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Wat kunt u van de VOP verwachten? 
 
De Hondensport vereniging Voor Ons Plezier is een enthousiaste afdeling van de 
Rotterdamse Sportvereniging USV, Uit Sport Vriendschap. Er zijn vele mensen die 
de weg naar onze vereniging vinden. De vereniging biedt een goede kwaliteit 
hondentraining en daarnaast gezelligheid. 
 
Onze hondensportvereniging is tevens lid van de Federatie Hondensport Nederland. 
Wij volgen het gehoorzaamheidsprogramma van deze Federatie. Voor uitgebreide 
informatie hierover verwijzen wij u graag naar hun site: www.fhn.nl  
 
Om te beginnen kunt u bij ons terecht voor gehoorzaamheidscursussen. In de 
puppycursus leert u vooral hoe u met de pup moet omgaan. Hoe kunt u een puppy 
iets aan- of juist afleren. De vervolgcursussen gehoorzaamheid leren u hoe u de 
hond kunt laten wachten aan de stoeprand, hoe de hond kan leren u te volgen en te 
gaan zitten als u stil staat. Na afloop van elke cursus krijgt u een clubcertificaat 1). 
Als u wilt kunt u elke cursus afsluiten met een landelijk examen, tegen extra betaling. 
Een uitgebreid overzicht van de gehoorzaamheidscursussen vindt u op pagina 8 van 
dit informatieboekje. 
 
Verder bieden wij cursussen flyball behendigheid, treibbal en speuren. 
Veel van onze leden nemen deel aan hondensportwedstrijden. Met name bij 
behendigheid worden uitstekende prestaties geleverd op landelijk niveau. De flyball 
cursisten zijn ook op wedstrijd niveau actief. 
 
Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Alle vrijwilligers proberen hun 
enthousiasme voor de hond, voor de trainingen en voor de hondensport op u over te 
dragen. Onze gemotiveerde trainers hebben ruime ervaring op gebied van honden. 
Zij kunnen u op allerlei terreinen advies geven.  
 
Wij hebben een beslisboom ten aanzien van deelname in de groep. Zie bijlage II. 

Welke informatie kunt u in dit boekje lezen?  
 
Dit boekje biedt u informatie over de volgende onderwerpen: 
 

1. De website (www.usvrotterdam.nl) en het clubblad (de Blaesbalck) 
2. Hoe leert onze hond? 
3. Rangorde tussen baas en hond: tips 
4. Kind en hond: informatie en tips 
5. Het cursusaanbod in vogelvlucht 
6. Onze Huisregels bij de trainingen 
7. Het Huishoudelijk Reglement 
8. Heeft u complimenten? Vertel het anderen, heeft u klachten? Vertel het ons! 
9. Het vrijwilligersbeleid en 
10. De beslisboom ten aanzien van deelname in de groep. 

                                                
1 Bij een deelname aan de cursus van tenminste 13 lessen van de 18. 

http://www.fhn.nl/
http://www.usvrotterdam.nl/
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Website en clubblad 
 
Op de website, www.usvrotterdam.nl treft u alle informatie van de drie verenigingen. 
Op die plek kunt u ook doorlinken naar een website die alleen voor de USV/ VOP is 
gemaakt. Wij streven er naar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Wij vragen 
echter ook een actieve houding van uw kant.  
 
Twijfelt u of de les doorgaat vanwege barre weersomstandigheden? Bel de 
informatie telefoon. Heeft u vragen? Stel ze aan uw trainer, of per mail of telefoon. 
 
Vier keer per jaar komt er een Blaesbalck uit. De Blaesbalck is een verenigingsblad 
van de gehele USV en geeft dus ook informatie over de activiteiten van de andere 
afdelingen. Op dit moment is dat een handboogvereniging en een jeu de boules 
vereniging. 
 
Op de website staan onze geplande activiteiten, het jaarverslag van de vereniging, 
de uitnodiging voor de jaarvergadering, uitslagen van examens, data van activiteiten 
en de start van de trainingen. Verder actualiteiten en tips hoe u kunt omgaan met uw 
hond.  
 
De redactie wil graag teksten ontvangen, die relevant zijn voor website en clubblad. 
U kunt uw tekst inleveren bij de redactie of deze mailen (e-mail adres: redactie "De 
Blaesbalck" [ blaesbalck@freeler.nl ]; of per mail via de website). Uiteraard bepaalt 
de redactie wat al dan niet wordt geplaatst. 
 
De Blaesbalck is te vinden in de kantine. En ook te vinden op onze website: 
www.usvrotterdam.nl  
 
Informatie per mail. Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van e-mail om snel 
berichten naar u toe te zenden.  
 
N.B. het aflasten van trainingen op basis van barre weersomstandigheden gebeurt 
vaak op het allerlaatste moment! Dus twijfelt u zelf of komen zin heeft, bel!  
Redenen om af te lasten zijn: 
1. Extreme regenval (zondvloed, alles daaronder gaat de les door); 
2. Een bevroren veld, voor wat betreft de behendigheidslessen!! (gevaarlijk voor 

hondenpootjes en mensen, vanwege het draaien).  
3. Veel sneeuw, daarvan krijgen met name langharige honden problemen. 
4. Onweer, geldt voor alle lessen. 
 
 

Hoe leert onze hond?  
 
Ook bij honden maken we onderscheid tussen aangeboren en aangeleerd gedrag. 
Van huis uit, van zijn ouders en voorouders, heeft de hond allerlei instincten en 
gedragingen mee gekregen, die de neiging hebben om in zijn gedrag tot uiting te 
komen. Of, in welke mate en hoe vaak dat ook inderdaad gebeurt hangt af van de 
omstandigheden. Blaffen bijvoorbeeld is iets dat alle honden kunnen, maar in 
hoeverre we dat gedrag toestaan of aanmoedigen is iets anders. We kunnen de 
hond leren op bepaalde momenten te blaffen of hem dat juist afleren. Het kunnen 
blaffen is aangeboren, het toch stil blijven op die momenten dat de hond van nature 
geneigd is te blaffen, is aangeleerd gedrag. 
 

http://www.usvrotterdam.nl/
mailto:blaesbalck@freeler.nl
http://www.usvrotterdam.nl/
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Honden leren – net als mensen – van alle ervaringen in hun leven. 
het aanleren van gedrag kan plaatsvinden met behulp van de baas, maar is ook iets 
dat de hond zelf kan doen (imiteren van bijvoorbeeld de moederhond). Verder doet 
de hond aan zelfontwikkeling via ‘vallen en opstaan’. 
Een hond die bij de eerste keer dat hij een kijkje op het aanrecht een lekker stuk 
vlees aantreft, zal hier vaker een kijkje gaan nemen. Hier is sprake van zelf belonend 
gedrag: het gevolg van een actie van de hond leidt tot een beloning. indien er bij het 
kijkje op het aanrecht een deksel met veel kabaal op de grond valt, het geen de hond 
niet prettig vindt, zul je hem hier niet meer zien. 
 
Gedrag wordt dus opgeroepen door prikkels (signalen). Het hangt af van de sterkte 
van de prikkel of de hond tot een bepaalde actie overgaat, of juist niet. Door het 
koppelen van een bepaalde prikkel aan een bepaalde handeling ontstaat 
conditionering. 
De meeste honden zijn dusdanig geconditioneerd op het zien van hun riem (prikkel) 
dat ze weten dat ze dan worden uitgelaten. Ze staan te springen en te kwispelen en 
gaan richting deur. Als de hond voor het eerst van zijn leven aan een riem wordt 
gedaan, zegt die riem hem nog niets. De riem krijgt pas betekenis als de hond in de 
gaten heeft dat de riem betekent: met de baas gaan wandelen. 
 
