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OOSTENDE 
 

 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk 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 

 

Eerst en vooral wil ik namens het bestuur al onze 

leden, ex-leden, sympathisanten en hun families een 

gezond en voorspoedig 2016 toewensen. 

Wij wensen jullie tevens veel plezier met jullie 4-

voeter(s) en veel plezier in onze club. 

 

Weeral een jaartje voorbij. 2015 was terug een jaar 

met een goed gevuld programma, op maat van 

iedereen. 

Het bestuur en verschillende leden zorgden ervoor 

dat er heel wat te beleven viel tijdens het voorbije 

jaar. 

Buiten onze jaarlijks terugkomende wedstrijden die 

werden georganiseerd, waren er ook nog leuke 

trainingsdagen op verplaatsing en andere activiteiten. 

 

We proberen met ons clubblaadje op hetzelfde elan 

door te gaan. Er was geen kritiek op de vorige 

clubblaadjes, wat mij doet veronderstellen dat het 

goed was. Hopelijk moet ik er niet van uit gaan dat 

het niet gelezen wordt. 

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met 

verslagen, weetjes, enz… ons clubblaadje kunnen 

verrijken. 

 



 

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 

 op 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 09 januari 2016, avondwedstrijd, voor het programma aanvalswerk. 

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

 

Op zondag 10 januari 2016, algemene ledenvergadering. 

Ieder wordt daarbij uitgenodigd. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een overzicht 

gegeven van het voorbij jaar en een voorstelling van de activiteiten in 2016. 

Tevens is er de voorlegging van het kasboek ter inzage van de leden. Het kasboek wordt 

daarna door 2 leden ontlast.  

 

Andere: 
 

Voor het voorjaar hebben we reeds het volgende op ons programma.  

Trainingsdagen in:  

 Diksmuide in een fabrieksgebouw, zaterdag 13 februari 2016. 

 Oostende in het voormalig ziekenhuis Sint-Jozef, zaterdag 12 of 26 maart 2016. 

 Meer info daaromtrent op ons clubbord. 

Eventuele bijkomende trainingen worden daar eveneens op vermeld worden. 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn hond “Sex”. 

 

Op een keer vertelde ik mijn vriend dat mijn Sex op tv kwam. 

'Stoefer! Ik mag daar zelfs nog niet naar kijken van mijn vrouw' zei hij.  

Ik zei 'je begrijpt me niet, het ging om een wedstrijd'. 

Hij vond dat ik in dat geval tickets moest verkopen. 

  
  
  



 

Hond van het kwartaal 

 

De Mechelse herder. 
 

Rasgroep van de Mechelse Herder 
De Mechelse Herder behoort tot de Rasgroep "Herdershonden". 

 

Geschiedenis van de Mechelse Herder 
Geschiedenis van de herdershond  

 

In Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en andere West-Europese landen groeiden de grote 

industriële steden sneller dan in de Balkan en de Oost-Europese landen. Dit betekende niet 

alleen dat roofdieren minder voorkwamen, maar ook dat de bevolking zich steeds meer 

bewust werd van de uitstekende kwaliteiten van de schaapshonden in de diverse streken. In de 

tweede helft van de 19e eeuw leidde dat ertoe, dat steeds meer aandacht werd gegeven aan 

honden van een bepaald type, hoewel er nog steeds grote verschillen te vinden waren van het 

ene gebied tot het andere gebied.  

 

Zo was ook de situatie in België aan het einde van de 19e eeuw. Er waren tamelijk veel 

herdershonden van zeer uiteenlopende typen. De grootte van de honden was echter aardig 

gelijk en de meeste van die herdershonden waren zo rond de 50 cm hoog. Ze stonden bekend 

als temperamentvolle honden, die voor de herder een geweldige hulp betekende, maar die 

tegenover vreemden nogal achterdochtig waren. De honden waren opvallend vierkant van 

bouw en ze hadden vrij lichte botten. Ze waren zonder meer goed opgewassen tegen de veelal 

barre weersomstandigheden waaronder ze moesten werken. Het waren werkhonden bij uitstek 

en hun taak bij de kudde was voor deze honden duidelijk een levensbehoefte.  

