
CLUBBLAADJE 
 

DE KUSTHOND V.Z.W. 

OOSTENDE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driemaandelijks clubblaadje 

juli – september 2015 

 

 
Redactieverantwoordelijke: Patrick Salenbien 



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 

 

Dit is reeds het vierde clubblaadje en het derde van 

2015. Blijkbaar wordt er naar uitgekeken en 

gelezen. Hopelijk krijgen we wat opmerkingen of 

kritiek zodat we het steeds kunnen verbeteren.  

Het vraagt een beetje research, inspiratie, nieuwe 

ideeën, enz. 

Ik was tevreden om ook het vorige clubblaadje op 

tijd klaar te krijgen. De deadline halen is steeds 

stressie. Hopelijk lukt het deze keer opnieuw. 

 

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 honden- 

africhting 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: 

 

JULI 
 

Op vrijdagavond 03 juli, De Kusthond vzw, BARBECUE. 

Wie is welkom, alle clubleden of ex-leden, hun familie, sympathisanten en hun familie.  

Zoals steeds zorgt de club steeds voor een gratis aperitief (sangria of fruitsap) voor de 

deelnemers; 

 

Wat schaft de pot: 

   

Vleesassortiment 4 stukken met keuze uit 5 (Saltimbocca of kippenbrochette) 

-Gemarineerde ribbetjes 

-Roulade van varkenshaasje met een kruiden vulling en graanmosterd  

-Barbecueworst op provinciaalse wijze 
Keuzen uit: 

-Saltimbocca (gevulde kipfilets met mozzarella zongedroogde tomaat salie ) 
of 

-Kippenbrochette 

 

Groenten bar van: 

-koolsalade 

-wortelsalade 

-boontjes op zijn Italiaans 

-aardappelsalade 

-tomaat 

-komkommersalade met munt 

-pasta salade 

-selder in yoghurtdressing met rozijnen en walnoten 

-stokbrood + aardappel in de pel extra 

 

Niet onbelangrijk, de prijs! Zoals steeds aan de democratische prijs van 15 € voor volwassen 

personen en 7 € voor kinderen onder de 12 jaar (barbecueworst en kippenbrochette). 

Inschrijving en betaling binnen voor maandag 29 juni. 

 

 



Onder voorbehoud. Zie bord in kantine. 

Op zaterdag 18 juli, Beernem, trainingsdag 
De lang verwachte trainingsdag in Beernem, meerbepaald in de manege Pintoranch en 

omgeving, komt eraan.  

Pascal en Patrick Rycx zullen terug de oefeningen in elkaar steken. Onder andere is er een 

deeltje appeloefeningen in de manege zelf, terwijl een ruiter een parcours aflegt.  

Na de training (einde voorzien rond 14:00 à 14:30 Hr) zal er een BBQ voorzien worden, voor 

diegene die dat willen. Prijs voor de BBQ zal later bekent gemaakt worden via het infobord in 

de club. 

 

Op zondag 26 juli, Happy Dog vzw, socialisatietest. 

Bij onze buren Happy Dog vzw is een socialisatietest voor honden voorzien. 

Wie van ons wil kan meedoen, graag uw belangstelling laten weten en uw naam vermelden op 

het infobord in de club. 

Er zijn voorbereidingen op de socialisatietest bij Happy Dog op zondag 05 juli, zaterdag 11 

juli en donderdag 11 juli. 

Wij zelf zullen ook enkele oefensessies inrichten. 

 

 

AUGUSTUS 
 

Op zaterdag 08 augustus 2015, De Kusthond vzw, praktijkwedstrijd 

Praktijkwedstrijd pakwerk, voor gevorderden en beginners. 

In de omgeving van de club zullen een 10-tal oefeningen plaats hebben, aangepast aan het 

niveau van de hond. 

De oefeningen bestaan uit gehoorzaamheidsoefeningen, behendigheidsoefeningen en 

pakwerk. 

 

 

 

SEPTEMBER 
 

Onder voorbehoud. Zie bord in kantine. 

Ook in de maand september zal er worden uitgekeken voor een trainingsdag of –namiddag. 

Meer gegevens daarover zal u terugvinden op het infobord in het clubhuis. 

 

 

Andere: 

 

We hadden gedacht aan een uitstap naar Brugge, ditmaal zonder honden, om praktische 

redenen.  

Er werd aanvankelijk gedacht aan een trainingsdag of namiddag in of omgeving Brugge met 

als afsluiter een bezoek aan de brouwerij “De Halve Maan” waar Berlinda en Amber gidsen. 

Na het bezoek zouden we, voor wie wil daar ter plaatse eten. 

De trainingsdag zou wegvallen, wegens parkeerproblemen en het achterlaten van de honden 

in de voertuigen tijdens het bezoek aan de brouwerij. 

Wat is er uit de bus gekomen: 

We zouden naar een bepaalde plaats rijden alwaar we onze voertuigen kunnen achterlaten. 

Dany zou ons opwachten en ons door Brugge gidsen tot aan de brouwerij.  



Aldaar zou Berlinda het overnemen en ons begeleiden en gidsen met de nodige uitleg in de 

brouwerij zelf. 

Zoals gezegd, voor wie wil kan daar blijven en  eten. Niemand is daaraan verplicht. 

Voor een juiste datum moeten we nog op zoek. 

 

Houdt steeds het infobord in ons clubhuis in het oog. 

Onverwachts kunnen er bijkomende trainingen aldaar op vermeld worden. 

  

 

Trainingsdag De Haan – 18 april 2015 

Ons clublid Willy Vandenbussche had gekeken voor de locatie “Oud Rijkswachtgebouw De 

Haan”. We hadden het geluk om er enkele malen te kunnen trainen. 

Uiteraard is er toestemming nodig. De toestemming werd gevraagd aan de Korpschef van de 

Lokale Politie De Haan-Bredene. Die had waarschijnlijk een slechte dag of wilde op zijn 

strepen staan. Antwoord: Njet. 

Als reden verantwoordelijkheid en verzekering bij eventueel ongeval.  

Deze dag werd getraind in de club zelf.  

 

 

  

  

 

 

 

Trainingsdag Kortrijk – 16 mei 2015  
 

Verleden jaar hadden we al 

eens kunnen proeven van de 

locatie in Kortrijk, namelijk 

een leegstaande school aan 

de Broeltorens. Degene die 

vorig jaar al geweest waren 

en terug mee konden waren 

van de partij. Waren terug 

van de partij: Conny en 

Dirk, Sanchez, Dany 

ditmaal zonder Berlinda en 

Patrick. Natuurlijk waren de 

organisatoren Pascal en 

Patrick Rycx er eveneens 

bij. 

Gezien de boeiende verhalen daaromtrent, kregen we er nieuwe gezichten bij: Katelijne, 

Hjalmar,Norbert en Rudy. 

 



Iedereen zat wat met de poepers en een schietgebedje zou ons redding moeten brengen. 

Conny dacht dat dit het einde zou zijn en wilde nog vlug 

eens ten biechte gaan. Gezien er geen priester  in de 

buurt was heeft Michel de taak op zich genomen. Hij 

wilde ons niet zeggen wat ze had opgebiecht en beroepte 

zich op het “biechtgeheim”. 

 

 

 

 

 

 

 

    Michel is onze fotograaf met dienst, en soms ook  

  biechtvader zoals je kunt zien. 

 

Appeloefeningen, gecombineerd met behendigheidsoefeningen en pakwerk. De keuze en 

samenstelling van de oefeningen werden uit de mouw geschut van 

het duo Pascal en Patrick Rycx.  

Opnieuw hadden we mooie oefeningen die naar gelang het 

niveau van de honden, waren aangepast.  

Over de middag was er de mogelijkheid om een 

hamburgertent te bezoeken. Bij terugkomst waren de maagjes goed gevuld en was iedereen 

tevreden. 

Dan maar terug aan het werk. In de vele gangen lokalen en in de kapel werden allerlei 

oefeningen voorgeschoteld.  

 

Na de training keerden we terug naar ons clublokaal om er nog 

eentje te drinken en wat na te kaarten. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



Clubwedstrijd 30 mei 2015 
 

Onder een jammer genoeg matige belangstelling, werd de jaarlijkse clubwedstrijd gehouden. 

De oefeningen werden voorbereid en uitgestoken door Patrick Rycx en Pascal. En niet 

onbelangrijk er was een externe keurmeester. Aimé, ex-hondengeleider, ex-lesgever en thans 

erelid van onze club kwam de oefeningen keuren. Er werden weer vele foto’s genomen door 

Michel, die er gelukkig altijd bij kan zijn. 

Er waren 3 groepen, de jonge honden, de meer gevormde honden en de honden die al 

wedstrijden hadden gespeeld. 

In de voormiddag was er op het plein van Happy Dog een parcours met de agilitytoestellen, 

onder leiding van Kelly. 

Terzelvertijd waren er gehoorzaamheids- en 

behendigheidsoefeningen met aanvalsman op ons plein. Een 

opsomming van enkele oefeningen, die zeker niet van de 

poes waren en telkens aangepast werden aan de categorie 

waarin je meedeed. Wandeling slalom, los en/of aangelijnd –  

onderwaterapport, voorafgegaan door een sprong door een 

opening in het schutsel  

– oproepen over een afstand van ongeveer 25 meter, over vuurbak en door watergordijn 

 –  hond op verhoogde pallet plaatsen en posities laten uitvoeren terwijl geleider op de stoel 

ervoor zit – hond liggend achterlaten in 10-tal cm water in een douchecabine (down) – 

oefening aan de auto, slalom gevolgd door voedsel weigeren – er was tevens nog een aanval 

door het watergordijn –  aanval door de twee dwarsliggende tonnen…. . 

’s Middags werd er samen gezellig gegeten. 

 Na het eten vertrokken we met de groep voor vooral het 

aanvalswerk. 

Eerste aanval, aanval over de berm met bunkers, de pakwerker was 

niet zichtbaar voor de hond. 

Tweede aanval, aanval over het water, de afstand werd vergroot 

naar gelang de categorie waarin je onderverdeeld was. Voor vele 

honden was dat niet zo gemakkelijk, zekerlijk de grootste afstand. Andere honden hadden er 

geen last van, ééntje vond het leuker op eendjes te jagen dan te gaan bijten, wat de pakwerker 

ook deed.  

We trokken verder over de grote berg, waar we eerst nog een apport moesten doen met een 

kussen die van de berg af werd geworpen in het lange gras. 

Verderop in de Schorre was er een lange, zeg maar zeer lange aanval met schot, schatting 150 

meter op zijn minst.  

Op de plateau waren er enkele gehoorzaamheidsoefeningen, o.a. posities terwijl geleider naast 

de hond ligt, …. 

Terug wat verder aan het kleine meertje, apport van een zo goed als volle plastieken fles, die 

in het water werd gegooid en door zijn gewicht enkel met een klein topje boven stak. 

Nog wat verder aan het voetbalveld van de Opexgrils, een onderbroken aanval. 

In de kantine van de Opexgirls was er een opzoek.  



Dan terug naar het plein waar er nog een aanval was door twee watergordijnen die elkaar 

overlapten en een aanval door de lange put gevuld met water en er boven een net, waardoor 

de hond even kopje onder moest om bij de pakwerker te komen, en natuurlijk dezelfde weg 

terug naar zijn geleider.  

Het waren mooie interessante 

oefeningen, die voor velen nieuw 

waren en iets moeilijker dan de 

gewone oefeningen. 

 

 

 

’s Avonds was er nog een etentje voorzien, waar we toch met een dertig man aanwezig waren. 

De ene kozen voor het vispannetje de andere voor de boulletjes. Het was zeer lekker en 

iedereen was tevreden. Er werd verder nog wat bijgepraat bij een drankje. 

De afwezigen hadden ongelijk. 

In de categorie van de jonge honden speelden mee: 

Rudy, Marijn, en werd gewonnen door Rudy 

In de categorie gevorderden speelden mee: 

Stephanie, Norbert en werd gewonnen door Stephanie. 

In de categorie van wedstrijdhonden speelden mee: 

Dany, Olivier, Conny, Jorg en Patrick en werd gewonnen door Jorg. 

 

 

 
 

 

 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn hond. 

 

De hond, genaamd “Sex”, mocht mee op huwelijksreis. 

Henrietje zei aan de balie van het hotel dat hij een kamer voor hem en zijn vrouw wilde en 

een aparte kamer voor Sex. 

De hotelier zei dat elke kamer geschikt was voor sex.  

“Je begrijpt me niet” zei Henrietje, “Sex houdt me de ganse nacht wakker” ! 

“Mij ook” zei de man.  
 

 

********** 

 

 

 

 



Hond van het kwartaal 
 

Australian Cattle Dog 
 

Energieke intell igente veedrijver  

Wanneer u koos voor een Australian Cattle Dog haalde 

u daarmee een zeer energieke en intelligente werkhond 

in huis. Een veedrijver die zelfstandig grote kuddes 

halfwild rundvee drijft. Die over de ruggen van het vee 

loopt om snel aan de andere kant van de kudde te 

komen. Die in de hielen en neuzen van de runderen bijt 

om ze in beweging te krijgen, en snel en wendbaar 

genoeg is om trappen van hoeven te ontwijken.  

Trouw en loyaal aan zijn baas, terughoudend naar vreemden. Hard van buiten, gevoelig van 

binnen. Het type ‘ruwe bolster met blanke pit’. Geen doorsnee hond om in huis te halen. 

Activiteiten 

De Cattle Dog neem je er niet even bij, daar moet je mee aan het werk. Zijn hoge 

energieniveau maakt dat hij dagelijks intensieve activiteit nodig heeft. Let wel: mét zijn baas. 

Zijn intelligentie en zelfstandigheid maken dat alleen 

wandelen of fietsen niet 

genoeg is. De Cattle Dog 

moet zijn koppie kunnen 

gebruiken. Flyball, 

dogfrisbee, treibball, agility 

en speuren zijn uitermate  

geschikte sporten voor de 

Cattle Dog.  

En natuurlijk vee hoeden, als de mogelijkheid er is. Tot op hoge leeftijd blijft de Cattle Dog 

actief en leergierig en zal blijven vragen “wat gaan we doen, baas?”. 

Opvoeding 

Diezelfde intelligentie en zelfstandigheid maken dat de Cattle Dog 

een zeer consequente opvoeding nodig heeft. Hij leert alles heel snel, 

ook de foute dingen. Hoe hard de Cattle Dog voor zichzelf ook is, hij 

kan niet tegen een schreeuwende baas. Een harde aanpak is uit den 

boze. 

Vanwege zijn terughoudende karakter moet de Cattle Dog uitermate 

goed gesocialiseerd worden met alles wat hij in zijn omgeving tegen 

kan komen. Een socialisatie die, volgens de huidige inzichten, door 

moet gaan tot de hond tenminste twee jaar oud is. 

Al met al geen hond voor beginners. Er is maar weinig marge voor fouten van de opvoeder. 

http://cattledog-coach.nl/wp-content/uploads/2012/07/Beer-Treibball.jpg


Uw Cattle Dog 

Als het om uw eigen Cattle Dog gaat is ook úw gedrag bepalend voor de manier waarop uw 

hond zich gedraagt. Gedrag waarvan u zich niet eens bewust hoeft te zijn. Het kan heel 

verhelderend en leerzaam zijn een deskundige buitenstaander eens de interactie tussen u en 

uw hond te laten beoordelen. 

 Meer informatie 

Op het Cattle Dog Forum vind u veel informatie over de Australian Cattle Dog en kunt u 

ervaringen uitwisselen met andere Cattle Dog eigenaren. 

Informatiebron: © Cattle Dog Coach, All Rights Reserved 

*********** 

 

De Zomer 
 

Bescherm uw hond tegen de gevaren van de zomer 

U zit wellicht op hete kolen nu de zomer eraan komt, om samen met uw hond weer nieuwe 

zomerse avonturen tegemoet te gaan. Denk eraan dat de zon, de warmte, de insecten en het 

strand voor uw vriend gevaren inhouden! 

 

Fatale warmte 

Honden en hoge temperaturen gaan niet goed samen. Honden transpireren namelijk 

nauwelijks en moeten de warmte via hun gehijg vrijmaken. Grote warmte terwijl de hond in 

de zon staat, of erger nog, terwijl hij in bij warm weer in een auto opgesloten zit (ook al zijn 

de ramen wat opengedraaid) kan de lichaamstemperatuur doen stijgen totdat hij in een shock 

raakt die snel dodelijk kan zijn. Indien uw hond het slachtoffer zou worden van een dergelijke 

hitteslag, moet u de hond onmiddellijk in koud water zetten of bedekken met natte doeken om 

de temperatuur naar beneden te halen. Voorkom ook uitdroging door constant vers water ter 

beschikking te stellen. 