Conditionering gebruiken we dan ook tijdens de opvoeding en training. Het leren via 
prikkels wordt verstrekt door beloning. De motivatie om iets te doen neemt toe. Bij 
voorkeur gebruiken we pas een commando, als de hond ook weet wat dat betekent. 
In eerste instantie helpen we hem met een beloning. als de hond moet gaan zitten 
helpen we hem in de gewenste positie en belonen als hij min of meer weet wat de 
bedoeling is geven we het commando en belonen direct. Hij zal zich dit gedrag op 
deze manier snel eigen maken. Als hij goed weet wat de bedoeling is belonen we 
niet elke keer, maar geregeld. soms niet en soms wel. vormen van beloning zijn: een 
vriendelijk woord, een speeltje, aaien. De sterkste vorm van belonen is VOER.  
 
Beloning moet direct komen op het moment dat het gewenste gedrag optreedt. Vaak 
zij we als bazen ‘te laat’ met belonen. De hond zit heel even en springt vervolgens op 
en krijgt zijn beloning. Op die manier wordt niet het zitten, maar het opspringen 
beloond! het opspringen wordt als onaangenaam ervaren en de hond krijgt een 
uitbrander: verwarring alom. Indien de hond dus ander gedrag vertoont dan wat u 
wilt, vraag u dan af of u het juiste gedrag beloont. 
 
Positief belonen (een brokje, prijzen) is één vorm, een andere is ongewenst gedrag 
negeren. Nog een stap verder is de correctie. Net als bij belonen geldt zeker voor 
(zeer) ongewenst gedrag, direct corrigeren! Straffen heeft veel nadelen. Te hard 
straffen leidt tot agressief of angstig gedrag. Vaak en zacht straffen veroorzaakt 
ongevoeligheid, waardoor het ongewenste gedrag niet bestreden wordt. Als de hond 
altijd door dezelfde persoon wordt gestraft, kan dit angst voor deze persoon 
veroorzaken. 
 
Veel ongewenst gedrag wordt veroorzaakt doordat de hond zijn energie onvoldoende 

kwijt kan. Een volwassen middelgrote hond moet per dag zo’n anderhalf uur los 

buiten lopen. Veel honden vinden het prima om met de fiets te worden uitgelaten, 
hetgeen het baasje energie scheelt. Ook dit kan pas met de volwassen hond. Een 
andere mogelijkheid is een veld en ballen gooien of spelen met andere honden. De 
hond rent en de baas kan het kalm aan doen. 
 
In de leerfase: zo nodig corrigeren, maar liever niet straffen. De hond weet immers 
niet goed wat de bedoeling is. Hier passen we het negeren van het ongewenste 
gedrag toe, mede door het niet geven van beloning. Soms kun je niet anders, als de 
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hand naar je hapt of plast daar waar het niet mag, kun je (weer direct (= binnen 0,5 
seconde!, naderhand heeft geen zin) FOEI zeggen. 
 
Straffen is niet het tegenovergestelde van belonen. Het tegenovergestelde van 
belonen = niet belonen van een bepaald gedrag. 
 
N.B. 1.  
Veel belonen werkt dus goed! Geeft de hond dan ook een deel van zijn voer 
(brokken) uit de hand en/ of buiten en/ of tijdens de lessen! Levert op: 
1. uw hond heeft aandacht voor u; 
2. uw hond leert te letten op uw handen, daarmee geeft u hem óók aanwijzingen; 
3. uw hond wordt niet dik, belangrijk als u ermee wilt sporten. 
 
N.B. 2. 
Uw hond spreekt niet. Zal ook nooit Nederlands leren spreken. Lichaamstaal is dan 
ook vele malen belangrijk voor uw hond dan uw woorden! 
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Tips om te trainen: 
 

1. Geef de hond ca. 3 uur voor de training geen eten meer, hij heeft dan meer motivatie 
voor de beloning. 

2. Geef als beloning niet zijn reguliere brokken, maar een alternatieve brok of kleine 
stukjes jonge kaas of worst. (Dit dus: aftrekken van zijn dagelijkse hoeveelheid 
voer!!) 

3. Een half of kwart brokje is ook prima! 
4. Geef minder voer als u veel traint! 
5. Meenemen naar de puppy les: beloningsvoer, een speeltje (waaraan hond en mens 

kunnen trekken), een zachte borstel, een gewone halsband, of tuigje en riem. 
6. Vragen? Stel ze ons!! 

 

Rangorde tussen baas en hond, tips 
 
Een hond is een roedeldier. Dat betekent dat hij in een groep leeft. Bij de huishond is 
de roedel het gezin. Een roedeldier heeft een leider nodig. Heeft de hond geen 
leider, dan zal hij een poging doen om het leiderschap in zijn roedel, het gezin, over 
te nemen. 
Door met de hond te gaan ‘werken’ (trainen) vereenvoudigt u de rangorde voor de 
hond: u bent de baas en geeft commando’s, u beloont en corrigeert, u besluit met de 
hond te spelen of hem op zijn plaats te leggen. 
 
Over het algemeen willen jonge pups graag luisteren naar hun baas. En in het begin 
besteedt een baas hieraan ook vaak veel aandacht. Wanneer de hond echter wat 
ouder wordt, gebeuren er vaak twee dingen: De baas denkt dat hij het wel voor 
elkaar heeft en laat de teugels wat vieren. De hond wordt echter zelfstandiger en 
gaat juist steeds meer uitproberen. Door in de dagelijkse omgang met uw hond een 
aantal regels in acht te nemen kunt u er voor zorgen dat het voor de hond duidelijk 
blijft dat u de ranghoogste bent.  
 
We noemen er een aantal: 
U bepaalt wat er wanneer gebeurt. Dus u geeft de hond niet altijd zijn zin wanneer hij 
u uitdaagt tot een spelletje of aan de deur krabt omdat hij er uit wil.  
Draai de rollen om zodat het initiatief bij u ligt. Wanneer uw hond aan de deur krabt 
en het is inderdaad de hoogste tijd om uit te gaan, geeft u uw hond een commando 
(bijvoorbeeld "af" of "plaats"). Pas wanneer de hond even is blijven liggen, neemt u 
hem mee naar buiten.  
 
Ander voorbeeld: wanneer de hond opdringerig om aandacht vraagt negeer hem dan 
volkomen. Als de hond zijn pogingen staakt en rustig gaat liggen of zitten, dan geeft 
u hem wél aandacht. Het initiatief komt dan weer van u en u beloont bovendien de 
hond voor goed gedrag (namelijk niet opdringerig zijn maar rustig zitten of liggen). 
Het gaat er dus niet om dat u uw hond minder aandacht zou moeten geven, het gaat 
erom dat niet hij maar u hiertoe telkens het initiatief neemt.  
 
Roep de hond, voordat u hem op uw initiatief aandacht, te eten, een spelletje of een 
hondenkoekje geeft, met een commando naar u toe. U leert de hond daarmee om 
graag en vlot naar u toe te komen als u hem roept; hij krijgt immers zodra hij op uw 
commando komt altijd positieve aandacht.  
 
Geef uw hond de leuke dingen van het leven niet altijd gratis. Laat hem voordat hij 
iets positiefs krijgt (een aai, zijn eten, een wandeling enzovoort) er iets voor doen. 
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Bijvoorbeeld op commando wachten, naar u toe komen en/of gaan zitten of liggen 
enzovoort. Door al deze zaken bevestigt u keer op keer op een vriendelijke maar 
duidelijke manier uw leiderschap over de hond.  
 
Als u uw hond borstelt, reik dan over de hond heen of ga over de hond heen staan 
(met één been aan elke kant) om zijn zijkant te borstelen. Gebaren van bovenaf over 
de hond heen zijn voor de hond een teken dat u een hogere rang heeft dan hij. Bij 
een timide of angstige hond doet u dit niet: kijk naar het gedrag van uw hond! 
 
Als leider wint u altijd alle (kracht-)spelletjes. Dus trekt u om het hardst aan een 
speeltje, zorg dan dat u de hond bewijst dat u sterker bent dan hij. Hebt u een 
angstige of timide hond, dan kan het juist goed zijn hem (af en toe) te laten winnen. 
U versterkt daarmee zijn zelfvertrouwen. Let op! Met een jonge pup niet zelf trekken: 
de hond laten trekken! Dit om te voorkomen dat u zijn tanden uit de mond trekt. Met 
een dominante hond liever trekspelletjes vermijden! 
 
Als vereniging adviseren wij u de hond niet op stoelen of banken te laten. Echter als 
u dit wel goed vindt, kan dit onder één voorwaarde. Leer hem (op basis van 
beloning) een commando dat betekent dat hij van de bank / de stoel / het bed af 
moet gaan (bijvoorbeeld: "op de grond") en/of dat hij op zijn eigen plaats (mand / 
kleed) moet gaan liggen.  
 
Stuur uw hond wanneer hij het commando eenmaal begrijpt af en toe inderdaad van 
de bank / de stoel of het bed af. De beschikking hebben over de beste ligplaatsen is 
voor een hond namelijk een veelzeggend voorrecht (dit recht is voorbehouden aan 
ranghoge dieren). Uw hond te leren dat u hem tolereert op de bank, maar 
tegelijkertijd dat u het recht heeft om hem er weer vanaf te sturen, is één van de 
dingen die u kunt doen om uw ranghogere positie niet in twijfel te laten trekken.  
 
De regels kunt u afhankelijk van uw relatie met de hond strikter of minder strikt 
toepassen. Wanneer het voor uw hond helemaal duidelijk en geaccepteerd is dat u 
ranghogere bent dan hij, kunt u "de teugels wat laten vieren". Merkt u dat uw hond 
uw leiderschap op de proef wil stellen, dan past u de regels (weer) strikt toe. 
Overigens is het toepassen van de "huisregels" ook belangrijk bij een niet zo'n 
dominante hond. Duidelijk leiderschap van uw kant is niet alleen belangrijk om ervoor 
te zorgen dat de hond niet probeert om zelf de leiding te nemen, maar ook omdat 
duidelijk leiderschap de hond rust, duidelijkheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in u 
geeft!  
 
Dus: 
1. de hond liefst niet op bank of stoel (hogere positie); 
2. geef de hond niet tegelijkertijd eten als u zelf gaat eten, en nooit van tafel iets 

geven; 
3. u begint en eindigt het spel en ruimt het speeltje weg; 
4. u gaat eerst door een deur naar buiten of naar binnen; 
5. verbiedt opdringerig gedrag, dit zijn immers commando’s van de hond: baas, 

speel, baas, aaien!; 
6. u bepaalt waarheen de wandeling leidt; 
7. speel niet liggend met de hond, de hond is dan hoger; 
8. straf de hond liever in het geheel niet, maar zeker nooit op de eigen ligplaats; 
9. gebruik een lage stem voor commando’s, een hoge voor belonen; 
10. trekspelletjes met zeer dominante honden liever vermijden, met honden met 

weinig zelfvertrouwen kan het doen van trekspelletjes en af en toe laten winnen 
hun zelfvertrouwen versterken. 

11. Leer de hond dat voer verdiend moet worden: geef een deel van de brokken uit 
de hand, buiten tijdens de wandelingen. Extra lekkere brokjes zijn extra beloning. 
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Laat hem wachten op de plaats voor zijn eten. U geeft het commando wanneer 
eten mag enz. 

 

Kind en hond, tips 
 
Een hond is een roedeldier. Daarom ziet hij mensen en honden altijd als rang 
hogere, aan wie hij moet gehoorzamen of als rang lagere, aan wie hij niet hoeft te 
gehoorzamen. Een hond zal elk kind onder de 7 jaar per definitie beschouwen als 
rang lagere. Daarom accepteert hij geen commando’s of dominante gedragingen van 
kinderen. 
 
Voor kinderen tot 7 jaar geldt dit absoluut, vanaf die leeftijd spelen karakter van het 
kind en de hond mee. Vanaf 14 jaar mogen kinderen zich als rang hogere opstellen. 
Kinderen vanaf 10 kunnen, vanuit het plezier dat de hond en het kind eraan beleeft, 
uitstekend trainen met de hond. 
 
 
Tips: 
 

1. Laat kinderen nooit met honden alleen. Dit mede om te voorkomen dat ze één van 
de volgende regels overtreden. 

2. De etensbak, waterbak of speeltjes van de hond zijn alleen van de hond. Het kind 
mag hier ook niet aankomen (ook als de hond er niet mee speelt, eet of drinkt). 
hetzelfde geldt voor de mand of andere slaapplaats van de hond. Ook als de hond er 
zelf niet in ligt. 

3. De hond wil niet over zijn kop geaaid worden, dit is een voor de hond dominant 
gebaar. Het kind kan de hond achter de oren of onder de kin aaien. 

4. Het uitlaten van de hond door het kind mag alleen onder begeleiding. 
5. Kinderen mogen de hond geen dominante commando’s of correcties geven. Wel 

voorzichtig de hond verzorgen, zoals borstelen. 
6. Trek- of stoeispelletjes met de hond zijn uit den boze. Dit soort spelletjes 

benadrukken de rangorde. Evenals in het bijzijn van de hond wild gaan rennen en de 
armen in de lucht springen. De hond springt dan ook en kan het kind omver lopen. In 
plaats hiervan kunnen zoek- en apporteerspelletjes gedaan worden. 

7. Let erop dat bij het knuffelen van de hond het kind niet op de grond of op de hond 
gaat liggen. Ze mogen zich ook niet over de hond heen buigen, zich laten likken, de 
hond kusjes op de snuit geven, hem stevig omhelzen of optillen. De bank is er voor 
mensen, liefst niet voor de hond. 

8. Voorkom dat het kind de hond pijn doet. Trekken aan oren, staart, vacht of 
geslachtsdelen is dus niet toegestaan. Evenals voorwerpen in zijn anus, vagina, oren 
of bek doen, in de ogen prikken enz. 

9. Een etende of slapende hond mag niet gestoord worden en zeker niet door kinderen. 
10. Laat het kind nooit recht in de ogen van de hond kijken en sta niet toe dat het op een 

vreemde hond toeloopt om te aaien. De hond met rust laten is altijd beter. 
 
Een onbekende hond nadert, wat nu? 

1. Blijf rustig stil staan, niet gillen of roepen; 
2. Kijk weg of over de hond heen, maak géén oogcontact met de naderende hond; 
3. Houd de handen laag voor het lichaam; 
4. Laat de hond aan je uitgestoken hand snuffelen en spreek hem zachtjes toe; 
 
5. Wendt hij de kop af, negeer hem, hij wil niet geaaid worden. Snuffelt hij aan de 

uitgestoken hand, dan wil hij wel geaaid worden. Kinderen aaien altijd onder de kin of 
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oren, of onder de borst. Aaien over de kop en rug is een dominante handeling en dus 
taboe voor kinderen. 

