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DE KUSTHOND V.Z.W. 
 

 

 

 

 

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 

 

Er is intussen al een kwartaal van het nieuwe jaar 

voorbij. 

Noodgedwongen dienden wij na Nieuwjaar een 

ledenstop in te voeren.  

Het grote aantal leden en nieuwe leden die er eind 

2015 bijkwamen, zorgde ervoor dat het voor onze 

instructeurs en pakwerkers net iets te veel werd. 

We wilden en hebben ook voorkomen dat door het te 

grote aantal leden, een goede service niet meer 

mogelijk zou zijn. 

 

De ledenstop wordt geregeld geëvalueerd en zal van 

zodra het kan, opgeheven worden. 

 

De winter is zo goed als voorbij, de bomen krijgen 

reeds bloesems en de mooie dagen komen eraan. 

Tijd om er terug tegenaan te gaan. 

 

 

 

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 14 mei 2016, voorzien wij onze clubwedstrijd. Alle leden kunnen er aan 

meedoen. Er worden oefeningen voorzien voor zowel de jonge honden als de gevorderden. 

’s Avonds zullen we terug gezellig kunnen nakaarten tijdens een etentje. 

Op ons infobord zal u de nodige info aantreffen. 

 

Vrijdagavond 08 juli gaat onze jaarlijkse BBQ door. Prik die datum alvast in uw agenda. 

 

Zaterdag 16 juli is de jaarlijkse Politiewedstrijd voorzien. Meer hierover op het infobord.  

 

 

 

Andere: 
 

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

Trainingsdagen in:  

 Kortrijk, in het oude schoolgebouw naast de Broeltorens. Op de eerder voorziene 

datum in april kan het niet om organisatorische redenen. Er wordt uitgekeken naar een 

nieuwe datum. Blijft te volgen. 

 Oostende in het voormalig ziekenhuis Sint-Jozef, kon evenmin doorgaan in maart. 

Ook daar wordt aan gewerkt. 

 Oud-Turnhout, de Patrouillehond, op 23 april, wedstrijd NVDV. 

 Beernem, Pintoranch hebben we voorzien op zaterdag 04 juni 2016. Normaal sluiten 

we deze dag terug af met een BBQ ter plaatse.  

Bijkomende info vindt u terug op ons infobord. Zo blijft het een beetje spannend.  

Eventuele bijkomende trainingen zullen daar eveneens op vermeld worden. 

 

  

 

 



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

 

Je begrijpt het wellicht er is heel wat gebeurd met betrekking tot mijn “Sex”. 

Ik ben ondertussen gehuwd, gescheiden, opgesloten geweest en wat weet ik meer door die 

hond.  

Tenslotte ging ik te rade bij een psychiater. 

“Wat is je probleem ? “ vroeg hij. 

“Sex is dood” antwoordde ik. “Het is alsof je uw beste vriend verliest”, vervolgde ik. 

De psychiater antwoordde rustig : “Jij en ik weten goed genoeg dat seks tot een hoop miserie 

leidt en niet bepaald 's mans beste vriend is.”  

“Koop liever een hond!  

 

Ik ben een gebroken man...... 

  
  
  

 

Hond van het kwartaal 

Dobermann 
 

Geschiedenis 

De dobermann is genoemd naar zijn 'uitvinder', de Duitse deurwaarder en hondenvanger Karl 

Friedrich Louis Dobermann (1834-1894). Hij wilde een sterke werkhond fokken die allerlei 

taken aankon, maar in de eerste plaats wilde hij een hond die hem kon beschermen tegen 

woedende, nalatige belastingbetalers en hun grommende waakhonden. Welke rassen hij 

kruiste, is niet precies bekend. Vermoedelijk waren het rottweilers, Duitse pinschers en black 

and tan-terriërs. De dobermann heeft de kleur en de kracht van de rottweiler in combinatie 

met de snelheid en de vastberadenheid van de pinschers en terriërs. De moderne dobermann 

wordt ook gefokt op kalmte en trouw. Lichamelijk zijn 'dobers' gespierd, evenwichtig van 

lichaamsbouw en krachtig. De dobermann komt in verschillende kleuren voor zoals black and 

tan, brown and tan, blue and tan, isabel, white en fawn and tan. Enkel de black and tan en de 

brown and tan zijn bij het FCI goedgekeurd de andere kleuren zijn niet toegestaan. In 

Amerika en andere landen waar de FCI niet is erkend, wordt er echter wel met deze kleuren 

gefokt. Dobermanns zijn niet alleen als waak- en verdedigingshond populair. Ze zijn ook erg 

in trek als gezelschapshond. Vanwege hun spontane, intelligente aard kunnen ze in veel 

disciplines worden afgericht, zoals politiehond, rampenhond of speurhond. Ze zijn iets minder 

populair dan Duitse herdershonden. Als ze goed worden gesocialiseerd en opgevoed, zijn het 

goede gezelschapshonden. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtsdeurwaarder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waakhond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rottweiler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_pincher
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fellterri%C3%ABr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fellterri%C3%ABr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiehond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speurhond


Uiterlijk 
 

  
 

Dobermann zonder gecoupeerde oren en staart.                                        Hoe ze er vroeger uitzagen. 

