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Hondensport 
Toffe sport 

 

DE KUSTHOND V.Z.W. 
 

 

 

 

 

OOSTENDE 
 

 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steense dijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen: 

Wekelijks op woensdagavond: 

* vanaf 18:30 Hr. tot einde – pakwerk. 

* vanaf 19:00 Hr. tot 20:00 Hr. - gehoorzaamheid. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. tot 19:00 Hr. - gehoorzaamheids-   

 en behendigheidsoefeningen en pakwerk. 

    



Voorwoord 

 

De kogel is door de kerk, we zijn ermee begonnen 

en gaan er ook mee door. 

Het clubblaadje is een feit. 

 

Het is de bedoeling om een zo veel mogelijke info 

te verschaffen met betrekking tot in de eerste plaats 

de club, maar ook tot de honden en hondenaf-

richting in het algemeen. 

 

Wij gaan daarbij graag op zoek naar medewerkers, 

die met verslagen, weetjes, enz… ons clubblaadje 

kunnen verrijken.  

 

In het clubblaadje zullen ook de clubactiviteiten ter 

kennis gebracht worden, met data en plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten voor de komende maanden: 
 

Wekelijks op woensdagavond: 

* vanaf 18:30 Hr. tot einde – pakwerk 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 of op het plein van Happy Dog vzw 

* vanaf 19:00 Hr. tot 20:00 Hr. - gehoorzaamheid. 

 tijdens wandeling op sportpark De Schorre 

 of het plein van De Kusthond vzw of dat van Happy Dog vzw 

 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. tot 19:00 Hr. - gehoorzaamheids-, behendigheidsoefeningen en pakwerk 

  op het plein van De Kusthond vzw sportpark De Schorre  

 

Activiteiten voorzien en georganiseerd door club: 

 

Op zaterdag 10 januari 2015, avondwedstrijd. 

De leden kunnen vanaf december hun naam opgeven als deelnemer of medewerker. 

 

Op zondag 11 januari 2015, algemene ledenvergadering. 

Ieder wordt daarbij uitgenodigd. Herkiezing van 2 bestuursleden. 

 

Twee kandidaturen als bestuurslid komen vrij, de plaats van secretaris, momenteel ingevuld 

door Patrick Salenbien en de plaats van bestuurslid, momenteel ingevuld door Elfried Tahon. 

Leden die minimum 3 jaar (36 maanden) werkend lid zijn van de club kunnen hun 

kandidatuur kenbaar maken aan de secretaris, hetzij schriftelijk, hetzij per mail. 

 

Andere: 

 

Vermoedelijk in de tweede helft van maart 2015, een trainingszaterdag in Moeskroen. 

Houdt steeds het infobord in ons clubhuis in het oog. 

Onverwachts kunnen er bijkomende trainingen aldaar op vermeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn 

hond. 

 

Op een andere dag ging Henrietje naar de 

belastingsdienst om een hondenpenning voor Sex 

te halen.  

De bediende vroeg me wat Henrietje wenste. 

“Ik had graag een toelating voor ‘Sex’ gehad” zei 

Henrietje. 

“Zou ik ook wel willen” antwoordde deze. 

Henrietje zei dat het om een hond ging. 

Hij vond dat dat er niet toe deed hoe ze eruit zag.  

Henrietje zei hem dat hij Sex had gedurende 2 

jaar. 

“Stevige knaap ben jij” vond hij.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hond van het kwartaal 

 

De Duitse Jachtterrier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Duitse Jachtterrier behoort tot de Rasgroep “Terriers”. 

De geschiedenis van de Duitse Jachtterrier 

In het begin van de 20e eeuw waren Duitse jagers enthousiast over de Foxterrier en Welsh 

Terrier. Ze werden niet alleen gebruikt voor de jacht ondergronds op vossen en dassen, maar 

ook bovengronds voor wilde zwijnen, herten en hazen. Het kleurrijke en mooie uiterlijk van 

deze honden trok echter niet alleen de aandacht van jagers. Veel hondenliefhebbers hielden er 

een als huis- en showhond. Dit leidde tot de verslechtering van de jachtkwaliteiten van deze 

rassen. Ruikend vermogen, uithoudingsvermogen, volharding, het gehoor en 

gezichtsvermogen werden allen getroffen. Compromisloze factoren die werkelijk van belang 

zijn, maar alleen aantrekkelijk voor jagers. 

