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Hondensport Toffe sport 
 

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 

 

 Opleiding hondeninstructeur bij Syntra West. 

Twee jaar op de schoolbanken, met les volgen,  studeren, tussentijdse 

examen per module afleggen, lessen voorbereiden, lessen uitschrijven, 

stage volgen, zelf les geven en tenslotte een stagemap maken, die bij 

iedereen rond de 450 bladzijden was. 

Op 10 juni 2016 kwam tenslotte het eindexamen bij Syntra West. 

Het betrof een praktische proef. Les geven, één oefening zelf gekozen, 

waarvan de volledige lesvoorbereiding schriftelijk was opgemaakt, 

waarvan de door u gekozen oefening uitgewerkt stond. