
 
 
 

KUNOS vzw 

Positief omgaan met je hond 

 

Onze visie 

Het doel van onze hondenschool is je hond zodanig opvoeden dat hij zich thuis voelt in onze                 
maatschappij, zodat je met je hond overal kunt komen zonder andere mensen tot last te zijn. We                 
trachten dit te bekomen door training, gebaseerd op wederzijds respect en door het hanteren van               
een aantal samenlevingsregels. 
Onder training, gebaseerd op wederzijds respect, verstaan we training op een positieve            
beloningsgerichte manier zonder gebruik te maken van pijnprikkels. 
 

Praktisch 

Geef je hond nooit te eten voor de les omdat we lekkers gebruiken als beloning. 
 
Wat breng je mee voor de les: 

● Een halsband, tuig, gentle leader of halti (geen (halve) slipketting, easywalker of elektrische             
halsband) 

● Een leiband van minimum 1,20 m lang (geen rollijn/Flexi) 
● Lekkers: afhankelijk van wat je hond lekker vindt, kies je best voor kleine stukjes              

hondenbrokken, gekookte kip, training snoepjes, worstjes... 
● Met kleine stukjes bedoelen we “hap-slik-weg stukjes” 
● Een speelgoedje, waarmee je samen met je hond aan de lijn kunt spelen 
● Poepzakjes 
● Clicker (kan je aankopen bij Kunos) 
● Matje/vetbed/Handdoek 

 
Een heuptasje is handig om al dat lekkers, speelgoed en poepzakjes in te steken. 

 

Lidgeld en lesgeld 
Het eenmalige lidgeld bedraagt €25 per gezin. Inbegrepen in dit lidgeld zijn deelname aan al onze                
randactiviteiten en de theoriecursus. Om te kunnen deelnemen aan de lessen bedraagt het lesgeld              
€70 per jaar voor een eerste hond en €35 per jaar voor een tweede hond. Ieder lid van het gezin,                    
vanaf een leeftijd van 14 jaar, kan trainen met hun ingeschreven hond(en). 
 
De eerste les die je volgt is een proefles en dus gratis. Inschrijven kan je na de proefles doen in de                     
kantine. Bij inschrijving wordt er naar het boekje van de hond gevraagd ter controle van de                
inentingen (parvo, rattenziekte, hondenziekte, hepatitis en kennelhoest). De betaling van het lid- en             
lesgeld gebeurt per overschrijving na het indienen van het inschrijvingsformulier. 
  



Klassen 

Puppy-start-klas 

Elke hond vanaf 7 weken en jonger dan 5 maand volgt de eerste 5 lessen in de Puppy-start-klas.                  
De bedoeling van deze klas is vooral het leren aandacht hebben voor de baas. Ook enkele                
basisoefeningen en het gebruik van de clicker komen aan bod. 

Puppy-klas 
In deze klas zitten de honden tot ze 6 maanden oud zijn. In deze klas verfijnen we verder wat er                    
reeds in de Puppy-start is aangevat en komen er enkele nieuwe oefeningen bij. Op het moment dat                 
de hond op de leeftijd van 6 maanden komt gaat hij automatisch aar de A-klas. 

A-Start 
De A-start klas is enkel bedoeld voor nieuwe honden van 5 maanden of ouder. In deze klas                 
worden de basisoefeningen en het gebruik de clicker uitgelegd. Na één maand in deze klas schuif                
je automatisch door naar de reguliere A-klas. Iedere eerste zondag en woensdag van elke maand               
begint er een nieuwe A-star.  

A-klas 
Hier kom je terecht na de A-start-klas of na de Puppy-klas. In de A-klas worden de                
basisoefeningen verder verfijnd. Als je hond deze oefeningen beheerst mag hij naar de B-klas. 

B-klas en C-klas 
In de B-klas worden alle eerder geleerde oefeningen geperfectioneerd en gecombineerd. Er komen             
ook nieuwe oefeningen bij. Als je hond deze oefeningen beheerst mag hij naar de C-klas. Hier                
wordt de lat nog hoger gelegd en worden er ook ludieke vaardigheden aangeleerd. Indien mogelijk               
kan er nu los getraind worden. De overgangen van A-klas naar B-klas en van B-klas naar C-klas                 
worden bepaald aan de hand van een permanente evaluatie tijdens de lessen. Wij werken hiervoor               
niet met opgelegde overgangsproeven. 
 
Uurschema 

 

 Klas  Woensdag  Zondag 

 B-klas 
19u00 tot 19u40 10u00 tot 10u40 

 A-klas  19u45 tot 20u15 10u45tot 11u15 
+ A-start-klas 

 Puppy-klas + 
 Puppy-start-klas 

20u30 tot 21u00 11u30 tot 12u00 

 C-klas 21u00 tot 21u40 
+ A-start-klas 

12u00 tot 12u40 

 

Contactgegevens 
Adres: Bist 28 B, 2180 Ekeren 
Website: www.kunos.be 
E-mail: info@kunos.be 

www.facebook.com/hondenschoolkunos 

http://www.kunos.be/
mailto:info@kunos.be