 

De Mechelse Herder  
 

De kortharige herdershond, ook wel de kortharige scheper 

genoemd, kwam in zijn beste vorm rond de vorige eeuwwisseling 

voor in de Antwerpse Kempen, het gebied in de richting van de 

Nederlandse grens en verder in Noord-Brabant. Ze waren 

gewoonlijk in het bezit van de boeren waarvoor ze nog dagelijks 

hun belangrijke taken uitvoerden. Deze honden bleken aardig 

gelijk van vorm en ze werden door prof. Reul omschreven als: 'Ze 

hebben de grootte van een vos of wolf, zijn kortharig en van vaal gestroomde kleur; hun oren 

zijn bewonderenswaardig recht, fijn en spits, en open naar voren gedragen. Andere 

kenmerken zijn de puntige snuit, de pikzwarte neus, de goed gedragen staart, bijna waterpas 

maar licht hoger aan het uiteinde en behaard in vorm van een korenaar'.  

 

Mede op advies van prof. Reul werd in Mechelen met behulp van 

enige liefhebbers in 1898 de 'Mechelse Club tot Verbetering van 

den Kortharigen Schaapshond' opgericht. Deze Mechelse Club werd 

een afdeling van de Club du Chien de Berger Belge'. Het doel was 

te komen tot een verbetering van de typen van de kortharige 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiN6ufVivLJAhWH1hQKHW00An4QjRwIBw&url=http://www.koopjeskrant.be/zoeker/dieren/851336/mechelse-herder-reu-pups/&psig=AFQjCNFXPEcDbIzE1QMre-FThEPVrMbFlA&ust=1450963556154487
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Belgische Herdershond, zoals die met name in de omgeving van de stad Mechelen werd 

gefokt.  

 

Tot het jaar 1899 werden de Belgische Herdershonden in de 

eerder genoemde drie groepen onderverdeeld, namelijk lang-, 

ruw- en kortharen, waarbij de kleur van de hond geen enkele 

rol speelde. In 1899 werd door de Club du Chien de Berger 

Belge een eenzijdige beslissing genomen over de verdeling van 

de haarkleur, zonder dat daarin de Mechelse Club was gekend. 

Men stelde voor de drie variëteiten de volgende kleuren vast: 

zwart voor de langharige, peper en zout voor de ruwharige, en leeuwkleurig (fauve 

charbonné) met zwart masker voor de kortharige. de Mechelse Club betitelde deze beslissing 

van de hoofdvereniging als een soort van staatsgreep', want men had een heel andere 

opvatting over de kortharige herdershond.  

 

Voor alles moesten hun honden namelijk werkhonden zijn. Niet 

het uiterlijk van de hond was bepalend, zo stelden ze, maar de 

combinatie van uiterlijk en innerlijk. Ze gaven de voorkeur aan 

goed afgerichte honden, die bovendien goed gebouwd waren en 

een 'gaaf en slim voorkomen' hadden. De kleur van de hond was 

voor hen slechts bijzaak. Men wilde ten koste van alles 

voorkomen dat de Mechelaar zou vervallen tot een soort 

luxehond en dat het ras zijn geweldige karakter zou verliezen. 

 

Herkomst: België 

Andere benamingen: Malinois 

 

Karakter van de Mechelse Herder 

 

De Mechelse Herder staat vooral bekent om zijn werkwilligheid, vasthoudendheid, scherpe 

intelligentie, hardheid, oplettendheid, slimheid, moed enz. . 

Hij is ook zeer trouw en natuurlijk ook zeer waaks. De Mechelaar beschermt zijn gezin en hun 

bezittingen vol overtuiging tegen kwaadwillende. Daarom wordt hij tegenwoordig veel 

gebruikt als politiehond. 

De Mechelaar is een beweeglijke en temperamentvolle hond die dominant kan zijn. 

Als je een goede verhouding hebt met je hond en je bent met hem bezig kan hij ook in een 

kennel gehouden worden.  

