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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 

 

Het clubblaadje is een feit, maar het verloopt nog 

niet honderd procent zoals ik het zou willen. 

Het vraagt een beetje research, inspiratie, nieuwe 

ideeën, enz. 

Hetgeen me het meest stoort is het feit dat ik de 

deadline nooit haal. 

Dit clubblaadje zou dan ook moeten lukken. 

 

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: 

 

APRIL 
Onder voorbehoud. Zie bord in kantine. 

Op zaterdag 18 april, De Haan, trainingsdag (namiddag) 

In de maand april zullen we een bijkomende trainingsnamiddag buitenshuis organiseren, dit 

op een zaterdag. Normaal gezien zal dit De Haan doorgaan in het oude Rijkswachtgebouw. 

Ons clublid Willy Vandenbussche  

Op zaterdag 25 april, wedstrijd in Oud Turnhout bij hondenclub “De Patrouillehond” 

MEI 
Onder voorbehoud. Zie bord in kantine. 

Op zaterdag 16 mei 2015, Kortrijk, trainingsdag 

Via de relaties van Patrick Rycx in Kortrijk. 

De training gaat door in een oud schoolgebouw gelegen naast de Broeltorens. 

Verleden jaar hebben we er mooie oefeningen gedaan. 

 

Op zaterdag 30 mei 2015, clubwedstrijd. 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden komen opdagen om mee te doen aan de 

verschillende oefeningen. 

De discipline gehoorzaamheid, zal in de voormiddag ruimschoots aan zijn trekken komen, 

met verschillende soorten gehoorzaamheidsoefeningen en een parcours met gebruik van de 

agilitytoestellen. 

Ook de discipline pakwerk zal deze oefeningen moeten ondergaan. 

De verschillende oefeningen zullen aangepast worden aan het niveau van het hondenteam. 

 

’s Middags zullen we zorgen voor stokbrood met beleg à volonté en aan een democratische 

prijs. 

 

In de namiddag zullen we een parcours volgen buiten ons plein, met onderweg verschillende 

oefeningen.  

Oefeningen in of door het water zullen er praktisch zeker bij zijn, voor degenen die hun hond 

nog moeten steunen, vergeet geen reservekledij. 

 

’s Avonds zullen we zorgen voor een gezellig samenzijn, met de mogelijkheid om wat bij te 

praten over de oefeningen en wordt er een etentje voorzien. 



We hebben gekozen voor een VISPANNETJE. Voor de personen of kinderen die geen vis 

mogen zijn er boulletjes voorzien. De bereiding is zoals altijd, in goede handen van meester-

kok Pascal en zijn team. 

Ook hier zullen we zorgen voor een democratische prijs. 

Familie en vrienden zijn evenzeer welkom. 

We zullen wel vooraf moeten inschrijven en betalen, teneinde een zicht te krijgen op het 

aantal eters. 

Meer daaromtrent zal gemeld worden op ons clubbord en via mail. 

 

JUNI 
 

Op zaterdag 27 juni 2015, politiewedstrijd. 

 

JULI 
 

Op vrijdag 03 juli 2015, onze jaarlijkse BBQ. 

 

Op zaterdag 18 juli volgt nog een training in Beernem met een BBQ als afsluiter. 

Onder voorbehoud. Zie bord in kantine. 

 

Andere: 

 

Houdt steeds het infobord in ons clubhuis in het oog. 

Onverwachts kunnen er bijkomende trainingen aldaar op vermeld worden. 

  

Training dag Diksmuide – januari 2015 

Bij rotslecht weer, dan maar de keuze gemaakt om op zaterdag te gaan trainen in Diksmuide 

in een fabriek. Binnen en warm, wat moet je meer hebben. 

Goede oefeningen natuurlijk!!!!!!! 

Aan dat ontbrak het ditmaal terug niet. Pascal en Patrick Rycx lieten hun fantasie weer eens 

de loop en staken verschillende oefeningen uit, zowel op gebied van gehoorzaamheid, 

gewenning als in het pakwerk. 

Enkele voorbeelden van oefeningen: 

Zo was er een wandeling op een open trap in rooster en een overloop eveneens in rooster, 

waar ze op het einde nog hun posities moesten doen.  

Geleider en honden werden met een heftruk van niveau naar niveau 1 gehesen.  

Een apport, waar de hond moet slalommen en zoeken om bij de apport te komen. 

Via een transportsysteem, de hond van punt A naar punt B brengen en op 

het einde zijn standen doen. 