Twee Duitse hondenfokkers, Zangenberg en Chekk, maakten het hun taak voor de eerste keer 

een werkhond te fokken waarbij uiterlijk niet van groot belang was, maar die wel praktische 

en functionele kwaliteiten bezat en die niet tot een modegrillerige showhond zou vervallen. In 

1923 werden vier puppies met donkere kleuren verkregen als gevolg van het mengen van Fox 

Terrier en de grof-harige Engelse Terrier. Daarna volgde in 1932 een geslaagde kruising met 

de Oude Engelse Terrier en daarna werd in 1933 het bloed van de Welsh Terrier toegevoegd. 

In 1940 was het ras van de Duitse Jachtterrier in feite afgerond. De honden hebben allemaal 

kwaliteiten die de fokkers wilden zien: jachtdrive, agressiviteit, geur en visie, de mogelijkheid 

om blaffend te jagen, niet bang van water, inclinatie voor het ophalen van het wild en 

controleerbaar. Het niet zo mooie uiterlijk van de kleine, donkere Terriers zou er tenslotte 

voor moeten zorgen dat alleen jagers deze honden aanschaffen. 

Door terug te gaan naar de Oude Fox Terrier en de draadharige Black & Tan Terrier 

gecombineerd met de eindeloze inspanningen van de fokkers in Europa werd de Duitse Jagd 

Terrier ontwikkeld; Jagd is Duits voor ‘jagen’ en Terrier om een naam aan zijn type te geven; 

ondergrondse jagers. De open jacht was een kenmerk van de moderne jacht wat 

ongebruikelijk was tijdens de stichting van het ras, waardoor de kracht van de Jagd Terrier in 

dit facet slechts geperfectioneerd werd tijdens de laatste 20 jaar. De stichting van de Jagd 

Terrier geschiedde allereerst uit de combinatie van twee Terrier rassen uit het Verenigd 

Koninkrijk, oorspronkelijk ingevoerd om in Duitsland ratten te vangen. Fox Terriers, 

geselecteerd voor hun gameness, werden als overheersend ras gebruikt. Voor de donkere 
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kleur en het hanteer gemak werd de Welsh Terrier bijgevoegd. Na de Tweede Wereldoorlog 

waren in Duitsland slechts enkele Jagd Terriers overgebleven. Voorzichtig begon men met 

herstel van het ras door te proberen Jagd Terriers met Lakeland Terriers te kruisen. Dit 

experiment bleek echter niet succesvol en werd dan ook afgewezen als optie. In 1951 werden 

32 geschikte pups uit 9 nesten verkregen en in 1952 waren er reeds 75 geschikte pups, in 1956 

waren dat er zelfs al 144. Na korte tijd werd het ras bekend: tijdens de International Dog 

Show in ’65 in Brno, Tsjecho-Slowakije, een internationale wedstrijd waarbij jachthonden 

werden getest, werd door 29 Jagd Terriers deelgenomen. Ondanks het feit dat hun aantal 

gering was overtroffen ze alle andere deelnemende ondergronds jagend jachtrassen, puur op 

basis van de hoeveelheid en kwaliteit van de bereikte resultaten. Omdat het aantal bestaande 

Jagd Terriers gering was, werd het herstel van het ras uitgevoerd door inteelt en werd de 

selectie uitgevoerd in het voordeel van werkkwaliteiten. 