6. Uw hond is aan de lijn en er nadert een baas hond combinatie, óók aan de lijn, 
voorkom dan uw hond aan de riem op te tillen!!!. Ook integraal optillen van kleine 
honden is geen goed idee, u maakt uw kleine hond hiermee letter groter en hoger. 
Stel u zo op dat beide honden elkaar alleen langs u heen kunnen zien (splitsen). 

7. Nadert een losse – naar uw gevoel agressieve hond - , dan geldt hetzelfde. Ga 
tussen beide honden in staan (rechtop!) en geef met lage stem de andere hond een 
commando. Bijv. “Terug naar de baas” of “zit”. Lijkt dit niet te helpen dan is loslaten 
van de eigen hond een beter idee dan deze op te tillen, of kort in te halen. 
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Cursusaanbod, in vogelvlucht 

Cursusduur 
Wij geven twee cursussen per jaar: de eerste cursus van 18 lessen start begin 
september. De tweede begin tot half februari. 
Om het uit te proberen is één proefles mogelijk. 
U betaalt voor uw lidmaatschap, per persoon en per jaar. U kunt tweemaal per jaar 
lid worden. 
U betaalt voor de cursus van uw hond. Volgt u een tweede cursus met dezelfde 
hond, dan is er reductie mogelijk. Blijft u lessen, dan betaalt u dus tweemaal per jaar 
cursusgeld. Zie de website voor meest recente prijzen. 
Tot heden zijn wij de meest voordelige mogelijkheid om hondensport te doen in de 
wijde omgeving. Wij verwachten echter ook wat van u: wij zijn immers een 
vereniging! 
 

Cursisten 
Per cursus geldt: maximaal 8 deelnemers. De volgorde van binnenkomst van de 
betaling voor de betreffende cursus is daarbij uitgangspunt. 
Uitzondering op deze regel is de wedstrijd groep van de Fly Ball: zij trainen met een 
grotere groep, om tegen elkaar te kunnen lopen. 
 

Certificaat en diplomering 
Aan het einde van de gehoorzaamheidscursussen krijgt u een certificaat (bij 
voldoende deelname aan deze cursus, waarbij een minimum van 13 lessen geldt!!). 
U kunt – als u dat wilt – u opgeven voor deelname aan een landelijk examen, dat wij 
bij voldoende belangstelling, op het eigen veld organiseren. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Prijspeil 2010 is € 16,= per examen. 
Aan een FHN GG-examen kan worden deelgenomen door honden met en zonder 
stamboom, inclusief kruisingen. Alle aan examens en wedstrijden deelnemende 
honden dienen voorzien te zijn van een identificatiechip. 
Honden met een schofthoogte tot 45 cm worden in het "Programma van Eisen" 
aangeduid als "kleine honden", honden met een schofthoogte van 45 cm of meer als 
grote honden. Zeer kleine honden met een schofthoogte tot en met 25 cm worden in 
sommige gevallen aangeduid als dwergrassen, waarvoor afzonderlijke eisen gelden. 
Bij twijfel aan de opgegeven schofthoogte is de keurmeester gerechtigd deze na te 
meten.  
Honden met gecoupeerde oren en/of staart kunnen niet deelnemen aan examens en 
wedstrijden, tenzij is voldaan aan de eisen voor een “Verklaring van geen Bezwaar”, 
zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement van de FHN. Deze "Verklaring van 
geen bezwaar” moet worden aangevraagd (en door de FHN zijn afgegeven) vóórdat 
de hond kan worden ingeschreven voor een examen of wedstrijd. 
 

Ons uitgangspunt en methode 
Bij de vereniging gaan we uit van de filosofie dat de omgang tussen hond en baas 
voor beiden plezierig moet zijn, dat staat immers in onze naam! 
Dat betekent dat de gekozen lesmethode als volgt valt te beschrijven: 
 
Er wordt getraind met een minimum aan druk en een maximum aan veiligheid. 
 
Te gebruiken methode: 
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1. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd en beloond; fouten worden zoveel mogelijk 
voorkomen (dus niet bestraft); uiteraard geldt dit niet als de hond naar u hapt, in zo’n 
geval is ingrijpen geboden! 

2. De gekozen methode is voor een zo groot mogelijk aantal geleiders makkelijk 
uitvoerbaar; 

3. De gekozen methode is voor een zo groot mogelijke groep honden makkelijk 
uitvoerbaar; 

4. De gekozen methode mag geen dominantie- of angstproblemen opwekken; 
5. De methode moet een stapsgewijze opbouw kennen en 
6. is veilig. 

 
 
Voor u als geleider betekent dit dat de volgende voorwaarden gelden: 
 
Voorwaarden om leerdoel te bereiken: 

1. De eigenaar moet het lesdoel kennen en dit kunnen en willen bereiken (motivatie); 
2. De eigenaar moet weten of de hond dit doel kan bereiken (wezen/ vermogen van de 

hond); 
3. De eigenaar moet leren hoe de hond het doel kan bereiken (manier waarop een 

hond leert); 
4. De eigenaar moet weten hoe hij zijn hond kan helpen bij het leren (instrueren) 
5. Er moet sprake zijn van een goede interactie baas/ hond  (omgang). 

 
Uiteraard helpen de trainers u hierbij door adviezen te geven die zijn toegesneden op 
uw situatie. 
 

Trainingstijden 
Er wordt getraind op de maandag- en woensdagavonden. Met uitzondering van een 
deel van de decembermaand en juli/ augustus. Een half uur voor tijd is de locatie 
open en is er de gelegenheid het parcours voor de behendigheid uit te zetten. Alle 
lessen duren 50 minuten en starten steeds op het hele uur. 
Per avond zijn er in totaal 2 tot 3 lesuren (per veld). Op het veld vinden diverse 
trainingen tegelijkertijd plaats. Alle trainingen zijn in de open lucht. 

 
 
Gedrag en Gehoorzaamheidscursussen 
Onze hondensportvereniging is lid van de Federatie Hondensport Nederland. Wij 
volgen het gehoorzaamheidsprogramma van deze Federatie. Voor uitgebreide 
informatie hierover verwijzen wij u graag naar hun site: www.fhn.nl  
 

Puppy cursus 
De start van de training is de puppy cursus. In principe kunt u starten met trainen 
zodra uw hond (een deel van) zijn inentingen heeft gehad. De hond is dan tussen de 
10 en 12 weken oud. De puppy cursus kent geen vaste instroomdata: u kunt vrijwel 
altijd terecht. 
Doel van de puppycursus is het versterken van de band tussen baas en hond. De 
eerste basale commando’s worden aangeleerd. Denk aan het commando ‘zit’ en 
‘hier’. Er wordt een start gemaakt met ingewikkelder zaken als enge geluiden, of 
visuele prikkels en de hond leren dat dit meevalt en de hond leren voedsel te 
weigeren dat op straat ligt. 
Aan het einde van de puppy cursus wordt de hond beoordeeld en krijgt u een 
diploma en advies of opnieuw deelnemen aan (een deel van) de puppy cursus 

http://www.fhn.nl/
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wenselijk is, of dat u door kunt naar de vervolgcursus. Laatste punt is met name 
afhankelijk van de leeftijd en speelsheid van de hond. 
 

Sociale HuisHond (SHH) 
Deze cursus is een eerste start om met de hond serieus te gaan trainen. Hoewel in 
het begin nog speels, willen we aan het einde van de cursus de hond toch een aantal 
zaken hebben aangeleerd. De cursus start de eerste les met een theoriedeel, waarbij 
onderling wordt kennisgemaakt.  
Doel van deze cursus is: de hond kent de basale commando’s, zoals hier, zit, sta, 
blijf, af, wacht, voet. De hond kan aangelijnd volgen en heeft aandacht voor de baas, 
ook in de nabijheid van andere honden. De hond leert dat ook anderen hem mogen 
betasten. Hij laat zijn gebit tonen. Verder leert u de hond dat een korte draf niet 
betekent dat hij gaat springen en gek doen, maar gewoon blijft volgen. Ook nu is de 
omgang tussen hond en geleider examenonderdeel. 
De volgende oefeningen zijn onderdeel van het landelijk examen SHH. 
 

