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Leuk dat je met je hond komt trainen bij de Boxer Kringgroep Utrecht. Om de samenwerking 
soepel te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld. 
 

• De Boxerclub traint op een hondvriendelijke manier. Een slipketting en een flexlijn passen 
niet bij onze trainingsmethode. De honden kunnen beloond worden met speelgoed en 
snacks tijdens de training.  

 
• Bij het betreden van het veld is de hond aangelijnd. De hond mag alleen los na instructie 

van de trainer als onderdeel van de training.  
 

• Er wordt verwacht dat de hond van te voren is uitgelaten. Mocht de hond toch een plas 
doen op het veld, dan graag zelf een emmer water over de plas heengooien. Bij een grote 
boodschap, graag zelf de hondenpoep opruimen mbv zelf meegebrachte poepzakjes. De 
gevulde zakjes kan je kwijt in de container aan het begin van het veld. 

 
• Er mag maximaal één begeleider met de hond in het afgesloten vak voor behendigheid 

aanwezig zijn. Overige belangstellenden kunnen plaatsnemen op het terras. 
 

• Honden zitten vast aan een korte lijn aan de palen van het hek (niet aan het gaas)  liefst met 
eigen drinkbak en eigen kleed. Er wordt voldoende afstand gehouden tussen de honden 
om eventuele onenigheden te voorkomen.  

 
• Bij de start van een trainingsseizoen (meestal september) ben je verplicht bij de eerste les 

het inentingsboekje mee te nemen en te laten controleren. De hond dient alle vaccinaties 
te hebben gehad. Mocht je later in het seizoen instromen dan wordt het inentingsboekje 
gecontroleerd tijdens de eerste les.  

 
• De Boxerclub werkt met een voorjaar- en najaarstrainingseizoen. Je krijgt bij aanvang van 

dit seizoen een factuur. Het winter en zomerseizoen bestaan uit losse lessen. De factuur 
voor deze lessen wordt achteraf verstuurd n.a.v. een bijgehouden presentielijst.  
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• Je dient op tijd aanwezig te zijn voor de start van de les. De gehoorzaamheidstrainingen 
starten de training om 19.00 uur. Behendigheidstrainingen starten om 19.30 uur. Graag om 
19.00 uur aanwezig zijn om te helpen met de opbouw van het parcours. Na afloop wordt er 
verwacht dat je meehelpt met het opruimen van het materiaal. Mocht de groep te groot 
worden dan kan de trainer besluiten in overleg om de groep te splitsen. Dan wordt er van 
je verwacht om of mee op te bouwen of mee op te ruimen. De lestijden kunnen per seizoen 
afwijken, je wordt van te voren op de hoogte gebracht. 

 
• Bij afwezigheid, graag een dag van te voren aangeven bij de trainer dat je niet aan de les 

kan meedoen.  
 

• De trainer geeft via de appgroep van de les aan of de weersomstandigheden voldoende 
zijn om te kunnen trainen. Bij zware regenval, onweer of een temperatuur onder 0 of boven 
de 25 graden wordt er niet getraind. Bij extreem mooi weer kan er een alternatief 
programma worden geboden zoals een gezamenlijke wandeling of zwempartij. 

 
• Ken je iemand die ook geinteresseerd is om mee te doen met zijn/haar hond aan de lessen 

en wil je deze persoon een keer mee nemen (met of zonder hond) dan is deze persoon 
natuurlijk altijd welkom. Wel graag van te voren het bestuur informeren zodat het bestuur 
ervoor kan zorgen dat deze persoon welkom wordt geheten en de aandacht krijgt die hij / 
zij verdient. Bij onverwachts bezoek kan het zijn dat de bestuursleden zelf aan het trainen 
zijn of aan het training geven zijn. Daar kunnen ze niet zomaar van weglopen. 

 
• Meegebrachte honden die niet mee doen met de training en dus op het terras aanwezig 

zijn, niet met elkaar laten spelen maar rustig laten zitten. Spelen op het terras leidt de hond 
die met behendigheid bezig is, enorm af.  
 

• Heb je vragen over de gezondheid van je hond, over het gedrag van je hond of andere 
zaken, de trainers en bestuursleden willen je graag verder helpen maar wel graag na de les 
als alles is opgeruimd of telefonisch of via de mail.  

 