Als gevolg van de zeer sterke inteelt begonnen verschillende genetische defecten te 

verschijnen; haarverlies, verkeerde beten, toename in omvang en honden met onvolledige 

tandensets. Door vervolgens wel selectief te fokken zijn in de periode ’68-’73 door middel 

van lijnteelt van Jagd Terriers honden verkregen met grote werkkwaliteiten. Slechts een 

complexe aanpak zorgt voor een correcte basis voor de selectie en staat of valt met het zo 

objectief mogelijk evalueren van potentiële ouders met al hun kenmerken; onder andere de 

jachtkwaliteiten en erfelijke gebreken, haarkwaliteit en lichamelijke werk conformatie. 

Het karakter van de Duitse Jachtterrier 

Duitse Jachtterriers zijn temperamentvolle en energieke honden. Ze hebben een groot 

uithoudingsvermogen. Ze zijn sober, hard en hebben een groot jachtinstinct. Ze laten hun 

stem zo nu en dan horen. Het is een ras dat niet snel onder de indruk is, ze zijn zelfverzekerd 

en vaak dominant. Het zijn uitstekende waakhonden. Zolang kinderen de hond in zijn waarde 

laten, gaat dit prima. De omgang met katten en andere huisdieren loopt niet altijd 

probleemloos. Een goede socialisatie biedt enig perspectief. Tegenover andere honden kunnen 

ze dominant zijn. Onbekende visite wordt waakzaam tegemoet getreden. 

De opvoeding van de Duitse Jachtterrier 

Duitse Jacht terriërs hebben behoefte aan een heleboel beweging. De hond kan worden 

gebruikt in de professionele jacht of de jachtsport. Jagd Terriers werken met groot 

enthousiasme voor alle types wild, ongeacht de weersomstandigheden. Duitse Jachtterrier 

hebben een consequente en een opvoeding met vaste hand nodig. Houdt u zich hieraan dan 

heeft u een vrij gehoorzame hond. Duitse Jachtterrier is een onvermoeibaar ras, dat erg veel 

beweging nodig heeft. Ze zwemmen graag, ook apporteren en balspelletjes vinden ze erg leuk 

om te doen. De hond kan uitstekend naast de fiets lopen. Hou de hond op on aangelijnde 

wandelingen goed in de gaten. Het jachtinstinct is groot en ze hebben de neiging achter van 

alles aan te gaan. 

 

Voor meer informatie over de Duitse Jachtterrier verwijzen wij u graag naar de Duitse 

Jachtterrier Club. 

 

 
Informatiebron: www.hondentrainingen.nl 
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Gebitsverzorging bij uw huisdier 

 Inleiding: 

Men schat dat ongeveer 85% van alle volwassen huisdieren tandproblemen hebben. 

Tandaandoeningen hebben niet alleen invloed op de mond van uw huisdier, maar er kunnen 

zich ook schadelijke bacteriën,virussen,.. via de bloedbaan naar inwendige organen 

verplaatsen. Hierdoor kunnen er zelfs hart-, lever- en nieraandoeningen ontstaan.  

Problemen ter hoogte van de mond verdienen dan ook alle aandacht, en worden best in een zo 

vroeg mogelijk stadium behandeld. Ze kunnen niet enkel zorgen voor een daling van de 

eetlust bij uw huisdier, maar kan ook tot agressie leiden, dit omwille van de pijn die bij 

sommige aandoeningen aanwezig is. 

 
Klinische tekens: 
Hoe kan u nu merken dat uw huisdier last heeft van een tandaandoening? Een tandaandoening 

kan gepaard gaan met: 

 overmatige speekselproductie 

 pijn bij het eten en kauwen (vnl. droogvoer) 

 depressie 

 verminderde eetlust 

 gewichtsverlies. 

De meeste gevallen geven echter geen duidelijke tekens weer. Laat daarom 

regelmatig de tanden van uw huisdier controleren, zodat eventuele tandproblemen 

vroegtijdig kunnen worden verholpen. 

 De meest voorkomende tandaandoeningen:  

Tandplaque 

Deze vormt een gele aanzet op de tanden. Als men deze laat verwijderen, vooraleer er 

tandsteen kan worden gevormd, blijft de laag rondom de wortels van de tand gespaard. De 

gele kleur wordt vooral gevormd door stoffen aanwezig in het speeksel van uw dier. 

 

Tandsteen  

Tandsteen vinden we voornamelijk terug ter hoogte van de uitmonding van de 

speekselkanalen. Het is eigelijk een afzetting van zouten (verkalking) op de aanwezige 

laag tandplaque. Dit tandsteen maakt het oppervlak van de tand ruw, waardoor bacteriën 

zich er gemakkelijker kunnen op vasthechten. Tandsteen vertoont sterke irritatie van het 

gevoelige tandweefsel, en veroorzaakt al snel een ontsteking. Het tandvlees wordt verder en 

verder naar achteren geduwd, waardoor de bacteriën dieper in het tandweefsel kunnen 

dringen. Hierdoor kan er op langere termijn weefselafbraak ontstaan en erger nog, volledig 

verlies van het bot. 



Tandvleesontsteking (Gingivitis) 

Ophoping van tandplaque kan zorgen voor een ontsteking van het tandvlees. Alle dieren met 

een ophoping van tandplaque, zullen in meerdere of mindere mate tandvleesontsteking 

hebben, maar deze zal niet bij alle dieren leiden tot een ontsteking rondom de tand (= 

parodontitis). 

 

Parodontitis  

Dit is al een vergevorderd stadium van tandaandoeningen. Hierbij is het tandvlees al 

vernietigd, en komt de tandwortel bloot te liggen. Onvermijdelijk zal er bij deze gevallen 

tandverlies optreden! 

Het is dus van groot belang om tandaandoeningen reeds in een vroeg stadium vast te stellen, 

zo snel mogelijk te beginnen met de behandeling en vervolgens een strikt programma op te 

stellen voor het verzorgen van het gebit thuis, om zo de gezondheid van uw dier te 

handhaven. 

 

Behandeling:  
Volgende procedures kunnen (naar gelang de ernst van het probleem) worden uitgevoerd: 

 verwijderen van tandplaque en tandsteen (detartratie) onder algemene verdoving 

 polijsten van de tanden 

 sterk beschadigde tanden trekken (extracties) 

 antibioticumkuur (evt. voor de detartratie, naargelang de ernst) 

 

 Detartratie: Ultrasonisch verwijderen van tandsteen. 

  

Voor detartratie:      Na detartratie:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Inleiding: 

Het effect van een professionele behandeling van de tanden, is zonder verdere 

gebitsverzorging thuis, maar van korte duur. Controleer het gebit van uw hond regelmatig, 

zodat nieuwe problemen kunnen worden vermeden. 

 

Tandenpoetsen  

Tandenpoetsen is de meest ideale methode om tandplaque te verwijderen. Het is best dat u dit 

al op jonge leeftijd aanleert, zodat uw huisdier dit gewend wordt. Het is een ideale manier om 

parodontitis tegen te gaan. U kan tandpasta (Orozyme tandpasta) en honden/katten 

tandenborstel verkrijgen bij uw dierenarts. Er bestaan tandenborstels die men op de vinger 

kan plaatsen, en er zijn er gewone met een grote kant (voor grote honden) en een kleine kant 

(voor kleine honden, pups en katten).  

Het is aangeraden om de tanden iedere dag te poetsen, maar de meeste eigenaars poetsen 2-

3x/week. De vorm en grootte van het gebit van uw huisdier is totaal anders dan uw eigen 



gebit. Een normale tandborstel wordt daarom afgeraden. Dit geldt ook voor gewone (humane) 

tandpasta. 

 

Dieetvoeding en kauwproducten  

Er bestaan ook nog andere middeltjes om de tanden van uw huisdier gezond te houden. 

Speciaal ontwikkelde kauwproducten (Orozyme kauwstrips) kunnen de afzetting van 

tandplaque en tandsteen aanzienlijk verminderen. 

Er bestaat ook een product (Vet aquadent) dat u in het drinkwater van uw hond/kat kunt doen, 

dat de vorming van tandplaque tegengaat, alsook het ontstaan van een slecht ruikende adem. 

Dieetvoeding (Hills prescription diet t/d) is zodanig samengesteld, dat tandplaque en 

tandsteen op verschillende niveaus bestreden wordt. Het is een product dat de kauwactiviteit 

bevordert, en voorzien is van een zodanige textuur, dat het zelfreinigingseffect wordt 

gemaximaliseerd. Bij katten in het algemeen is het moeilijker om tanden te poetsen, en wordt 

er gekozen om een gebitsverzorging te doen aan de hand van een dieetvoeding (t/d) of Vet 

aquadent. 

 

Periodieke controle: 

U kan vrijblijvend de tanden van uw hond/kat 10 à 14 dagen na de tandsteenreiniging door 

één van onze dierenartsassistentes laten controleren. Hou ook regelmatig zelf een controle. 

Let hierbij vooral op geelverkleuring van de tanden, stinkende adem, pijn bij het eten, 

overmatig speekselvloei, uitvallen van tanden. U moet er zich echter wel van bewust zijn dat 

ook bij een goede gebitsverzorging, de meeste honden regelmatig een professionele 

gebitsreiniging nodig hebben! 

 

Dit was een kleine doch belangrijke uitleg over mondhygiëne voor onze hond. 

Uit infobrochure tandverzorging / www.dierenartsenherckenrode.be 

  

  

Enkele kluchtjes ons toegezonden door Willy Vandenbussche. 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

Hij: "Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?"  

Zij: "Ik neem de helft en ik vertrek" 

Hij: "Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!" 

*********** 

Een man komt na het weekend op z'n werk aan met een  

kanjer van een blauw oog.  

Zijn werkmakkers:"Ahwel, ergens rammel gehad ?!"  

"Nee, mijn vrouw heeft me geslagen met een bevroren kieken!" zegt de man.  

De werkmakkers: "Met een bevroren kieken??"  

De man: "Ahwel ik zag mijn vrouw voorover gebogen aan de diepvriezer  

staan en kon me niet houden, trok haar rok omhoog, haar slip opzij en stoemp, stoemp... en in 

ene keer PATAT! Slaat ze daar met een bevroren kieken op mijn oog!!  

De werkmakkers: "Alé jong heeft die dat dan nie graag?"  

De man: "Jawel, maar niet in den Aldi."  

  



Geboortes en overlijdens in 2014 
 

In 2014 is onze clubfamilie uitgebreid, maar er zijn jammer genoeg ook heengegaan. 

Kwamen erbij: 

Onze leden:  Perinne Vanbillemont, Nick Pira, Giovani Decleir, Maithé Desmet, Steph Moens 

en Randy De Groote, kregen er een zoontje of dochtertje bij. 

 

Zij die ons verlieten; 

Arsène Salenbien, vader van Patrick en Pascal Salenbien 

Hendrik (Henri) Coulier, oud lid. 

 

  

 

Gehoorzaamheid 
 

In 2015 gaan we de deelnemers aan de gehoorzaamheid opsplitsen in twee groepen; 

1. Jonge honden 

2. Gevorderden 

Bij de jonge honden, zijn zowel uiteraard jonge honden, maar ook oudere honden die nog niet 

los kunnen werken. 

Honden in de groep gevorderden, moeten los kunnen werken. 

Gezien er twee groepen zullen gevormd worden, wil dat ook zeggen dat er telkens twee 

lesgevers nodig zijn. 

 

Zullen de lessen op zich nemen, Patrick Salenbien, Conny Jonckheere, Dany Maesen. 

Indien één of meerdere van de voornoemde lesgevers niet aanwezig kunnen zijn, zullen zij 

vervangen worden door lesgevers van de discipline pakwerk. 

  

De lesgevers zullen roteren tussen de “jonge honden” en “gevorderden”, teneinde zoveel 

mogelijk variatie in de lessen te brengen. 

 

  

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
 

Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 

 