1. Lopen aan de lijn. 
2. Geluidproef. 
3. Voedsel weigeren 
4. Visuele prikkel. 
5. Achterlaten met afleiding. 
6. Omgang hond – hond. 
7. Omgang hond – mensen. 
8. Komen indien geroepen. 
9. Omgang begeleider – hond. 

 
Voor de beoordeling van de diverse onderdelen verwijzen wij u graag naar de FHN 
website. Er is ook een geprint exemplaar aanwezig op de USV. Als u deze wilt lezen, 
vraag uw trainer! 
Om mee te kunnen doen aan FHN gehoorzaamheidswedstrijden, is het SHH diploma 
verplicht. 
 

Gedrag en Gehoorzaamheid, Basis (GGB) 
De cursus start de eerste les met een theoriedeel, waarbij onderling wordt 
kennisgemaakt.  Bij een minimum deelname van 13 lessen krijgt u een club 
certificaat van deelname. 
Aan het door de FHN landelijk erkende GGB examen kunnen alleen honden 
deelnemen, die in het bezit zijn van het diploma Sociale Huishond (SHH). 
De negen GGB oefeningen zijn: 

1. Gedrag ten aanzien van andere honden (coëfficiënt 1.) + (min. punten 5) 
2. Blijven liggen 2 minuten in zicht   (coëfficiënt 1.) 
3. Volgen aan de voet, aangelijnd   (coëfficiënt 3.) 
4. Volgen aan de voet, los    (coëfficiënt 4.) + (min. punten 20) 
5. Appel op af stand     (coëfficiënt 2.) 
6. Komen op bevel     (coëfficiënt 3.)  + (min. punten 15) 
7. Plaats sturen      (coëfficiënt 2.) 
8. Vlak apport      (coëfficiënt 2.) 
9. Omgang begeleider/hond    (coëfficiënt 1.) + (min. punten 5) 

 
Deze oefeningen worden beoordeeld op de puntenschaal van 0 tot 10 oplopend per 
0,5 punt. 
Voor elke oefening wordt het behaalde aantal punten verkregen door de beoordeling 
te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van die oefening. De aldus verkregen punten 
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worden opgeteld. In totaal is op die manier 190 punten te behalen. Om te slagen is 
een minimum van 125 punten vereist. Tevens geldt een verplicht minimum aantal 
punten voor enkele onderdelen, zie hierboven. 
De mogelijkheid wordt geboden om dit diploma te behalen door deel te nemen aan 
een kwalificatiewedstrijd, georganiseerd door de FHN. Zie hun website voor 
mogelijkheden. Behaalt een deelnemer bij een kwalificatiewedstrijd en zowel de 
verplichte voldoendes als het minimaal vereiste aantal punten voor deze klasse, dan 
zal door de FHN als bewijs een diploma, gelijk aan dat van de examens, worden 
uitgereikt. (zie op de FHN website: "Algemeen Reglement Gedrag en 
Gehoorzaamheid" par. 7.9). 
 

Gedrag en Gehoorzaamheid 1, GG1 
 De elf GG1 oefeningen zijn: 

1. Gedrag ten aanzien van andere honden   (coëfficiënt 1.) + (min. punten 5) 
2. Blijven zitten één (1) minuut in zicht  (coëfficiënt 2.) 
3. Blijven liggen 2 minuten uit zicht   (coëfficiënt 2.) 
4. Volgen aan de voet, aangelijnd   (coëfficiënt 3.) 
5. Volgen aan de voet, los    (coëfficiënt 4.) + (min. punten 20) 
6. Appel op af stand     (coëfficiënt 2.) 
7. Plaats sturen      (coëfficiënt 2.) 
8. Voorkomen     (coëfficiënt 3.) + (min. punten 15) 
9. Sorteren      (coëfficiënt 2.) 
10. Apport over hindernis    (coëfficiënt 2.) 
11. 11. Omgang begeleider/hond    (coëfficiënt 1.) + (min. punten 5) 

Om bij een examen in aanmerking te komen voor het diploma dient een deelnemer 
in totaal tenminste 185 punten te behalen en dient er tevens voor de oefeningen 1, 5, 
8 en 11 tenminste het aangegeven verplichte aantal punten te worden behaald (voor 
deze oefeningen moet de beoordeling dus minstens 5 punten bedragen). 

 

Gedrag en Gehoorzaamheid 2, GG2 
Deze cursus gaat alleen door, bij een minimum van vier deelnemers. Zie voor details 
en exameneisen de FHN site, www.fhn.nl  
 

Behendigheid 
Na het behalen clubcertificaat SHH en met een positief advies van de trainer kunt u 
deelnemen aan de trainingen behendigheid. Let op! uw hond moet ook minstens een 
jaar oud zijn, voor die tijd zijn de gewrichten nog niet volgroeid en kan schade 
ontstaan. Er zijn trainingsuren voor beginners, gevorderden en wedstrijdlopers. De 
lesindeling wordt gemaakt door de hoofdtrainer. Mocht u op een bepaald tijdstip 
persé niet kunnen, dan wordt hiermee rekening gehouden. 
De trainingen voor behendigheid zijn op maandagavond. 
Er wordt van u verwacht dat u helpt het parcours op te bouwen en de materialen 
weer terug te plaatsen in de container na afloop van de trainingen. Dat betekent dat 
u 30 minuten voor aanvang lestijd aanwezig moet zijn = 18.30 uur. 
 
 

Flyball 
De Flyball trainingen zijn mogelijk ook na het behalen van het clubcertificaat SHH en 
een positief advies van de trainer. Ook hier geldt: de hond is minstens een jaar oud. 

http://www.fhn.nl/
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Er zijn trainingen voor beginners en gevorderden. De trainingen voor flyball zijn op 
de maandagavond. 
Er wordt van u verwacht dat u helpt het parcours op te bouwen en de materialen 
weer terug te plaatsen in het opberghok na afloop van de trainingen. 

Wedstrijden 
Leden van de vereniging kunnen in verschillende disciplines deelnemen aan 
wedstrijden, georganiseerd door de Federatie Hondensport Nederland (FHN). voor 
het deelnemen aan deze wedstrijden is een startlicentie nodig. Aanvraag voor een 
startlicentie loopt via het bestuur. De startlicentie moet apart betaald worden. De 
hoogte van het bedrag is gelijk aan de kosten die door de FHN worden berekend. 
 
Het is de leden toegestaan deel te nemen  aan andere dan door de FHN 
georganiseerde wedstrijden. Het is echter NIET toegestaan de naam van de 
vereniging te voeren en/ of te gebruiken indien men een startlicentie voor de FHN-
wedstrijden in de betreffende discipline geweigerd is. 
 
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en het vervoer met betrekking tot 
de wedstrijden. Wedstrijdoverzicht en inschrijfformulieren voor de door de FHN 
georganiseerde wedstrijden worden vermeld op het hun website, www.fhn.nl  
 
Kosten voor startlicentie, inschrijfgelden, reiskosten en dergelijke zijn voor rekening 
van de deelnemer. 
 
