
Website: www.hsdeliereman.be 

 

Hondenschool De Liereman VZW is al sinds 1988 bezig met het aanleren van 
het gehoorzaamheidsprogramma bij honden en geleiders. 

Bedoeling is het aanleren van gehoorzaamheid en het socialiseren van hond 
en geleider zonder uit het oog te verliezen dat je hond je beste vriend is. 

Hiervoor staat elke training een team van ervaren instructeurs klaar om u met 
raad en daad bij te staan. 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter 
Verantwoordelijke kantine

Els Hermans 
☎ 0494-10 10 14 

voorzitter@hsdeliereman.be  
kantine@hsdeliereman.be 

Algemeen secretaris 
Verantwoordelijke infra-
structuur

Paul Keustermans 
☎ 0486-73 57 59 

info@hsdeliereman.be 
terrein@hsdeliereman.be 

Penningmeester Kristel Cooremans 
☎ 0496-08 72 19 

penningmeester@hsdeliereman.be  

Ledensecretaris Yannicka Gils 
☎ 0473-50 62 25 

leden@hsdeliereman.be 

Hoofdinstructeur 
Wedstrijdsecretaris

Hanne Vandingenen 
☎ 0497-32 54 84 

hoofdinstructeur@hsdeliereman.be 

Ligging terreinen: Hoge Beemdstraat 35 te Oud-Turnhout in Sportpark 
De Hoogt. 

Trainingsuren: Woensdag Puppy 1 18:45 u tot 19:30 u 
            Puppy 2 19:45 u tot 20:30 u 
            A – klasse 18:45 u tot 20:30 u  
            B – klasse 18:45 u tot 20:30 u  
            C – klasse 18:45 u tot 20:30 u  
            Debutanten 18:45 u tot 20:30 u  
            GP1 en GP2 20:45 u tot 22:00 u 
   
Zondag            Puppy 1 09:30 u tot 10:15 u 
            Puppy 2 10:45 u tot 11:30 u 
            A – klasse 09:30 u tot 11:30 u  
            B – klasse 09:30 u tot 11:30 u  
            C – klasse 09:30 u tot 11:30 u  
            Debutanten 09:30 u tot 11:30 u  
            GP1 en GP2 11:30 u tot 12:30 u 



Tips en voorwaarden: 
− 14 jaar oud zijn. 
− Je hond dient ingeënt te zijn tegen honden en kattenziekte. 
− Alle rassen en honden met of zonder stamboom zijn welkom. 
− Je hond moet ± 3 maanden oud zijn. Dit is rond de periode dat je 

hond de laatste inenting bij de dierenarts gekregen heeft. Vanaf dan 
moet hij jaarlijks een herhaling krijgen. 

− De eerste keer dat je naar de training komt, kom je best een kwartier-
tje vroeger. Breng het inentingboekje van je hond mee zodat we kun-
nen controleren of de nodige inentingen gegeven zijn. Dit is ter be-
scherming van je eigen hond en van de andere honden.  
We kunnen dit enkel controleren bij inschrijving of jaarlijkse herin-
schrijving. 

− Zorg ervoor dat je de hond tot minstens twee uur voor de training niet 
meer laat eten. Een training is voor een pup, en soms ook voor een 
oudere hond, een hele inspanning. Daar komt nog bij dat wij, zeker in 
de puppy-klasse, regelmatig de hond belonen met voedsel en dit heeft 
op een hond met een volle maag (dus zonder honger) natuurlijk wei-
nig effect. 

− Breng een speeltje of apport en wat kleine hondenbrokjes of koekjes 
mee (om je hond te belonen). 

− Nadat je inschrijving gebeurd is, kun je direct deelnemen. Aangezien 
we geen lessenreeksen organiseren, kun je steeds aansluiten en hoef 
je niet enkele weken te wachten tot er een lessenreeks zou starten. 

− Beschouw de lessen als “Hoe moet ik het doen“ en oefen verder alle 
dagen thuis een kwartiertje. 

Welke oefeningen kan je in onze hondenschool verwachten? 

Puppy 1 

− Het ‘’krachtwoord’’ aanleren 
− Aandachtsoefeningen 
− Zitten 
− Hond oproepen 
− Toestelgewenning 

Puppy 2 

− Af of liggen, recht of staan 
− Voet (beginnend) 
− Volgen aan de leiband (beginnend) 
− Apport (spelenderwijs) 
− Tandjes laten zien en hond betasten (voorstellen) 
− De hond ophalen (geleider gaat rond de hond terwijl deze blijft zitten) 

A-klasse 

− 1 minuut ter plaatse blijven 
− Houdingen (af, zitten, staan) voet (beginnend) 
− Apport spelenderwijs oppakken en afgeven 
− Oproepen (hond mag vastgehouden worden) 
− Volgen aan de leiband 
− Socialisatie oefening (hond mag niet uitvliegen tijdens volgoefening) 
− Voorstellen 

B-klasse 

− Apporteren (zonder wachten) 
− Houdingen (af, zitten, staan en voet) 
− Volgen met en zonder leiband 
− Af of liggen in beweging 
− Voorstellen 
− Oproepen met zit voor (hond moet uit zichzelf blijven zitten) 
− 2 min ter plaatse blijven  

C-klasse 

Zelfde oefeningen als in de B - klasse plus terug sturen naar de plaats en ap-
port met wachten. 

Debutanten 

Training en, al dan niet, voorbereiding tot het wedstrijdspelen 

Programma 1 

Training voor het wedstrijdprogramma 1 

Programma 2 

Training voor het wedstrijdprogramma 2 

Lidgeld: Dit wordt betaald per kalenderjaar. 
- Een LID betaalt 50 €. 
- Een BIJLID betaalt 30 €. 
- Een MEDELID betaalt 10 €.