Ze zijn dan ook enorm gehecht aan hun baas. 

Rasstandaard van de Mechelse Herder 

Korte Geschiedenis van het ras: 

 

Aan het einde van 1880 was er in België een groot aantal honden die de kudden dreven. Het 

type was heterogeen en de vachten uiterst verscheiden. Met het doel wat orde op zaken te 

stellen vormden enkele gedreven hondenliefhebbers een groep. Ze lieten zich adviseren door 

Professor A. Reul die beschouwd als de echte pionier en grondlegger van het ras. 

Het ras is officieel ontstaan tussen 1891 en 1897. Op 29 september 1891 werd te Brussel de 

"Club du Chien de Berger Belge" opgericht.Op 15 november van hetzelfde jaar organiseerde 

Prof. A. Reul een bijeenkomst in Cureghem van 117 honden, wat toeliet om het bestand te 

tellen en de beste exemplaren te selecteren. De daaropvolgende jaren werd begonnen met een 

echte fokselectie, door toepassen van extreem dichte inteelt op enkele dekreuen. 

http://www.bunkerdogs.com/MR Boox.htm
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Op 3 april 1892 werd door de "Club du Chien de Berger Belge" 

reeds een eerste, erg gedetailleerde ras-standaard opgesteld. 

Eén enkel ras was toegelaten, met drie haarvariëteiten. 

Nochtans, zoals men destijds zei, was de Belgische Herder 

maar een hond van `de kleine luiden`, een ras dat met andere 

woorden nog prestige miste. Dit had als gevolg dat slechts in 

1901 de eerste Belgische Herders in het stamboek van de 

Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (L.O.S.H.) werden ingeschreven. 

In de loop van de volgende jaren namen de bestuurders van de herdershondenliefhebberij 

vastberaden de taak op zich om eenheid te brengen in het type en om de fouten te verbeteren. 

Men mag stellen dat reeds rond 1910 het type en het karakter van de Belgische herder 

vastlagen. 

In de loop van de geschiedenis van het ras heeft het probleem van de verschillende variëteiten 

en de toegelaten kleuren aanleiding gegeven tot veel controversen. Hiertegenover zijn er 

echter nooit meningsverschillen geweest met betrekking tot de lichaamsbouw van de 

Belgische Herder, zijn karakter en zijn werkaanleg. 

 

Lichamelijke beschrijving 

Middelmatige gestalte; ideaal voor de reu: 62cm schofthoogte, de teef is ongeveer 4cm 

kleiner. Gewicht: ongeveer 30kg. 

Vierkante lichaamsbouw, d.w.z. even lang als hoog. De kleine driehoekige oren, hoog aan de 

schedel aangezet, worden rechtopstaand gedragen. Een rechte, stevige rug; een krachtig 

gebouwde hond met een elegant voorkomen.  

Kortharige rossige hoofdkleur met dichte ondervacht; de haarpunten zijn zwart, net alsof ze 

lichtjes ingestreken zijn met roet, men noemt dit "charbonné". Tot aan de ogen is de snoet 

zwart, dit is het zgn. "masker". 

 

Karakter 

Een kwieke, vinnige en zeer verstandige hond die in België veel liefhebbers 

kent; zij beweren zelfs dat het de "Formule 1" is van de waak- en 

verdedigingshonden. Uiterst waakzaam en trouw, jaloers zelfs als het om 

zijn meester, zijn gezin of hun eigendom gaat, 

vraagt hij om een energieke en actieve baas die 

hem liefst doet werken, zodat hij zich kan 

uitleven. Polyvalent, maar uitstekend in waak- 

en verdedigingswerk, is het ook een beste 

speurhond. Reageert snel en fel op iedere uitdaging, maar is 

uiterst gehoorzaam. 

 

Een grote bewegingsnood 

Vraagt om beweging, dus minder geschikt voor klein behuisde mensen in de stad. Kan 

nochtans wel op voorwaarde dat men hem driemaal daags uitlaat, 

met minstens één fikse wandeling, zodat hij flink wat beweging 

heeft. Wel zal de beharing dan niet zo goed in conditie blijven, 

omdat de seizoenen er minder invloed zullen op hebben dan 

wanneer hij buitenshuis leeft. Een ideale hond voor een 

sportieve, actieve baas!  Populair genoemd: de Mechelaar. 

 

 



Honden in de winter – 7 waardevolle tips 
 

Ik herhaal deze toptips met graagte, om twee redenen: 

1. Omdat we tot nu toe nog geen winter hebben gehad en hij er hoogst waarschijnlijk 

nog moet aankomen. 

2. Omdat er zeker leden zijn, die het niet gelezen hebben en anderen die het misschien 

reeds vergeten waren. 

 

Tip 1: pas op voor zoutvergiftiging 

 

Thuis gekomen na een wandeling door de sneeuw, likt je hond zichzelf schoon. Wat kan daar 

voor kwaad in schuilen zou je denken? Zoals je weet wordt er in de winter zout gestrooid om 

gladheid te voorkomen. Deze pekel kan aan de poten van een hond blijven kleven en als je 

hond hier erg veel van binnen krijgt, dan kan dat zelfs fatale gevolgen hebben. In een bericht 

op PupPlace.nl kun je o.a. het volgende te lezen: 

"De hoeveelheid zout die een hond fataal kan worden ligt tussen 1,9 en 3,7 gram zout per kg 

hond. De klachten kunnen tot 72 uur na inname beginnen op te treden, de meest voorkomende 

klachten zijn braken en/of diarree, maar neurologische klachten kunnen ook optreden." 

 

Tip 2: voetzooltjes insmeren met vaseline of pawwax  

 

Honden kunnen last krijgen van de pekel. Om dat te voorkomen kun je, 

voordat je naar buiten gaat met je hond, de poten insmeren met vaseline. 

Na een wandeling doe je er goed aan de poten schoon te maken met lauw 

water.  

Foto bron: Simone van de Hoef 

 

Tip 3: zorg ervoor dat je hond niet nat wordt 

 

Een natte hond heeft eerder kans om onderkoeld te raken. Voorkom dus gesmolten sneeuw of 

water in de vacht. 

 

Tip 4: laat je hond niet op het ijs 

 

IJs is uiteraard erg glad, waardoor je hond kan uitglijden. Hij kan zijn gewrichten, botten of 

spieren blesseren. Daarnaast loop je het gevaar dat je hond door het ijs zakt of in een wak valt 

met alle gevolgen van dien. 

Melissa: "Ik liep met mijn hond Bobbie in de Oisterwijkse bossen langs een van de vennen. 

Plotseling zag hij eenden op het ijs en hij ging daar meteen op af. Het ijs was nog te dun en hij 

zakte er 10 meter vanaf de kant doorheen! Ik stond doodsangsten uit, want Bobby kreeg geen 

grip en ging steeds kopje onder. Gelukkig brak het ijs steeds als hij erop wilde klauteren en zo 

kwam hij met veel pijn en moeite naar de oever toe. Sindsdien lijn ik hem altijd aan als er ijs 

ligt." 

 

Tip 5: houd je hond warm 

 

Dit klinkt als een open deur, maar hoe zorg je ervoor dat je hond warm blijft als het buiten 

vriest? Stilstaan in de sneeuw dien je te voorkomen, zorg er dus voor dat je hond in beweging 

blijft, dan blijft hij warm. Voor honden met een korte vacht en/of kale buik kun je eventueel 

een hondenjas of dekje aanschaffen. 

http://www.pupplace.net/wordpress/?p=993
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Tip 6: verlichting 

 

In de wintermaanden is het vaak al om 17.00 uur donker. Goede verlichting is 

dan geen overbodige luxe. Er zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan 

een reflecterend veiligheidshesje, een reflecterende halsband of een 

knipperlichtje zodat je hond goed zichtbaar is. Ditzelfde geldt natuurlijk ook 

voor jou! 