Indien u mee wilt doen aan wedstrijden, dan is het verplicht dat de hond is gechipt. 
 

http://www.fhn.nl/
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Huisregels/ trainingsreglement USV/ VOP 
 
1. Een ieder die aan de trainingen deelneemt, moet ervoor zorgen dat de hond is 

ingeënt en vrij is van ziekten. 
2. Denkt u hierbij ook aan kennelkuch. Deze inenting zit niet in de standaard inenting, 

maar daar waar veel honden samenkomen, kan kennelkuch snel om zich heen 
grijpen. NB inenting tegen kennelkuch is NIET verplicht. 

3. De hond moet WA verzekerd zijn. Veelal valt dit onder uw standaard WA 
verzekering, checkt u de voorwaarden. 

4. De volgende honden worden niet toegelaten op de trainingen en/ of het terrein: 
a. loopse teven; 
b. zieke, of in slechte conditie verkerende honden; 
c. overmatig agressieve honden, zie beslisboom, bijlage II; 
d. honden aangelijnd met een prikband of teletac. 

5. Uw hond moet goed zijn uitgelaten, voordat hij het terrein betreedt. Eventuele 
ongelukjes moeten door u worden opgeruimd. Urine moet weggespoeld worden. 

6. Tijdens de trainingen wordt er niet gerookt. Graag uw peuken in de desbetreffende 
emmers en niet op het veld gooien. Honden die een sigarettenpeuk opeten 
kunnen hieraan dood gaan! 

7. Voor de start van de training en tijdens de training is het gebruik van alcohol niet 
toegestaan. 

8. Indien u door omstandigheden niet of niet op tijd aanwezig kunt zijn op een training, 
of het opbouwen van het parcours, verzoeken wij u dit tijdig aan uw trainer te 
melden; 

9. De aanwijzingen van de trainers en de medewerkers van de vereniging dienen te 
allen tijde te worden opgevolgd. Er worden geen discussies op het veld gevoerd. Zijn 
er problemen, of bent u het ergens niet mee eens, bespreek dit dan na de training 
met de trainers of eventueel met het bestuur. 

10. Op het terrein moeten de honden altijd kort aangelijnd zijn. De honden mogen 
slechts los, op aanwijzing van de trainers. Laat uw hond niet (ook niet aangelijnd) 
zomaar op elke hond afgaan om te begroeten of te snuffelen. Niet iedere hond is 
hiervan gediend. 

11. Er mag niet zelfstandig gebruik gemaakt worden van de behendigheidstoestellen. 
Hiervan mag alleen gebruik gemaakt worden onder toezicht van of na toestemming 
van de trainer. 

12. Draag er zorg voor dat u de voor de cursus benodigde hulpmiddelen bij u heeft. 
Denk aan riem, halsband, speeltje, brokjes, water enz. Slipkettingen zijn niet 
toegestaan bij behendigheid. Prikbanden zijn nooit toegestaan. 

13. De cursist blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag van en de schade veroorzaakt 
door zijn hond. 

14. Bij buiten genuttigde drankjes en dergelijke, bent u zelf verantwoordelijk de zaken 
weer opgeruimd en schoon achter te laten. Gooi ook sigarettenpeuken niet op het 
veld, maar maak gebruik van asbakken en/ of zandemmers. 

15. Cursisten kunnen worden uitgesloten van de training bij: 
a. Herhaaldelijke afwezigheid, zonder afmelding; 
b. Het niet nakomen van de huisregels; 
c. Een door het bestuur genomen beslissing; 
d. Cursusgelden worden niet gerestitueerd. 



 16 

Huishoudelijk Reglement 
Onderstaand het huishoudelijk reglement van de Rotterdamse Sportvereniging Uit 
Sport Vriendschap USV, afdeling Hondensport, Voor Ons Plezier. 

Wettelijke aansprakelijkheid 
Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging te verzekeren tegen 
wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden. Als lid bent u ook zelf WA verzekerd, 
zie de huisregels/ trainingsreglement. 

Trainingen 
De trainingen zijn opgedeeld in cursusperiodes. Een trainingsjaar bestaat uit twee 
cursusperiodes van elk 18 wekelijkse lesuren. Uitgangspunt is maximaal 8 
deelnemers per les, volgorde van betaling is bindend. Indien er in een cursus en/ of 
op een specifiek lesuur sprake is van minder deelnemers, dan is de trainer bevoegd, 
naar eigen inzicht, het lesuur in te korten. 
 
Gedurende twaalf weken per jaar worden er geen trainingen gegeven. In principe is 
dat acht weken in de zomervakantie, de maanden juli en augustus en vier weken in 
december/ januari. Het is een trainer toegestaan, na toestemming van het bestuur, 
gedurende deze vakantiemaanden trainingen te geven. In 2006 en 2007 zijn in de 
zomerperiode extra lessen aangeboden. Door de deelnemers is hiervoor een nader 
vast te stellen vergoeding verschuldigd. 
 
Op algemeen erkende feestdagen wordt er niet getraind. 
 

Leden 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve- en niet actieve clubleden. Actieve 
leden zijn zij die één of meer door de vereniging georganiseerde trainingen volgen 
en hiervoor cursusgeld zijn verschuldigd. Niet-actieve leden zijn zij, die een stem in 
de vereniging willen hebben en de mededelingen van de vereniging wensen te 
ontvangen. Leden behorende tot de groep buitengewone leden (n.l. al lid van USV bij 
één van de andere subverenigingen en/ of bestuurslid van USV/ VOP) en ereleden 
zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld. Een ieder die trainingen volgt 
is verplicht lid te zijn van de vereniging. Het is een lid toegestaan met meer dan één 
hond te trainen. 
 
Nieuwe leden moeten zich bij het secretariaat van de vereniging aanmelden. Daarbij 
krijgen zij een overzicht van de kosten verbonden aan het lidmaatschap. Het 
secretariaat laat een nieuw lid een e-mail sturen of een inschrijfformulier. Bij 
minderjarigen wordt het formulier door één van de ouders of de voogd ondertekend. 
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
Ieder lid ontvangt dit informatieboekje, met daarin het huishoudelijk reglement en het 
trainingsreglement. 
 

Aanvang, duur, verlenging en hoogte van het lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Bij actieve leden 
gaat het lidmaatschap in op het moment van inschrijving voor een cursus. Dat wil 
zeggen per 1 februari of per 1 september. Zolang er cursus wordt gelopen, wordt het 
lidmaatschap automatisch verlengd. Bij het niet meer opgeven voor een nieuwe 
cursusperiode wordt ervan uitgegaan dat men het lidmaatschap wenst te beëindigen. 
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Wenst men het actieve lidmaatschap om te zetten in een niet-actief lidmaatschap, 
dan dient dit specifiek bij de secretaris aangemeld te worden. 
Actieve leden betalen ongeveer 50% van de door de vereniging jaarlijks per lid af te 
dragen gelden aan de Omnivereniging USV. 
Bij niet actieve leden wordt het lidmaatschap aangegaan voor de duur van een 
kalenderjaar, bij toetreding te beginnen met het resterende deel van het lopende 
kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de duur van een 
kalenderjaar. Dit lidmaatschapsgeld is gelijk aan de afdracht aan de OMNI. 
 
Betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. 
 

Contributies, cursusgeld, lesgeld 
Per cursusperiode is contributie verschuldigd. Het betalen van de cursus dient voor 
de eerste les van een nieuwe cursusperiode te gebeuren liefst per bank en geeft 
recht op een cursusplaats. Volgt u met dezelfde hond twee of meer cursussen in 
dezelfde periode, dan wordt voor de tweede en volgende cursussen ongeveer 2/3 
van het lesgeld berekend. Als u met twee verschillende honden twee cursussen 
loopt, betaalt u de normale contributie. 
 