De zomer en zijn parasieten 

Vlooien leven heel het jaar door in de huizen, maar hun aantal neemt in de zomer toe. Naast 

hun irriterende werking op de huid kunnen ze ook een intestinale worm overdragen 

(dipylidium) en bij massale infestatie bloedarmoede veroorzaken. Hoewel teken vooral in de 

lente en de herfst voorkomen, vormen ze ook in de zomer een gevaar. Ze veroorzaken jeuk en 

brengen pathogene stoffen over die ernstige aandoeningen zoals piroplasmose, de ziekte van 

Lyme en erlichiose kunnen veroorzaken. Tot slot: als uw hond verwoed aan zijn poten likt of 

aan zijn oren krabt, vooral in de maanden augustus en september, moet u deze zones 

controleren op kleine oranje nestjes. Misschien zal u kunnen kennismaken met de larven van 

mijtachtigen die herfstmijten worden genoemd. Er bestaan tal van geneesmiddelen om al deze 

infestaties te voorkomen en te behandelen. 

 

Luchtaanvallen 

Als de avond valt, gaan de muggen op zoek naar vers bloed. De gevolgen van deze maaltijden 

zijn niet alleen onaangenaam door de jeuk die ze veroorzaken, maar kunnen ook zorgen voor 

de overdracht van twee ernstige ziekten, vooral indien u in het zuiden van Frankrijk vertoeft: 

http://cattledog-forum.nl/
http://www.e-gezondheid.be/geneesmiddelen-en-warmte-opgelet-voor-geneesmiddelenvergiftiging/actueel/1028
http://www.e-gezondheid.be/bloedarmoede-de-grote-onbekende/actueel/429
http://www.e-gezondheid.be/ziekte-van-lyme-welke-maatregelen-nemen/actueel/1502
http://www.e-gezondheid.be/ziekte-van-lyme-welke-maatregelen-nemen/actueel/1502
http://www.e-gezondheid.be/geneesmiddelen-het-juiste-ogenblik-om-ze-te-nemen/actueel/384
http://www.e-gezondheid.be/geen-alcohol-buiten-de-maaltijden/actueel/745


leishmaniose en dirofilariose. Als u naar deze streken trekt, dan is het heel belangrijk dat u uw 

vriend een speciale halsband aandoet die hem tegen de muggen beschermt. Ook wespen zijn 

gevaarlijk door hun pijnlijke prik en de allergische reacties die daarop kunnen volgen. Een 

wesp die door de hond wordt ingeslikt, kan een ontsteking van de keel veroorzaken en zijn 

ademhaling belemmeren. 

 

Strand en natuur 

Strandwandelingen en zwempartijen zijn niet zonder gevaar. Het zeewater en het zand 

irriteren de huid: goed spoelen met zacht water na elke uitstap is dus onontbeerlijk! 

Bovendien kan uw vriend het slachtoffer worden van diarree als hij water binnenkrijgt. U 

moet er ook op letten dat hij niet te bruusk in koud water springt, want het risico van 

plotselinge verdrinking is reëel! Wind en zand in de ogen kunnen ook conjunctivitis 

veroorzaken. Ten slotte produceren bepaalde wilde planten tussen juni en september aartjes, 

zaadjes die zich vasthechten aan de haartjes en zich vervolgens kunnen nestelen in de huid en 

de oren en abcessen en oorontstekingen veroorzaken. Inspecteer uw hond na elke wandeling! 

 
Bron Dr Anne Pensis. 

Rubriek aangebracht door Conny Jonckheere 

 

*********** 

TEKEN 

Op internet circuleren foutieve en risicovolle instructies over het verwijderen van teken met 

behulp van water en zeep. Lees hieronder de correcte info over het verwijderen van teken!  

   

Wat is een teek?  