Enkele zoekoefeningen op verschillende plaatsen. 

Bijtoefeningen, door moeilijke doorgang. 

Bijtoefening met schot.  

Onderbroken aanval. 

Apport van een doorgesneden en citroen, uit één van de vele plastieken 

bakken die naast elkaar staan. 

Hond alleen in lift naar boven sturen,  



Aanval in lift, hond alleen met pakwerker. Boven de deur 

openen en dan maar laten lossen. 

Aanval door plastieken windflappen, die twee hangaars van 

elkaar afscheiden.  

Enz. 

We sloten onze dag af in onze club met een natje en een droogje en spaghetti à volonté!!!!! 

  

  

Trainingsdag Moeskroen – 14 maart 2015  
 

De trainingsdag Moeskroen werd terug samen gesteld of beter samen gesmeed door het 

onafscheidelijk duo Pascal en Patrick Rycx (toch voor samenstellen van trainingen en 

wedstrijden). Ze hadden zich opgeofferd om op een zondag voormiddag naar Moeskroen te 

rijden en zien wat ze ons allemaal konden voorschotelen.  

Ze hadden oefeningen in het park voorzien en in de club in Moeskroen. De debriefing in het 

clubhuis was nogal zwaar, temeer daar die mensen meestal Frans spreken. Maar na enkele 

pintjes kwamen de tongen los. Ik heb opgevangen dat ze daar zijn moeten weglopen om toch 

nog een beetje nuchter thuis te komen.  En dan. 

Een mooie zaterdagmorgen. Na wat rondtoeren door Moeskroen, met een colonne auto's en 

Pascal op kop, komen we aan in het park, waar diegene die rechtstreeks gereden hadden, al 

ons stonden op te wachten. Ze weten niet wat ze gemist hebben. 

We hadden ook koffie en frisdrank mee. En een potje koffie deed voor de meesten deugd, 

zeker voor die pas uit hun zweetbak gerold waren, vlug een droogkuis*, in plaats van hun te 

wassen, de auto in en naar Moeskroen. 

Na de koffie tijd voor een wandeling door het park met verschillende oefeningen, zowel, 

gehoorzaamheid, behendigheid als pakwerk. 

De oefeningen in het park volgden elkaar vlot op, met afwisselend appeloefeningen, 

behendigheid en pakwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het was middag voor we het goed en wel beseften, dus tijd voor een aperitief en eten. 

De aperitief namen we in de club van Moeskroen en nadien gingen we naar een eethuis. 

 

 

 

Iedereen kon zijn ding kiezen en niemand kwam tekort dat was een feit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de middag kregen we een portie oefeningen voorgeschoteld op het plein van Moeskroen, 

waar praktisch iedereen eens versteld stond waarom een hond dat doet of net niet.  

Maar daar leerden we dan weer uit. 

  
 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn hond. 

 

Toen Henrietje besloot om te huwen,, zei hij aan de pastoor dat hij Sex bij het 

huwelijk wilde hebben. 

De pastoor vroeg Henrietje om toch te wachten tot na de misviering. 

Henrietje zei dat Sex een belangrijke plaats in zijn leven innam. 

Zijn hele leven draaide tot nu toe rond Sex. 

Mijnheer pastoor zei dat hij geen woord meer wou horen en dat hij in zijn kerk niet kon 

huwen. 

Henrietje probeerde hem nog te sussen door te zeggen dat alle genodigden het fijn zouden 

hebben om Sex erbij te hebben. 

Daags nadien huwde Henrietje enkel voor de wet. 

Henrietje en zijn familie is in de ban van de kerk geslagen...  

  

********** 



Hond van het kwartaal 
 

Staffordshire-bulterriër 
1.   

 

 

De Staffordshire-bulterriër (kortweg "Stafford", "Staff", "Staffie" of "Staffy" genoemd) is een 

middelgroot, kortharig hondenras, dat oorspronkelijk gefokt werd voor het stieren- en 

berengevecht. Honden die zich in het hondengevecht bewezen hadden werden met elkaar 

gekruist. Uiteindelijk ontstond zo de huidige Staffordshire-bulterriër. Na het verbod op 

honden- en stierengevechten (1835) is de Staff tot een gewaardeerde metgezel uitgegroeid, 

zijn bloederig verleden heeft hij achter zich gelaten. De Staff wordt vaak omschreven als 'een 

grote hond in een kleine verpakking'. De Staffordshire-bulterriër dient niet te worden verward 

met de bulterriër, Amerikaanse Staffordshire terriër ("amstaff"), of de Amerikaanse 

pitbullterriër: deze zijn op geheel andere wijze gefokt. Als de vergelijking met deze twee 

andere terriërs dan toch gemaakt wordt, dan is de Staff in elk geval de kleinste van deze drie. 

De Stafford is ontstaan uit een kruising tussen een Old English bulldog en een terriërsoort. De 

hond werd in 1935 door de Engelse Kennel Club (KC) als apart ras erkend en in 1974 door de 

Amerikaanse Kennel Club (AKC). Het ras wordt verder door de Australian National Kennel 

Council (ANKC), de Canadian Kennel Club (CKC), de Kennel Union of Southern Africa 

KUSA, de New Zealand Kennel Club (NZKC) en de United Kennel Club (UKC) erkend. 

Inhoud 

Uiterlijke kenmerken 

Algemeen voorkomen: Het ras is heeft een korte, gladde en dichte vacht, is goed gebalanceerd 

en geproportioneerd, vrij sterk voor zijn grootte, gespierd, actief, vlug en behendig. Het 

krachtige voorkomen verraadt zijn bulldog afkomst. 

Afmetingen: Schouderhoogte 35,6-40,6 centimeter (afhankelijk van de relatie tot het 

gewicht); gewicht reuen 12,7 tot 17,3 kilogram, teven 10,9 tot 15,4 kilogram. [1] 

Kleur: Gestroomd, zwart rood, reebruin (geelbruin), wit, zwart of blauw of elk van deze 

kleuren in combinatie met wit. Zwart met rode brand (black and tan) of leverkleur 

(chocoladebruin) zijn hoogst onwenselijke kleuren. 

Specifieke kenmerken: De Staffordshire-bulterriër heeft een kort hoofd met een diepe en 

brede schedel en een duidelijke overgang van de snuit naar schedel. Hij heeft een zwarte neus, 

korte muil en een sterke kaak met grote, loodrecht ten opzichte van de kaak ingeplante tanden, 

met een perfecte, gelijkmatige en complete schaarbeet (geen over-/onderbeet). De hond heeft 

strakke, goed belijnde lippen en uitgesproken kaakspieren. Bij voorkeur heeft een 

Staffordshire-bulterriër donkergekleurde ogen, maar ze mogen ook in relatie tot de vachtkleur 

staan. De ogen zijn rond, middelgroot en zo gepositioneerd dat de hond recht voor zich 

uitkijkt. De oogranden zijn donker. Hij heeft rozen- of halfstaande oren. Grote, hangende, of 

volledig staande oren zijn hoogst onwenselijk. Hij heeft een gespierde, naar het korte 

neigende nek, duidelijk afgelijnd en geleidelijk naar de schouder toe verbredend. De 

Staffordshire-bulterriër heeft rechte, redelijk uit elkaar geplaatste voorbenen en een goede 

beenstructuur. De voorbenen vertonen op poolshoogte geen enkele vorm van zwakte, terwijl 
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de voeten licht naar buiten staan gedraaid. De schouders zijn iets naar achteren gepositioneerd 

en hij heeft geen losheid in de ellebogen. De Staffordshire-bulterriër heeft een kort lichaam, 

een egale rug en een brede, diepe, naar het borstbeen aflopende borstkas. Hij heeft goed 

gewelfde ribben en veel en goed gedefinieerde spiermassa. De Staffordshire-bulterriër heeft 

goed gespierde achterpoten, die parallel ten opzichte van elkaar staan, laag geplaatste 

sprongen en goed gebogen knieën. Zijn voetkussens zijn sterk en middelgroot. Eénkleurige 

honden hebben zwarte nagels. De staart is middellang en laag aangezet en versmald naar de 

punt toe. De staart wordt ietwat laag gedragen. De hond beweegt zich moeiteloos met een 

soepele, krachtige en lenige gang. Zijn benen bewegen zich zowel van voren als van achteren 

bekeken parallel ten opzichte van elkaar (telgang). Mannelijke honden moeten twee volledig 

ingedaalde en op het oog normale testikels hebben. 

Karakter 

Staffordshire-bulterriër 

De Staffordshire-bulterriër is een moedige, vastberaden en intelligente hond. De hond heeft 

behoefte aan een dominante hand en duidelijkheid en is dan redelijk gehoorzaam. Een 

Staffordshire-bulterriër is energiek, speels en heeft soms iets van een onstuimige losbol. De 

hond is territoriaal, opmerkzaam en waaks. 