Als twee leden van de familie met één hond lopen en elk een andere cursus lopen, 
betalen beiden lidmaatschapsgeld. Volgen beiden met één hond één cursus (dus om 
en om) dan behoeft slechts eenmaal lidmaatschap betaald te worden. 
 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en dient 
door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden. 
 
Contributiegelden worden in principe niet gerestitueerd. In uitzonderingsgevallen kan 
een lid een verzoek tot (gedeeltelijke) restitutie indienen bij het Bestuur. Het Bestuur 
is bevoegd een beslissing te nemen of en hoeveel er gerestitueerd wordt. Het 
Bestuur doet hiervan desgevraagd mededeling aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Donaties zijn welkom. 
 

Cursussen 

Als activiteiten van de vereniging worden er cursussen georganiseerd, zoals gedrag- 
en gehoorzaamheidscursussen, Fly ball, Behendigheid en dergelijke. 
De deelname aan een cursus wordt bepaald door de betrokken trainer van die 
cursus. Indien u na het beëindigen van een cursusperiode niet meer wenst deel te 
nemen aan een vervolgcursus, laat dit dan aan de trainer weten. 
Ook moet u aan de trainer aangeven als u andere disciplines wilt volgen. 
 

Examens 
De gedrag- en gehoorzaamheidscursussen worden afgesloten met een landelijk 
examen. Deelname aan het examen is NIET verplicht. Als u minimaal 13 lessen 
heeft gevolgd, krijgt u een clubcertificaat. Dit certificaat is bij de cursusprijs 
inbegrepen. 
De data van de examens worden op de lessen vermeld. Als u zich opgeeft voor 
deelname, krijgt u deze datum ook schriftelijk bevestigd. 
De landelijke examens worden op ons terrein gehouden, bij een minimum van 8 
deelnemers (FHN regel). 
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Leden met loopse teven moeten examen afleggen in een aparte groep. Deze leden 
mogen hun hond(en) pas op verzoek van de trainer naar het veld halen. Dit vindt 
plaats aan het einde van het examenprogramma. 
 
In principe zijn herexamens niet mogelijk.  
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
binnen de vereniging en verricht alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Het 
ziet toe op de strikte naleving van de statuten, reglementen en andere wettelijke 
regelingen en besluiten. het bestuur is voor al haar daden en nalatigheden 
verantwoording schuldig aan de leden en geeft te dien aanzien alle door de 
Algemene Vergadering verlangde inlichtingen. 
het bestuur voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. 
 
Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet voorzien zijn van een 
handtekening van de kandidaat. Bestuursleden stellen zich beschikbaar voor een 
periode van drie kalenderjaren en zijn vervolgens eenmaal herkiesbaar. 
 

Taken van de voorzitter 
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij 2) de 
volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor 
de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het 
woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te 
ontnemen. 
De voorzitter is qualitate qua bestuurslid van de Omnivereniging USV. 
 

Taken van de penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn hoede zijnde geldmiddelen 
van de vereniging. De invordering van de contributie en lidmaatschapsgelden is aan 
hem opgedragen. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek. hij 
bereidt ten behoeve van het bestuur de jaarstukken ten behoeve van de Algemene 
Ledenvergadering voor. Hij verricht betalingen en draagt zorg voor voldoende rente 
baten over de liggende gelden. 
 

Taken van de secretaris 
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt. 
Hij bereidt ten behoeve van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag 
voor. 
De secretaris zorgt voor adequate ledenlijsten en zorgt ervoor dat de Naam, Adres 
Woonplaatsgegevens worden aangeleverd aan de Omnivereniging. De secretaris 
zorgt voor formulieren, certificaten, het up-to-date houden van het informatieboekje 
en dergelijke. De secretaris zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen en 
de Algemene Ledenvergaderingen. 
 

                                                
2 Hij is ook zij. 
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Taken trainers 
Als een lid te kennen geeft trainer te willen worden loopt dit lid een aantal cursussen 
mee met één van de trainers. Zodanig dat het gehele programma wordt doorlopen. 
Afhankelijk van de vorderingen, kunnen de rollen vervolgens worden omgedraaid. De 
VOP werkt in het algemeen met twee trainers op een gehoorzaamheidsgroep. Het 
deelnemersaantal per cursusgroep is gesteld op maximaal 8 deelnemers, bij 9 wordt 
een nieuwe cursus gestart. Uitzondering op deze regel is de wedstrijdgroep Fly Ball: 
zij lopen met twee teams tegen elkaar.  
Met uitzondering van de puppycursus is instroom in hogere 
gehoorzaamheidsgroepen na 5 lessen niet meer mogelijk. De trainers zijn er voor: 

1. De kwaliteit van de aangeboden cursussen te bewaken en de uitgangspunten/ visie 
van de VOP hierin. 

2. Zo klantvriendelijk mogelijk les te geven.  
3. Lesschema’s te bepalen, conform de vastgestelde richtlijnen en er naar te streven 

dat zoveel mogelijk cursisten enthousiast en vriendelijk met hun honden trainen. 
4. Trainersavonden bij te wonen. 
5. Het bestuur te informeren over al die zaken die voor een goed functioneren van de 

vereniging van belang zijn. 
 

Alle trainers worden aangemoedigd om landelijke erkende diploma’s te halen. 
Cursusgeld wordt vergoed door USV/ VOP. Vraag naar de voorwaarden bij het 
Bestuur. 

 

Taken barvrijwilligers 
1. De gezelligheid in de kantine te bewaken en de uitgangspunten/ visie van de VOP 

hierin te onderschrijven. 
2. Zorg dragen voor het opmaken van de kas, conform de richtlijnen van de OMNI. 
3. Koffie en thee zetten en overige drankjes verkopen, conform prijsbeleid van de OMNI 

(hangt in de kantine). 
4. De inhoud van de fooienpot gaat aan het einde van de avond met één van de 

bestuursleden mee naar huis (in verband met inbraken). 
5. Bijvullen van de koelkasten. 
6. Schoonmaken van de tafeltjes en de bar, gebruikte kopjes enz. 
7. Bezemschoon maken van de kantine, na afloop van de trainingen 3). 
8. Legen van asbakken en vuilnisbakken. Asbakken afwassen (zie voetnoot 2 !). 
9. Per dienst/ dagdeel kunnen, op kosten van de VOP, twee consumpties genuttigd 

worden. 
10. Opnieuw de kas opmaken aan het einde van de avond, conform de richtlijnen van de 

OMNI.  
 

                                                
3 Bezemschoonmaken van de kantine is een clubverantwoordelijkheid. De barvrijwilliger ziet erop toe dat 
dit wordt geregeld!!! 
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
De agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bevat tenminste de 
volgende punten: 

1. Verkiezing bestuursleden, indien van toepassing (bestuursleden treden eenmaal per 
drie jaar af en kunnen herkozen worden, er is een rooster van aftreden); 

2. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar, 
3. Rekening en verantwoording door het bestuur over door het bestuur gevoerde 

financiële beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd. 
4. Verslag van de bevindingen van de kascommissie, 
5. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, 
6. Benoemen van de kascommissie, 
7. Financiële begroting. 
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Heeft u complimenten? Vertel het anderen, heeft u 
klachten? Vertel het ons! 
De VOP wil klachten van haar leden serieus nemen. We zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor het op een goede manier draaiend houden van de vereniging. 
Heeft u opmerkingen en/ of klachten, vertel het aan onze trainers, of aan de 
bestuursleden. Laatst genoemden zijn vrijwel altijd ook tijdens de trainingsavonden 
aanwezig.  
U krijgt binnen redelijke termijn te horen hoe we met uw klacht omgaan.  
 
Uiteraard zijn we er blij mee als u nieuwe leden aanbrengt. De vereniging blijft alleen 
dan bestaan, wanneer er regelmatig nieuwe leden zich aanmelden.  Er zijn folders 
en dergelijke beschikbaar. Geëigende plaatsen hiervoor zijn: bij de dierenarts, de 
plaatselijke dierenwinkel en natuurlijk uw sociale omgeving. 
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Bijlage I Zo gaan wij om met onze vrijwilligers.. 
 
Een vereniging zijn, vóórondersteld dat alle leden een bijdrage leveren. Voor en met 
elkaar, zo is de bedoeling. De USV Rotterdam, afdeling VOP kent geen 
beroepskrachten, dus dat betekent dat alle voorkomende werkzaamheden door 
clubleden zelf moeten worden opgepakt. 
 
Uitgangspunten bij het beleid: 
a. Een eerlijk, uit te leggen systeem moet zijn voor vrijwilligersvergoedingen, waarbij 

inzet en ‘opbrengst’ in evenwicht zijn en waarbij we ons realiseren dat een 
vereniging per definitie van elk lid een inzet verlangt. 

b. Vergoeding in principe in natura geschiedt, dus in de vorm van een gratis cursus, 
zelf een cursus volgen, een eindejaarsgeschenk, een vrijwilligersuitje.  

c. Dat er daarnaast altijd de mogelijkheid is om echt gemaakte onkosten te 
declareren. Op basis van declaratie/ aankoopbonnen.  

d. Dat er oog moet zijn dat niemand de club in zijn eentje draaiend moet houden, er 
moet dus ook ingespeeld worden op uitval en beperkingen van vrijwillige inzet.  

 
Welke activiteiten houden onze vereniging in stand? 

1. Dagelijks Bestuur, 3 leden (voorzitter, penningmeester, secretaris, inzet ongeveer 
een dagdeel per week). 

2. Algemeen bestuursleden, 3 leden (soms met toegevoegde taken, inzet een dagdeel 
per vier weken exclusief de bijzondere taken) 

3. Trainers en inval trainers, resp. 9 en 2 leden. (1 tot 2 dagdelen per week) 
4. Redactie Blaesbalck, 1 lid. (1 dagdeel per 4 kwartaal) 
5. Webmaster, 1 lid. (1 dagdeel per twee weken) 
6. Bardiensten tijdens openingstijden, diverse leden. (ongeveer 1 dagdeel per 3 weken) 
7. Beheerstaken (openen en sluiten, kantine vegen, kas taken e.d.), diverse leden. 
8. Onderhoud materiaal, diverse leden. (1 dagdeel per vrijwilliger per jaar) 
9. Organiseren van activiteiten, diverse leden. (per wedstrijd organisatie 10 dagdelen + 

3 dagdelen per vrijwilliger op de dag zelf) 
10. Klaarzetten en opruimen van materiaal, alle leden. 
11. Bijwonen ledenvergaderingen VOP en USV, alle leden. 
12. Incidentele klussen, wisselende leden. 

 
Declaratie werkelijk gemaakte kosten 
Alle vrijwilligers, in actie voor de vereniging, hebben recht op declaratie van werkelijk 
gemaakte kosten, die zij maken ten behoeve van de vereniging. Reiskosten van- en 
naar het verenigingsgebouw worden niet vergoed. Overige reiskosten ten behoeve 
van de vereniging worden vergoed conform de door de belasting vrijgestelde 
tarieven. 
 
Koffie, thee enz. 
Elk lid heeft tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de 
vereniging recht op maximaal 2 consumpties per dagdeel. Met uitzondering van 
trainers die twee of drie uur lesgeven op één avond/ dagdeel, zij hebben recht op 
max. 3 respectievelijk 4 consumpties. 
 
Eindejaarsgeschenk 
Bestuursleden, (assistent) trainers, barmedewerkers, en PR USV/ VOP-leden krijgen 
een eindejaarsgeschenk. 
Op voorspraak van het bestuur kunnen ook vrijwilligers, die zich in een bepaald jaar 
erg verdienstelijk hebben gemaakt, in aanmerking komen voor een 
eindejaarsgeschenk. 
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Vrijwilligersvergoeding 
Vrijwilligers die zich meer dan 40 dagdelen per jaar inzetten voor de vereniging, zijn 
vrijgesteld voor het lidmaatschapsgeld en krijgen twee gratis cursussen per jaar. 
Vrijwilligers die meer dan 20 dagdelen zich inzetten voor de vereniging krijgen twee 
gratis cursussen per jaar, maar betalen de volledige afdracht aan de OMNI. 
Vrijwilligers die zich 10 of meer dagdelen per jaar inzetten komen in aanmerking voor 
het eindejaarsgeschenk en de vrijwilligersfeestjes/ bbq’s e.d. 
 
VOP kleding 
Trainers hebben recht op gebruik van een trainersjas, een regenjas en een 
bodywarmer. De kledingstukken worden na drie jaar eigendom van betrokkenen. 
Verlaten zij de vereniging voor die tijd, moeten de kledingstukken worden terug 
ingeleverd.  
 
Het bestuur kan van boven gestelde afwijken, mits zij het besluit met redenen 
omkleed vastlegt in de notulen van een bestuursvergadering. 
Het bestuur streeft naar verbetering van de kwaliteit van de geboden trainingen. 
Trainers kunnen op kosten van de vereniging een training volgen. Altijd indien het 
bestuur hierin toestemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oorspronkelijke informatieboekje is vastgesteld in de september 
vergadering 2003 van het bestuur van de VOP. Sindsdien zijn wijzigingen die 
zijn doorgevoerd, vastgelegd in de respectievelijke bestuursvergaderingen.  

 
Rotterdam, september 2003 is het vrijwilligersbeleid vastgesteld, in augustus 
2007 is het beleid bijgesteld. 
 
In 2008 is besloten over te stappen naar de FHN inhoud van de cursussen 
Gehoorzaamheid. Tevens is besloten de deelname van cursisten te stellen op 
maximaal 8 deelnemers per cursus, met uitzondering van de wedstrijdgroep 
Fly Ball. Clubexamens zijn afgeschaft. In plaats daarvan krijgen cursisten een 
certificaat van deelname, indien tenminste 13 van de 18 lessen zijn gevolgd. 
Deelname aan landelijke examens wordt – bij voldoende deelnemers – mogelijk 
gemaakt op het eigen clubterrein.  
Het huidige informatieboekje is besproken door bestuur en trainers d.d. 22 
september 2008 en door aanwezigen goedgekeurd. 
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Bijlage II  Beslisboom Deelname aan een cursus 
 
De USV/ VOP houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetten! 
Onze eigen beslisboom is als volgt: 
 

 

JA! 

Is er gevaar binnen 
de combinatie? 

JA! 

Voelt men zich 
onveilig? En is daar 
werkelijk reden toe? 

JA! 

Eist de combinatie 
onevenredig veel tijd/ 
energie? 

NEE 

NEE 

NEE 

NEE 

Kan het probleem in 
deze cursus worden 
opgelost? 

NEE! 
 

JA! 

Combinatie 
doet 

niet 

mee !! 

JA! 

JA! 

Is er gevaar binnen 
de combinatie? 

JA! 

Voelt men zich 
onveilig? En is daar 
werkelijk reden toe? 

JA! 

Eist de combinatie 
onevenredig veel tijd/ 
energie? 

NEE 

NEE 

NEE 

NEE 

Kan het probleem in 
deze cursus worden 
opgelost? 

NEE 

JA! 
Combinatie 
doet MEE !! 

JA! 

Is er gevaar voor 
overige combinaties 
en/ of instructeur? 
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