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Algemeen 

De UDHV is een vereniging voor Duitse Herdershonden dus andere honden worden niet 
toegelaten tot de trainingen. In sommige gevallen kunnen - door het bestuur  - 
uitzonderingen op deze regel worden toegestaan. In beginsel werken wij met Duitse 
Herders met stamboom. Als er plaats is in de trainingen kunnen ook Duitse Herders 
zonder stamboom worden toegelaten. 

De UDHV heeft een website waarop je informatie kunt vinden en onder ‘nieuws’ ook 
artikeltjes over het wel en wee van de vereniging en haar leden. 

Contributie 

Als je lid wordt van de UDHV betaal je contributie. De contributie wordt berekend over het 
kalenderjaar. Er zijn verschillende soorten contributie: de algemene contributie en de 
contributie die betaald moet worden voor de activiteiten waaraan je deelneemt. Het 

Gezellig lunchen in het zonnetje
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huisgenootlidmaatschap bedraagt de helft van het gewone lidmaatschap, maar de 
huisgenoot geniet dezelfde rechten en plichten als het ‘gewone’ lid. De algemene 
contributie wordt eens per jaar betaald en de kosten voor de activiteiten per kwartaal. De 
tarieven voor de contributie vind je hieronder. 

Kennismaking 

Aspirantleden kunnen eerst komen kennismaken. Dat begint met een uitnodiging om op 
een zondag bij het appèl en eventueel het pakwerk te komen kijken. Je neemt ook je hond 
mee zodat de trainer kan kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft, hoe je hond zich 
gedraagt en hoe jij met je hond omgaat. Je kunt op dat moment ook met allerlei leden 
praten over hun ervaringen bij de UDHV. Wil je meer lezen over de mensen die bij ons 
trainen dan kun je ook hier op de website kijken waar we je laten kennismaken met een 
aantal van onze leden. 

Als er van twee kanten een positieve indruk is en er is plaats in de trainingen, kun je in de 
praktijk gaan kijken of je bij de UDHV wilt komen trainen. Je start dan altijd met deelname 
aan het appèl op dinsdag en zondag en op zondag ook aan het speuren. Afhankelijk van 
leeftijd en ervaring van de hond kun je ook meedoen aan de pakwerk training. Na verloop 
van enige tijd maak je je inschrijving definitief en verbind je je aan de UDHV. Dat houdt in 
dat je in beginsel iedere dinsdagavond en zondag overdag komt trainen, ziekte en zeer 
daargelaten. Dat is best een commitment maar je zult zien hoeveel je er aan hebt en hoe 
leuk je hond de trainingen vindt. 

Dinsdag trainen we van 19:00 -20:15 uur appèl en na de pauze pakwerk. 
Zondag starten we om 9:00 uur met speuren gevolgd door appèl om 10:30 uur en na de 
lunch pakwerk.

Algemene contributie € 75,00 Per jaar voor 2023

Huisgenootlid € 39,50 Per jaar voor 2023

Africhting € 150,00 Per jaar voor 2023

Vanaf de 2e hond € 60,00 Per jaar voor 2023

Behendigheid € 100,00 Per jaar voor 2023

Vanaf de 2e hond € 50,00 Per jaar voor 2023

http://udhv.nl/category/maak-kennis-met/
http://udhv.nl/2022/10/11/appel/
http://udhv.nl/2022/10/04/speuren/
http://udhv.nl/2022/12/05/pakwerk/


Africhting 

Door je aan te melden bij de UDHV geef je te kennen het beste uit je hond en jezelf te 
willen halen als het gaat om de samenwerking tussen jou en je Duitse Herder. Je wilt je 
bezig houden met de opvoeding en leren hoe je met je hond om moet gaan. Dat noemen 
wij africhting: niets minder en minder dan het optimaal gebruiken van de capaciteiten van 
de hond in combinatie van de capaciteiten van zijn geleider. Daarbij neemt de geleider de 
leiding en de hond moet leren zijn capaciteiten te gebruiken op de manier die de geleider 
wil en op het moment dat dit van hem gevraagd wordt. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat de geleider - tenzij deze zeer ervaren is - minstens net zo veel moet leren als zijn of 
haar hond. Een goede verstandhouding tussen geleider en hond is een belangrijke basis 
voor de africhting. En natuurlijk is een goede gezondheid en verzorging van de hond een 
voorwaarde voor het behalen van succes. 