De dobermann komt voor in de kleuren black and tan (zwart met roodbruine aftekening) of 

brown and tan (donkerbruin met roodbruine aftekeningen). Het couperen van oren en staart is 

in veel Europese landen intussen verboden. Het is een middelgrote, gespierde hond. 

Kenmerkend voor dit ras zijn de roodbruine aftekeningen die ook wel brand worden 

genoemd. De brand moet scherp getekend zijn. 

Grootte reu 68-72 cm – gewicht 40-45 kg.                                                                                 

Grootte teef 63-68 cm – gewicht 32-35 kg. 

Karakter 

De dobermann geldt als een vriendelijke en vreedzame hond is een uitstekende gezinshond, 

mits goed opgevoed. Hij kan echter voor problemen zorgen als hij niet goed is gesocialiseerd. 

Hij vertoont sterke familiebinding en houdt van kinderen. Hij houdt veel van spelen, vooral 

van trekspelletjes. Hij kan ook té wild spelen. 

De dobermann heeft veel beweging nodig. Als hij onvoldoende beweging krijgt, kan hij 

opgefokt gedrag vertonen. In dat geval mag men hem niet straffen. Het is beter om iets te 

ondernemen met de hond, om verveling tegen te gaan. 

In het Zwitserse kanton Wallis wordt de dobermann als gevaarlijk beschouwd. Het ras is daar 

sinds 1 januari 2006 verboden.  

Gezondheid 

De dobermann werd in het verleden sterk ingefokt en heeft hierdoor verschillende ziekten 

ontwikkeld en bestaande ziekten hebben zich verergerd. Dertig jaar geleden werd een 

dobermann gemiddeld 10 tot 15 jaar oud. De gemiddelde levensduur is nu 10 tot 13 jaar. 

Belangrijke ziekten bij de dobermann zijn, naast kanker, skeletafwijkingen en de hartziekte 

dilatatieve cardiomyopathie. 

Bron Wikipedia. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Couperen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallis_(kanton)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilatatieve_cardiomyopathie&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dobermannhuendin.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjq0PHNvuHLAhXJ2RoKHVFqB4UQjRwIBw&url=http://perros.mascotahogar.com/galerias-raza-de-perros-doberman&psig=AFQjCNHR4LCMHtGtX1v1QoZ1SCBpgiM9Sw&ust=1459189305619880
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mJSZvuHLAhXMPxoKHf3WCuwQjRwIBw&url=http://carthageagriculture.pbworks.com/w/page/15315425/Doberman 4&psig=AFQjCNHR4LCMHtGtX1v1QoZ1SCBpgiM9Sw&ust=1459189305619880


8 tips om te vermijden dat je hond vergiftigd raakt 
 

Dagelijks raken verschillende honden ter wereld per ongeluk vergiftigd. Er zijn echter genoeg 

manieren om dit te vermijden. Volg deze tips om de veiligheid van je beste vriend te 

garanderen. 

1. Kindersloten. 

Hoewel kindersloten hoofdzakelijk bedoeld zijn voor kinderen, kan je ze ook perfect 

gebruiken om ervoor te zorgen dat je honden de kasten niet kunnen openen. Zo kunnen ze niet 

aan het eten, het afval en ook niet aan eventuele giftige stoffen. 

  

2. Bewaar je medicatie op een veilige plaats. 

Deze tip lijkt voor de hand liggend, maar soms kan je na het nemen van bepaalde medicatie al 

eens vergeten om ze terug op haar plaats te leggen. Laat je jouw medicatie rondslingeren, 

bijvoorbeeld op de tafel, dan zou je hond hier wel eens mee in contact kunnen komen, met 

alle gevolgen van dien. 

 

3. Zorg dat je geen vergif in huis hebt. 

Als je niets giftigs in huis hebt, dan kan je hond niet vergiftigd geraken. Zorg dus dat je geen 

producten in huis hebt met giftige bestanddelen. Ook bloemen kunnen giftig zijn. Kies 

daarom voor valse bloemen in plaats van echte exemplaren. 