Een teek is een kleine, spinachtige parasiet die zich vooral op de huid van 

mensen en dieren vastzet om zo bloed te kunnen zuigen. Ze zijn niet veel groter dan een 

speldenkop en kunnen niet vliegen of springen. Daarom laten ze zich vaak vanuit struiken, 

varens en hoog gras op hun gastheer vallen. 

Waar en wanneer komen teken voor?  

Parken, weilanden, tuinen en bosrijke gebieden zijn de plaatsen bij uitstek om een teek tegen 

het lijf te lopen. In de periode tussen maart en oktober loop je het grootste risico op een 

tekenbeet. Teken zijn heel het jaar door aanwezig, maar pas bij temperaturen boven de 10° C 

worden ze actief. 

  

 

http://www.e-gezondheid.be/viscerale-leishmaniose-de-denkpiste-van-een-vaccin/actueel/1050
http://www.e-gezondheid.be/acute-diarree-chronische-diarree-ernstig-te-nemen/actueel/782
http://www.e-gezondheid.be/conjunctivitis-wat-te-doen/actueel/488


Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni  Juli  Augustus  September  Oktober  November  December  

Zijn teken gevaarlijk?  

Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Wanneer de teek echter besmet is met 

een bacterie, kunt u er wel ziek van worden. 

België 

De bacterie Borrelia burgdorferi is de meest voorkomende ziekmakende 

bacterie in België. Als de teek besmet is met die bacterie, kunt u na zijn 

beet de ziekte van Lyme krijgen. Daarvoor moet de teek minstens 12 tot 

24 u op de huid gezeten hebben. Het is dus van groot belang om de teek 

zo snel mogelijk op de correcte manier te verwijderen. 

 

Centraal-Europa 

In Centraal-Europa (Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, 

Polen, ex-Joegoslavië, ex-USSR, Bulgarije, Roemenië, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije …) 

kunnen de teken ook besmet zijn met een virus dat ontsteking van de hersenvliezen en/of van 

het hersenweefsel kan veroorzaken. Gelukkig kunt u zich laten vaccineren tegen dat virus. 

Tegen Borrelia is er echter geen vaccin beschikbaar. 

Wat is de ziekte van Lyme?   

Niet iedereen die gebeten wordt door een teek krijgt de ziekte van Lyme. Bij 

ongeveer 1,1 tot 3,4% van de personen met een tekenbeet ontwikkelt de ziekte zich. In 60% 

van de gevallen treedt na de beet een rode, ringvormige uitslag op. Na enige tijd kunnen er 

griepachtige verschijnselen optreden zoals hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid en koorts. 

Vaak verdwijnen de symptomen vanzelf. Het is echter van zeer groot belang dat van zodra die 

symptomen optreden, u contact opneemt met uw huisarts. Die zal u een antibioticakuur 

voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd wordt ontdekt, bestaat immers de kans op meer 

ernstige verschijnselen waarbij spieren, gewrichten, het zenuwstelsel en het hart kunnen 

worden aangetast. De meeste van die verschijnselen zijn omkeerbaar als u ze laat 

behandelen. Alleen de gewrichtsklachten kunnen van blijvend zijn, zelfs na behandeling. Hoe 

langer u wacht met de behandeling, hoe langer het herstel zal duren. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx


Een beet! En nu?  

Verwijder de teek zo snel mogelijk op de juiste manier! 

 

Let op! 

 Beschadig de teek niet. 

 Als u geen pincet of tekentang heeft, probeer dan de teek zo dicht mogelijk op de 

huid bij de kop vast te houden tijdens het verwijderen. 

 Knijp bij het verwijderen niet in het achterlichaam van de teek en trek er niet aan. 

 Ontsmet de wonde achteraf met alcohol. 

 Noteer de dag van de beet. 

Voorkomen is beter dan genezen!  

Enkele tips vooraf en tijdens het wandelen  

1.Draag gesloten schoenen. 

2.Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

3.Draag kledij met lange mouwen; 

4.Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom 

een pet dragen als extra bescherming. 

5.Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. 

Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kunt u de huid insmeren met 

insectenwerende middelen op basis van DEET. Let wel, die bieden slechts tijdelijk 

bescherming. Wees extra voorzichtig bij kinderen en gebruik bij hen enkel een product met 

maximaal 20% DEET. Lees aandachtig de bijsluiter. 