In zijn contacten met andere honden kan de Staffordshire-bulterriër soms als eenling 

optreden: deze verlopen voor sommige dieren op volwassen leeftijd niet vlekkeloos. Twee 

Staffordshire-bulterriër reuen kunnen dominant gedrag ten opzichte van elkaar vertonen. 

Andere huisdieren zijn, mits de Staffordshire-bulterriër vanaf jonge leeftijd hier aan gewend 

is, meestal geen probleem. 

Omgang 

Een Staffordshire-bulterriër is makkelijk in het onderhoud. Hij heeft een groot leervermogen, 

dat hij ook zal aanwenden. Naar de Staffordshire-bulterriër toe dient consequent te worden 

opgetreden, hij heeft behoefte aan duidelijkheid. De energieke Staffordshire-bulterriër is dol 

op spelletjes, de intelligente Staffordshire-bulterriër dient te worden uitgedaagd, anders gaat 

hij zich al snel vervelen. De hond heeft een gemiddelde bewegingsbehoefte, een 

Staffordshire-bulterriër die voldoende beweegt is rustiger binnenshuis. 

Informatiebron: Wikipedia, de vrije encyclopedie 

 

*********** 

Vachtverzorging van de hond 

VACHT 

Waarom borstelen of kammen? 

Uw hond regelmatig borstelen of kammen zorgt voor: 

- Een betere band tussen u en uw hond 

- Stimulatie van de bloedsomloop 

- Het verwijderen van stof en vuil uit de vacht 

- Het voorkomen en verwijderen van klitten 

- Het sneller ontdekken van eventuele gezwellen, huidproblemen, parasieten, ... 

- Een natuurlijke trimming,  d.w.z. de dode haren worden verwijderd en vallen dus niet meer 

uit 

 

Hoe vaak moet ik mijn hond borstelen? 

Hoe vaak uw hond geborsteld dient te worden hangt vooral af van de vachtsoort. Niet alle 

honden hoeven of mogen dagelijks gekamd of geborsteld worden. 
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Welk materiaal gebruik je best? 

Er is een overaanbod van borstels in de handel dus de vraag is welke te gebruiken voor jouw 

hond. Hieronder volgt een kort overzicht van alle vachtsoorten en hun specifieke 

vachtbehoefte: 

 

Kortharig/gladharig (bv. American Stafford, Boxer, kortharige chihuahua, Franse Bulldog,...) 

Hiervoor volstaat een rubberen scrubber of een goed alternatief is :over de vacht gaan met een 

vochtige keukenhandschoen.  

Niet te hard, het is namelijk niet de bedoeling dat er ook gezonde haren worden uitgeborsteld. 

De hond gaat dan net meer verharen. 

Wrijf met de groeirichting mee van kop naar staart 

IN HET TRIMSALON: weinig of nooit, deze honden moeten zo weinig mogelijk gewassen 

worden. 

 

Stokhaar (kort, normaal of lang) (bv. Duitse Herder, Shiba Inu, ...) 

Hiervoor is het voldoende om enkele malen per week te vacht te kammen met een grove kam 

of borstel. 

IN HET TRIMSALON: max. 2 keer per jaar wassen 

 

Ruwhaar (bv. Schnauzer, West Higland White  Terrier, Bouvier, ...) 

Enkele malen per week met een pinnenborstel, grove kam. 

IN HET TRIMSALON: deze honden moeten om de 3 maanden geplukt worden. 

 

Kort zijdehaar met bevedering (bv. Setters, Spaniëls, Cavalier King Charles, Kooiker, …...) 

Dagelijks met een zachte borstel, poten met een grove kam. 

IN HET TRIMSALON: ongeveer 4x per jaar 

 

Kort golvend haar met dikke ondervacht (bv. Newfoundlander, Golden Retriever, St Bernard, 

Berner Sennenhond, ...) 

Om de 2 dagen borstelen en kammen (verluchten van de vacht) 

IN HET TRIMSALON: zo weinig mogelijk wassen 

 

Lange ruige dekharen (bv. Bobtail, Briard, Bearded Collie, ...) 

Dagelijks vacht verluchten met borstel en grove kam 

IN HET TRIMSALON: ongeveer 2 à 3x per jaar 

 

Klassiek lang zijdehaar (bv. Yorkshire Terrier, Shih Tsu, Maltezer, Lhasa Apso,…… ...) 

Dagelijks borstelen met zachte pinnenborstel, varkensharen borstal en grove kam. 

IN HET TRIMSALON: indien u uw hond zijn haar lang laat hoeft hij slechts een 3-tal keer 

per jaar het trimsalon te bezoeken. 

Mensen die het haar van hun hond graag kort(er) hebben zullen 2 à 3 maandelijks hun hond 

naar het trimsalon moeten brengen. 

 

Lang zijdehaar- krulvacht (bv. poedel, bichon frisé, ...) 

Dagelijks borstelen met pinnenborstel 

IN HET TRIMSALON: 3-maandelijks bijscheren 

 



 

Viltvacht (bv. Komondor, Puli, Koordenpoedel, ...) 

Dagelijks: takjes en andere vervuiling uit het haar halen 

IN HET TRIMSALON: afhankelijk 

  

Hond wassen? 

De vacht en huid van de normale, gezonde hond hoeft niet vaak gewassen te worden  ( 1 à 3 

maal per jaar). Ook al hebben honden met een normale huid geen behoefte aan shampoo, 

wassen impliceert vaak het gebruik ervan. Het is daarom heel belangrijk dat u een milde 

hondenshampoo gebruikt. Veel mensen gebruiken babyshampoo voor hun milde werking 

maar dat is ten sterkste af te raden.  De huid van een hond heeft immers een andere pH-

waarde dan die van de mens. 

Let wel! De hondenshampoo mag nooit rechtstreeks in contact komen met de huid.  De 

shampoo dient steeds aangelengd te worden met minstens 2/3 zuiver water.  Verder is het heel 

belangrijk dat de resten van de shampoo goed uitgespoeld worden. 

Temperatuur: gebruik het liefst lauw water…. Idealiter 35 à 36°C 

Nota! We moeten wel voor ogen houden dat het niet natuurlijk is voor een hond (groot of 

klein) om gewassen te worden. De meeste honden zullen na een wasbeurt er dan ook van alles 

aan doen om zo snel mogelijk weer “hun eigen geur” terug te hebben en die “nieuwe geur” 

weg te krijgen (rollen in gras, overal tegenaan vleien, …). Was uw hond dus enkel wanneer 

dit echt nodig is en respecteer hiervoor het advies van uw fokker, dierenarts, trimmer, ... 

Raadpleeg voor honden met een afwijkende, geïrriteerde en/of probleemhuid eerst uw 

dierenarts alvorens de hond te (laten) wassen. 

Shampoos met werkzame bestanddelen tegen vlooien en teken werken slechts kortdurend 

tegen deze uitwendige parasieten. Deze shampoos drogen de huid teveel uit en kunnen 

irritatie veroorzaken. Gebruik dus in vlooienbestrijding liever andere producten zoals spot on 

pipetten, … (te verkrijgen bij de dierenarts) 
Uit infobrochure dierenartsenpraktijk Clos Fleuri 

  

  

Kluchtjes ons toegezonden door Willy Vandenbussche. 

 

“Willy’s kluchtenhoekje” 

Een vrouwelijke professor aan de universiteit herinnert de studenten aan het feit dat ze de 

volgende dag tijdens het grote eindexamen geen enkel excuus van afwezigheid zal dulden.  

Enige uitzondering daarop is een zware verwonding, zeer ernstige ziekte of het plotse 

overlijden van een naast familielid.  

Op de eerste rij van het auditorium reageert Tom, de playboy onder de studenten:  

"En in geval van oververmoeidheid, mevrouw? Van bijvoorbeeld een uitputtende sexnacht?"  

Hilariteit alom.  

Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd, glimlacht de vrouwelijke professor eventjes naar 

de student, schudt lichtjes het hoofd en zegt hem:  

"Dan mag je met je andere hand schrijven!!!" 

 

  

 

 



 

 

Lidgelden 
 

Sommige leden hebben hun lidgeld voor 2015 nog niet vereffend. 

Graag hadden we gehad, dat de leden zich in orde stellen met het lidgeld voor 2015. 

Wij dienen ons ook in orde te stellen met de verzekering en dit voor te schieten. 

Het lidgeld loopt steeds van 01 januari tot 31 december. Wie bvb zich op 10 juli lid maakt 

betaald tot het einde van het jaar €37,50, vanaf 01 oktober betaald het nieuwe lid nog €25,00 

tot het einde van het jaar.   

 

 

  

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
 

Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 

 


