Op de terreinen geldt soms een aanlijn verplichting voor honden, houdt honden die dus niet aan de beurt
zijn altijd aangelijnd tijdens de les, tenzij is aangegeven door de instructeur dat de honden los mogen.
4. Indien we met koud wild trainen houden we rekening met recreanten en wordt het wild direct na de
oefening verzameld op aanwijzing van de instructeur.

5.0 Verantwoordelijkheid
1. De cursist en eigenaar van de hond dien(t)(en) een WA verzekering te hebben afgesloten voor zichzelf.
2. Instructeurs en assistenten van Jachthondentraining Hoorn zijn niet aansprakelijk voor schade aan
derden.
3. Jachthondentraining Hoorn, instructeurs en assistenten als mede de Koninklijke Jagersvereniging zijn
niet aansprakelijk voor schade of letsel van of aan de cursisten, hun honden of het gebruikte materiaal.

6.0 Dispuut
1. Indien er een meningsverschil ontstaat tussen de cursisten en de instructeurs zal door tussenkomst van
de locatie coördinator, een oplossing worden gezocht.
2. Wij gaan ervan uit dat, in bijna alle gevallen inzake een dispuut, een oplossing zal worden gevonden. In
die gevallen waar nodig heeft de locatie coördinator het uiteindelijke beslissingsrecht over het oordeel.
3. In uiterst bijzondere gevallen waarbij een dispuut niet tot een oplossing leidt om de lessen te vervolgen,
heeft de cursusleiding het recht om onder vermelding van beweegredenen, gedurende het verloop van
het seizoen, een cursist voor verdere deelname aan de lessen uit te sluiten. In dat geval wordt
evenredig naar les tegoeden, maar niet meer dan 50% van het resterende cursusgeld gerestitueerd.
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