 

4. Licht bezoekers in. 

Niet iedereen weet wat wel en niet giftig is voor honden. Het is een goed idee om een lijst uit 

te hangen met alle etenswaren die honden niet mogen eten, bijvoorbeeld op de koelkast. Zo 

mogen honden onder andere geen druiven of uien eten, zaken die mensen wel gewoon kunnen 

eten. Schrijf op deze lijst ook een telefoonnummer van een dierenarts voor het geval dat. 

  

5. Afblijven! 

Leer je hond waarvan hij moet afblijven. Zo kan je zijn leven redden wanneer je eens per 

ongeluk iets laat vallen of wanneer hij zijn zinnen heeft gezet op iets giftigs. Zorg dat hij 

vertrouwd raakt met het bevel “afblijven” en weet wat hij moet doen wanneer je hem dit 

toeroept. 

6. Loslaten! 

Leer je hond wanneer hij iets moet loslaten. Zo kan je toch nog ingrijpen wanneer je hond iets 

giftigs in zijn bezit heeft. Als je jouw hond goed traint, dan zal hij uitspuwen wat hij in zijn 

mond heeft. Ook kan je hem trainen om alles uit te spuwen. Begin te oefenen met een tak. 

  

7. Niets oppikken van de grond. 

Wanneer je kleine kindjes hebt of zelf vaak spullen achterlaat op de grond, is het best om je 

hond te leren dat hij niets mag oppikken wat op de grond ligt. Dat is niet altijd evident, maar 

wel heel effectief. Leer je hond dat hij enkel dingen van op te grond mag oppikken of opeten 

als jij hem de toestemming geeft. 

  

8. Weet wat je kan verwachten. 

Je hond kan snel in moeilijkheden geraken, nog voor je het goed en wel beseft. Zorg ervoor 

dat je steeds weet waar je hond is en waar hij mee bezig is. Als je jouw hond niet helemaal 

vertrouwt, zet “onveilige” gebieden dan af. Als je niet thuis bent, is het handig om je hond in 

zijn kennel te zetten. Zo ben je zeker dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. 

Bron: Hondencentrum 



  

 
Kluchtjes ons toegezonden door ondermeer Willy Vandenbussche. 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

Een vader koopt een leugendetector, een robot die mensen slaat als ze liegen. 

Hij besluit om de robot te testen bij het avondeten en vraagt aan zijn zoon: "Waar was je 

vandaag?". 

De zoon zegt "School" en plotseling krijgt de zoon een klap van de robot. 

"OK ,OK, ik was een film aan het kijken bij vrienden". 

"Welke DVD?" vraagt de vader. 

"Toy Story" en de zoon krijgt weer een klap. 

"OK , HET WAS PORNO" roept de zoon. 

"Wat ? toen ik zo oud was als jij wist ik niet eens wat porno was" zegt de vader. 

De robot slaat de vader…. 

Moeder begint te lachen en zegt "Haha zo zie je maar dat hij echt een zoon van jou is ! " 

Waarop moeder een klap van de robot krijgt. 

  

 

Nieuwjaarswedstrijd 
 

Op zaterdag 09 januari 2016 was er onze avondwedstrijd. De weergoden waren ons gunstig 

gezind. Het bleef namelijk droog tot net op het eind van de wedstrijd.  

De wedstrijd werd uitgedokterd door het nu al reeds legendarisch duo Pascal en Patrick. 

Op 6 pleintjes met evenveel standjes van drank of voeding, konden de hondengeleiders laten 

zien hoe goed hun hond getraind was. 

36 personen schreven zich vooraf in, 32 personen namen de uitdaging aan. 

 

Op het plein van Happy Dog vzw waren er een aanval in het berghok, een jeneverloop, 

agility- parcours en een oproep. 

Er zat hier ook iets in speciaal voor de geleiders, namelijk de jeneverloop. 

De hondjes moesten alleen maar blijven en wachten tot hun 

baasje het jenevertje achterover gegoten had en terug bij hun 

waren. Verder  moesten de honden zich van hun beste kant 

laten zien op een agilityparcours. De pakwerker zorgde dan weer voor de nodige 

show en animatie op en naast het  terrein. 

 

Aan het voetbalveld wachtten er ons andere uitdagingen meerbepaald een aanval op 

pakwerker met flair, een onderbroken aanval, apport, aanval 

met de hond op de schouders. Het spectaculairste van de 

avond is zeker de aanval met de flair. Na zo een aanval is 

een onderbroken, niet gemakkelijk. Het apport was weeral eens 

speciaal, door het apporteren van een liksteen voor vee. De 

geleiders met een lichte hond hadden voordeel bij de aanval 

met de hond op de schouder. 