De Duitse Herder is gefokt als gebruikshond en laat zich goed africhten. Daarbij moet wel 
worden aangetekend dat de vorderingen van de combinatie geleider - hond afhangt van 
karakter en temperament van hond en de geleider, maar ook van de ervaring van de 

Oefenen met springen over de schutting



geleider. Een goed afgerichte hond is een eerlijke, zelfverzekerde hond die betrouwbaar 
is en te allen tijde naast zijn geleider staat en deze - mocht dat nodig zijn - met zijn leven 
zal verdedigen. Hij heeft geleerd naar zijn geleider te kijken voor aanwijzigingen en zijn 
impulsen te beheersen.  

Trainingen africhting 

De trainingen voor africhting zijn individueel d.w.z. er is steeds één combinatie op het veld 
die aanwijzingen krijgt van de trainer. Zijn er meerdere trainers tegelijk dan zijn het er ook 
meerdere honden op het veld die met voldoende afstand ertussen hun oefeningen doen. 
De trainers hebben veel hondenkennis en beschikken ook over de nodige mensenkennis 
zodat ze goed kunnen inschatten welke aanpak voor welke combinatie mens - hond het 
meest passend is. 

Gestart wordt in alle gevallen met de basis van de africhting: de commando’s VOET, VOLG, 
ZIT, AF en HIER. De honden worden beloond bij goed gedrag en gecorrigeerd als ze 
onwenselijk gedrag vertonen. De aanpak is positief, dat wil zeggen dat gewerkt wordt 
vanuit beloningen die door de hond als fijn worden ervaren zoals stembeloning, lekkere 
voertjes of een bal. Dit onderdeel noemen we het appèl. Daarnaast wordt er ook 
gespeurd en wordt pakwerk gedaan (vanaf een tien maanden oud). 

De eerste fase van de africhting kan worden afgesloten met het VZH-examen, dat nodig is 
om verder te gaan in de africhting met IGP 1, 2 of 3.  

Een puppy kan vanaf 12 weken (als ze ingeënt zijn) toegelaten worden tot de trainingen.  

De do’s en don’ts bij de africhtingstrainingen 

1. Kom op tijd en zorg dat je hond uitgelaten is voordat je het veld op gaat. Honden 
mogen niet uitgelaten worden op het trainingsveld of de parkeerplaats maar langs het 
pad of aan de linkerkant op de velden.. Zorg dat je poepzakjes bij je hebt en ruim de 
ontlasting op. Bij de buitenkraan kun je water halen voor je hond. Zorg zelf voor een 
goede drinkbak. 



2. Achter de club en zeker bij het trainingsveld moeten alle honden worden aangelijnd. 
Op het trainingsveld mogen de honden los op aanwijzing van de trainer. Op het 
speurveld achter de club mogen ze tussen de trainingen door wel los. Op het 
trainingsveld wordt niet gespeeld tussen de honden behalve op aanwijzing van de 
trainer.  

3. Hou op het terrein voldoende afstand van andere honden. 

4. Zorg dat je alle materialen die je nodig hebt bij de training meeneemt op het veld (lijn 
en eventueel lange lijn, beloningsvoertjes, bal of ander speeltje, speurvoorwerpen, 
blok); 

5. Zorg voor passende kleding en schoeisel. Sluit je jas of vest voordat je gaat trainen. 

6. Ruim je afval op in de afvalcontainers of neem het mee naar huis. 

7. Kinderen en andere toeschouwers zijn welkom maar niet op het trainingsveld en zeker 
niet in contact met vreemde honden. Hou er rekening mee dat je hond afgeleid kan 
zijn door gezinsleden die komen kijken bij de trainingen. 

8. Als je verhinderd bent dan meld je je tijdig af bij je trainer. Als je zonder reden te vaak 
wegblijft van de trainingen kan de trainer je uit de groep verwijderen. 

9. In de pauzes maken we gebruik van de kantine of - bij mooi weer - van het terras. Je 
kunt er lunchen met broodjes, soep en snacks en er is natuurlijk koffie, thee en allerlei 
frisdrank verkrijgbaar. De UDHV krijgt inkomsten uit de kantine exploitatie dus het 
meenemen van eigen eten en drinken is niet de bedoeling. 

10. Tot slot is het de bedoeling dat je het naar je zin hebt bij de UDHV. Is er iets dat je 
vervelend vindt of waar je last van hebt, bespreek het dan met degene die het betreft 
of met je trainer. We houden de sfeer in onze club graag goed en daar hoort bij dat je 
niet over mensen praat maar met ze. Natuurlijk mag complimenten maken ook altijd, 
graag zelfs! 
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