Onthoud 

 Controleer na iedere wandeling in de natuur grondig de huid en verwijder eventuele 

teken op de juiste manier. 

 Vergeet bij kinderen ook niet de controle van hun hoofdhuid. 

 Niet iedereen die een tekenbeet krijgt, wordt ziek. 

 De verschijnselen van de ziekte kunnen van persoon tot persoon verschillen. 

 Ga naar de huisarts als u na een tekenbeet ziekteverschijnselen vertoont. 

 Neem nooit op eigen initiatief preventief antibiotica. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx#h-121
http://www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx


Folder  

Download de folder " Teken, wat je zeker moet weten!" (PDF 837 kB). 

Deze folder kunt u bestellen bij het secretariaat van de afdeling Toezicht Volksgezondheid op 

het nummer 02 553 36 71 of per mail naar toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be. 

 

Meer info  

 Lees meer op Gezondheid en Wetenschap  en Gezondheid en Milieu  

 Surf naar de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  

 Ook op de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)  

vindt u meer informatie terug over dit onderwerp 

 
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

  

Kluchtjes ons toegezonden door Willy Vandenbussche. 

 

“Willy’s kluchtenhoekje” 

 

Jantje zit op school in de rekenles. 

De juf zegt:"Op de telefoondraad zitten 10 vogeltjes. Ik neem een geweer en ik schiet één 

vogeltje neer. Hoeveel vogeltjes zitten er nu nog op de draad?" 

Iedereen aan het denken en na enkele minuten steekt Jantje zijn vinger op. 

"Ja Jantje", zegt de juffrouw, "zeg het maar". 

"Juffrouw", zegt Jantje, "er zitten geen vogels meer op de draad". 

"Jawel.", zegt de juffrouw, "Er zitten tien vogeltjes op de draad, ik schiet er één vanaf dus... 

tien min één is negen". 

"Neen.", zegt Jantje. "Uw geweer maakt zoveel lawaai dat alle andere vogeltjes gaan vliegen". 

"Nou, Nou Jantje", zegt de juffrouw. "Tien min één is negen, maar ik hou wel van de manier 

waarop je denkt". 

"Ach" zegt Jantje, "zulke vragen kan ik ook stellen". 

"Oh ja",vraagt de juffrouw, "stel dan maar eens zo een vraag". 

Jantje denkt eventjes na en stelt volgende vraag : "Juffrouw, in het park zitten drie vrouwen 

op een bank. Ze hebben alle drie een ijsje vast. De éne likt eraan, de tweede bijt erin en de 

derde zuigt eraan. Wie van de drie is getrouwd ?". 

De juffrouw slaat zo rood uit als een tomaat en stottert ... 

"Eh, ik ... ik ... Eh, ik denk diegene ... die eraan zuigt". 

"Wel neen", zegt Jantje. "Het is diegene die een trouwring draagt, maar ...ik hou van de 

manier waarop je denkt !". 

 

 

  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23079
mailto:toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be
http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/de-ziekte-van-lyme-lyme-borreliose
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/teek-92.html
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?WPID=691&MIID=637&IID=330&L=N
http://www.iph.fgov.be/keywords.asp?Keyword=teek&Syn=ziekte%20van%20lyme&cTaal=NL&Newquery=Y&Lang=NL


 

KLEDIJ 

 

De kogel is door de kerk. Er werd gekeken voor kledij met al dan niet het logo van onze club 

erop. 

We hebben gekozen voor t-shirts, sweaters, vest met windstopper, een lichte vest met 

windstop en waterafstotend, en een petje. 

Graag hadden wij geweten, wie wat zou willen bestellen. In de club zijn er t-shirts ter 

beschikking in verschillende maten, waardoor men uw maat kan opgeven. 

De prijzen van deze kledij, zal in de het clublokaal te zien zijn en hangt natuurlijk ook 

grotendeels af van de hoeveelheid dat wij hoeven te bestellen. Het is niet de bedoeling dat wij 

met de verkoop van deze kledij winst willen maken, de prijzen zullen voor het gemak naar 

boven worden afgerond. Bvb 56 euro wordt 100 euro. Grapje natuurlijk. 

 

 

 

 

  

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
 

Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 

 

  

 