Foto bron: Judith Lissenberg 

 

Tip 7: knip lange haren weg 

 

Tussen de voetzolen, aan de achterkant van de poten en onder de buik hebben 

sommige hondenrassen lange haren. Er kunnen zich sneeuwklompjes gaan 

vasthechten aan de lange vacht en dit voelt erg ongemakkelijk aan. Het 

bemoeilijkt vooral het lopen als er sneeuw- en ijsklompjes onder de 

voetzolen vastkleven. Knip daarom overtollig haar weg om dit te voorkomen.  

Mochten er toch nog klompjes sneeuw aan de vacht vast kleven, knijp ze dan 

stuk. Probeer ze nooit los te trekken! 

Foto bron: Liesbeth Hogendoorn. 

 

Hoe weet je of je hond het koud heeft?  

 

 Rillen  

 Hond is in zichzelf gekeerd, maakt geen contact 

 Problemen met ademhalen  

 Zwakke hartslag 

 

Bevriezingsverschijnselen 

 

 De huid is bleek en blauw en in een later stadium rood en opgezwollen 

 De hond heeft pijn aan de oren, staart of poten 

 EHBO 

 Wat te doen als een hond onderkoeld is of zelfs bevriezingsverschijnselen heeft? 

 Breng de hond z.s.m. naar een warme omgeving, 

 Laat de hond iets warms drinken, 

 Geef de hond suiker om energie te krijgen, 

 Pak de hond warm in met dekens en gebruik eventueel warmwaterkruiken, 

 Bel onmiddellijk met je dierenarts voor verdere instructies 

 

Kwetsbare honden 

 

 Puppy's zijn nog te klein en hebben niet genoeg vet en vacht om zich te weren tegen 

de kou.  

 Rassen met een korte vacht en/of kale buik, die van oorsprong uit warmere gebieden 

komen, zijn minder bestand tegen de kou. Denk o.a. aan de Spaanse Galgo. 

 
Bron: Doggo.nl 

 

  



 
Kluchtjes ons toegezonden door ondermeer Willy Vandenbussche. 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

Piet was een jaar of 16 en was misdienaar die elk weekend de mis diende. 

Maar nu ging hij zelf op biecht. 

"Zegen mij vader, want ik heb gezondigd tegen het zesde gebod"  

De priester vroeg:  

" Ben jij onzedig geweest ?"  

"Ja vader dat ben ik"  

"En wie was het meisje ?"  

"Ik kan het niet zeggen vader, ik wil haar eer niet schaden"  

"Maar jongen toch, ik ben zeker dat ik haar naam vroeg of laat te weten zal komen, dus 

kun je het mij dan ook nu zeggen""  

"Was het Tina de Jong ?"  

" Ik kan het niet zeggen "  

"Was het Trees v.d. Marel? "  

"Ik zal het nooit zeggen "  

"Was het Camelia ? "  

"Sorry vader ik kan haar naam niet geven "  

" Was het Cathy van Dam ? "  

"Mijn lippen zijn verzegeld "  

" Was het dan Rosa van Doorn "  

"A.u.b. vader, ik kan het niet zeggen "  

Vol frustatie zegt de priester : " Jongen, je lippen blijven gesloten, ik waardeer dat maar je 

hebt gezondigd en ik moet je straffen.  

Je mag gedurende vier maanden de mis niet meer dienen, ga nu maar en zondig nooit 

meer. 

Toen Piet buiten kwam vroeg zijn vriend John:  

"En, hoeveel heb je gekregen ? "  

"Vier maanden vakantie en vijf goeie adressen! " 

 

 

  

 

Geboortes en overlijdens in 2015 
 

In 2015 is onze clubfamilie uitgebreid. 

Ons lid Mike Walgraef en zijn echtgenote zagen het gezin met een zoontje uitbreiden.   

Raoul Piraer, bestuurslid  van onze bevriende club “De Patrouillehond Oud-Turnhout”, en 

zijn echtgenote mochten een dochtertje verwelkomen. 

 

Leden van onze club die een naaste verloren. 

* Koen en Pascale Osaer, verloren de moeder van Pascale. 

* Stephanie en Kesha Makelberge, moesten voorgoed afscheid nemen van hun opa. 

 

  

 

 



 

Uitstap naar Brugge 
 

We hadden er lang over gedaan eer we tot een datum kwamen waar het een beetje voor 

iedereen paste. 

Het concept lag in grote trekken vast. Dany zou ons aan het station opwachten en ons 

begeleiden naar de brouwerij “De Halve Maan”. Onderweg zou hij ons een gedeelte van het 

mooie Brugge laten zien, terwijl Berlinda de rondleiding in de brouwerij zou verzorgen. 

We hadden graag afgesloten met een etentje in de brouwerij zelf, maar om praktische en 

financiële redenen hebben we daarvan moeten afzien. Het alternatief was “vol-au-vent” met 

frietjes in de club. Jammer dat Dany en Berlinda er dan niet meer bij konden zijn. 

 

Met ruim 20 man werden we door Dany opgewacht aan het station in Brugge en konden stipt 

om 16:00u aan onze trip door Brugge beginnen. Iedereen was er, of toch 

bijna iedereen. Didier had de trein gemist, of beter hij had zich met zijn 

kroost een beetje vast gereden in Brugge. 

Gelukkig wist hij zelf de weg naar “De Halve 

Maan” te vinden. Hoe zou dat komen?!!!!!!!!!!! 

De wandeling liep via reien en mooie gebouwen 

naar de brouwerij. Onderweg werden wij 

verwend door onze gids met uitleg over de 

verschillende gebouwen en hier en daar “wist-je-datjes”. Wat ik 

niet wist en waar vele anderen onder ons ook van 

versteld stonden, is dat er zoveel Begijnhoven in 

Brugge waren en nog steeds zijn. We hebben het 

geluk gehad er enkele te kunnen bezoeken.  

Tevens zijn we op plaatsen kunnen komen, waar 

een normale sterveling niet komt, namelijk in een 

specifiek huisje. “Rooms Convent 1330”. Meer uitleg kan ik jullie daar 

momenteel niet over geven, omdat ik bezig was met fotograferen.  

We vervolgden onze weg langs nog veel schoons om tenslotte aan de brouwerij 

“De Halve Maan” aan te komen. Mooi op tijd. Dany had zijn uurwerk constant in 

het oog. Vermoedelijk had het commando HEM er op gewezen dat hij op tijd 

moest zijn, zodat “Het Commando” aan de rondleiding in de brouwerij kon 

beginnen. Grapje!!!!!!  

Wij hebben natuurlijk begrip voor de planning binnen de brouwerij zelf, want wij waren er 

uiteraard niet alleen. 

Maar wie stond er ons als eerste op te wachten? Jawel, Didier en zijn gezin.  

Na enkele praktische afspraken te hebben gemaakt konden we aan 

de rondleiding beginnen. Binnen de kortste keren wist Berlinda ons 

zo te boeien dat we aan haar lippen hingen. We doorliepen de ganse 

brouwerij van kelder tot zolder en zelfs tot op het dak, waar we 

mochten genieten van een schitterend uitzicht over Brugge. 

Een brouwerij bezoeken zonder het bier te proeven zou er niet op 

trekken. Na de fantastische rondleiding mochten we uiteraard 

proeven van de heerlijke brouwsels van “De Halve Maan”. 

We namen afscheid van Berlinda. Dany begeleide ons terug naar het 

station, waardoor het bezoekje aan Brugge en zijn brouwerij 

afgelopen was. Restte ons alleen nog veilig terug te keren naar het 

clubhuis voor de nabeschouwingen tijdens het aperitiefje en de vol-au-vent met frietjes. 



We willen hierbij nogmaals onze twee schitterende gidsen Dany en Berlinda bedanken voor 

hun uitleg tijdens de rondleidingen.  

 

Ik denk er aan om van deze prachtige dag een PowerPointpresentatie te maken, die ik op een 

avond in ons clubhuis kan voorstellen. Zo kunnen niet alleen wij alles nog eens opnieuw 

beleven, maar kunnen ook diegenen die er niet bij konden zijn meegenieten.  

We zouden dit kunnen combineren met een natje en droogje. Misschien wel met een biertje 

van “De Halve Maan”? 

 

  

 

Gehoorzaamheid 
 

Zoals we hadden beloofd, hebben we de deelnemers aan de gehoorzaamheid opgesplitst in 

twee groepen; 1. Jonge honden, 2. Gevorderden 

Het staat nog niet honderd procent op punt. 

Conny heeft alvast de puppy’s onder haar hoede genomen, dit met een geweldig succes. 

Dany kreeg de gevorderden onder zijn hoede. Geen gemakkelijke opdracht. Soms wordt men 

geconfronteerd met echt moeilijke gevallen. Met een grote inzet en volharding kon hij toch 

probleemhonden en hun geleiders in de goede richting sturen. 

Ikzelf ben hier wat in tekort geschoten. Normaal zou ik mij eveneens inzetten bij de 

gehoorzaamheid, doch door allerlei omstandigheden kwam ik daar niet aan toe. Veelal was ik 

aan het werk bij discipline bijtwerk of was ik in de Ardennen. 

Ik beloof alvast verbetering. Vanaf maart ben ik terug in het land. 

 
 
 

Allerlei 
 

Zoals de meeste onder jullie wellicht al wisten is dat Conny, Dany en ikzelf bezig zijn met het 

volgen van een cursus hondeninstructeur bij Syntra West. De lessenreeks loopt teneinde 

halverwege januari. Er wacht ons verder nog een stagereeks die we zullen volgen bij onze 

buren “ Happy Dog vzw”. Ons eindexamen heeft plaats in Syntra West in juni 2016. 

De cursus zal dan 2 jaar geduurd hebben. Gemakkelijk konden we het niet noemen. We 

hebben andere africhtingtechnieken leren kennen die ons in de toekomst goed van pas zullen 

komen en die we ook bij ons zullen toepassen.  

 

Eerder al verduidelijkte ik via mail, waarom het plein voor de kantine NIET gebruikt wordt 

als parking. Dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. De juiste omschrijving van 

dit artikel komt in het clubblaadje april-mei 2016. 

 

Kantine. Door de verhoging van de accijnzen op drank, zijn we genoodzaakt om onze 

uitzonderlijk lage prijzen aan te passen.  

 

Lidgelden. Graag hadden we alle lidgelden betaald gezien vóór 25 januari 2016. Wij moeten 

het nodige kunnen doen om in orde te zijn met de verzekering. Door de stijgende algemene 

kosten en aankoop van materiaal (verwarming – elektriciteit – bijtstukken – kostuums – enz.) 

zijn we genoodzaakt om het lidgeld te verhogen, dit als eerste maal na meer dan 15 jaar. 

 

 



De tarieven van de lidgelden zijn als volgt:  

Werkende (spelende) leden: 60,00 € per kalenderjaar per hond, per bijkomende hond komt er 

20,00 euro bij. In dit bedrag is de clubverzekering inbegrepen. Het betaalde lidgeld is slechts 

geldig voor het lopende jaar, zijnde tussen 01 januari en 31 december. Personen die zich vanaf 

1 juli aansluiten betalen 40,00 € lidgeld. Personen die zich vanaf 1 oktober aansluiten betalen 

30,00 € lidgeld.  

Familielid: onder hetzelfde dak wonende en die met één en dezelfde hond traint, betaalt 15,00 

€ per jaar voor de verzekering. 

Steunende leden: minimum 10,00 € per kalenderjaar; 

Ereleden: minimum 20,00 € per kalenderjaar. 

 

Verzekering 

Alle werkende leden worden verzekerd via de algemene verzekeringspolis van de VOE en/of 

Ethias. 

Een familielid, onder hetzelfde dak wonende en die met één en dezelfde hond traint, betaalt 

15,00 € per jaar voor de verzekering. 

 

  

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 