 

 



In de boogschutterschub was het voor de geleider niet al te makkelijk. Het begon met de 

standen, waarbij de honden op een tuinbank moesten worden achtergelaten en de geleiders 

eronder. Voor de meer grotere en corpulenter deelnemers onder ons was het niet makkelijk 

om onder de bank te geraken en nog moeilijker om er terug van onder te geraken. Voor de 

honden was het  evenmin alledaags, gezien zij voor één maal 

boven hun meester stonden.  Vervelend voor de honden was ook 

dat de pakwerker letterlijk op hun vingers (lees pootjes) zat te 

kijken.  

Bij de aanval in het berghok met ervoor 

een bewegende valse pakwerker konden 

de honden zich eens goed uitleven. Verder 

moesten de honden nog eens hun meester verdedigen bij een 

onverwachte aanval door de pakwerker. 

 

Op de conciërgehoeve op de Schorre stond een overkapte aanhangwagen opgesteld met 

daaronder een sirene. Terwijl de sirene loeide moesten de honden gaan inbijten op de 

pakwerker (met oorbescherming) die in de aanhangwagen stond.  Verder was er nog een 

down en een opzoek in een gebouw voorzien. De opzoek ging tegen de tijd. Ook op deze 

locatie waren de proeven niet te onderschatten.  

 

Aan de kantine van de Opexgirls stonden we weer voor een reeks nieuwe af te werken 

proeven. Een apport geworpen of gelegd in één van de vele opgestelde curverboxen, was geen 

sinecure om deze binnen de vooropgestelde tijd te laten halen. Daarna was er nog een aanval 

in een rijdende wagen, waarin nog eens verschrikkelijk lawaai gemaakt werd. 

Tot slot was er de aanval in de afgesloten ruimte, waarbij de honden er 

enkel bij konden door tweemaal over  de 

afsluiting te springen. Daarbij stond de 

aanvalsman de hond nog op te wachten met een 

lawaaierige bladblazer.  

Ook dat bleek voor velen niet de gemakkelijkste proef. 

 

Gelukkig was er voor de geleiders een gelegenheid om wat te bekomen 

met een borreltje en terwijl wat de handen te warmen aan een brasero.  

 

 

Tenslotte waren er op het veld van De Kusthond vzw enkele moedproeven en 

gehoorzaamheid. 

De reeks van oefeningen werd in gezet 

met een aanval door linten en over een 

vuurbak. En alsof het al niet genoeg was, 

stond de pakwerker de hond nog op te 

wachten met een brander. Laat ze maar 

komen en laat ze maar gaan. 

 

Daarna was er een wandeling waarbij de pakwerkers de honden 

irriteerden door wat lawaai te maken met hun latten en mee te 

wandelen. Je moest ook nog eens een volledige toer rond de 

pakwerker, waardoor je gevaarlijk dichtbij kwam. Voor 

sommige honden was dat er net te veel aan en konden zij zich niet 

meer bedwingen. 



 

Een lange aanval met latwerk was een tussendoortje.  

Verder konden de honden zich voor het laatst uitleven op beide pakwerkers. Het hondenteam 

stond opgesteld halfweg tussen de beide pakwerkers. Nadat hij mocht gaan bijten en lossen bij 

de ene, moest hij doorgestuurd worden naar de tweede pakwerker. Alsof het niet genoeg was, 

wierpen beide pakwerkers nog een bommetje in een ton terwijl de honden aan het bijten 

waren. Voor de meeste honden warden de luide knallen maar bijzaak.  

 

Afsluiting van de avond 

Het leuke aan deze wedstrijd was dat alle teams op hetzelfde ogenblik startten en op hetzelfde 

ogenblik binnen waren. Zes pleintje met telkens tot 6 honden per pleintje en 40 minuten per 

plein, wil zeggen dat na een goede 4 uur iedereen zich kon gaan opwarmen in de kantine. 

En ja terwijl men in secretariaat ijverig de punten telt en de uitslag 

opmaakt, kan iedereen zich wat 

opwarmen, een glaasje drinken en de 

oefeningen nog eens bespreken. 

 Terwijl draaide onze frituur al op volle 

toeren. Jeanine had de handen vol. 

 

Om onze medewerkers, pakwerkers en keurders te bedanken hadden wij voor hen een 

spaghetti voorzien. De andere aanwezigen, spelers en supporters konden er mee van genieten 

aan een democratische prijs. 

 

En dan de uitslag. Voor alle duidelijkheid geven we mee dat deelnemers van 

onze club niet in het klassement zijn opgenomen.  

Op de 1ste  plaats met 1821 p.: Angeli Moritz met Falcon – ‘t Vossenhol. 

Op de 2de  plaats met 1819 p.: Birger Hoste met Lowie – De Boeldogs 

Op de 3de  plaats met 1774 p.: Walter Peeraer met Cliff – De Patrouillehond 

Maar daarmee weten we nog niet hoe onze leden het er vanaf brachten. En 

dat was behoorlijk, nee zeg maar zeer goed. 

Als we het algemeen klassement er bij nemen zien we dat Jorg Moens hier had gewonnen, 

verder volgden Patrick Salenbien op de 4de plaats, Florence Van Dijck 5de, Danny Maesen 6de, 

Jente Vanhee 12de, Conny Jonckheere, 13de , Peter Deschacht 18de,Olivier Tratsaert 21ste, 

Stefanie Mackelberge 27ste ,Katelijne Zwaenepoel 28ste . 

Een dikke proficiat aan allen en een grote merci aan alle pakwerkers, keurders en 

medewerkers. 

 

  

 

Trainingsdag Diksmuide 
Ten jare 2016, op een mooie zaterdag in februari, meer bepaald de 27ste, was er door de 

hondenclub De Kusthond vzw uit Oostende een trainingsdag voorzien in het Ijzergebied, 

meerbepaald in een fabriek te Diksmuide. 

Door Patrick en Pascal, viel er op voorhand nog heel wat te organiseren. Om zeker klaar te 

zijn, zijn ze er de vrijdagavond aan begonnen. Blijkbaar was het een lange en zware avond, 

maar de zaterdagmorgen waren ze op post, of wie zal het zeggen, nog steeds op post!!!   

Gelukkig hadden ze vooraf al maatregelen genomen door de jonge honden in de voormiddag 

te laten komen en de gevorderden in de namiddag. 

In de voormiddag kwamen GG, Conny, Bieke,  Smidje, Philip en Linda. 

In de namiddag Hjalmar, Martine, Christoph Kooreman, Chris Noote, Didier van Bianca. 



Aan afwisseling in de oefeningen was er geen tekort. Al de oefeningen werden aangepast naar 

gelang het niveau van de hond. Jammer genoeg was ik er niet bij en kan geen uitvoerige 

omschrijving geven. Sommige oefeningen zie ik nog beeldig voor mij van vorige jaren, maar 

zo te zien zitten er ook heel wat nieuwe tussen. 

Met enkele gekregen foto’s, probeer ik een beetje een beeld mee te geven. 

1) down/transport op rolbanen 

2) wandeling op trap en doorzichtige catwalk 

3) posities op draaiding 

4) apport uit houten bak, waarbij er keuze was 

tussen 2 apporten 

5) aanval door karton dozen 

6) aanval op vrachtwagen(tje) 

7) standen op bewegende pallet 

8) opzoek in magazijn 

9) oproepen in lange bak 

10) aanval door flappen 

11) oproepen hoge trap 

12) aanval donkere zolder 

13) hangen in draagtas 

14) bijten vanuit draagtas 

15) donkere lift 

16) Aanval op kuiswagen 

17) bijten met schot 

 

Ziezo, je ziet dat je zonder woorden maar met foto’s ook wat sfeer kan meegeven. 

Na de oefeningen, werd er samen gekomen in onze club voor een lekkere spaghetti. 

Ze hebben het niet vermeld, maar ik weet zeker dat ze vooraf wel een aperitiefje (of twee, 

drie, ….) zullen genomen hebben en ook verdiend. De oefeningen werden dan ook zeker 

uitvoerig besproken. 

Nogmaals bedankt Pascal en Patrick. 

 
 

Allerlei 
 

Voor Conny, Dany en ikzelf loopt de cursus hondeninstructeur op zijn laatste benen. De 

stagereeks die we volgen bij onze buren “ Happy Dog vzw”, bestaat uit 6 observaties en 28 

stagelessen. Ieder observatie moest uitvoerig worden uitgeschreven. Voor iedere stageles die 

we geven dienen we daarvan een lesvoorbereiding te maken en dit is juist waar de meeste tijd 

in gaat. Meestal krijgt men ze nog eens terug voor één of meerdere aanpassingen. Daardoor 

zitten we vele avonden gekluisterd achter onze pc, maar nog even doorbijten en we zijn er. 

Ons eindexamen heeft plaats in Syntra West op 10 juni 2016. 

We zoeken nog enkel honden om met ons mee te gaan en gedurende de avond de oefeningen 

uit te voeren, zowel voor ons als voor de andere kandidaten. 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


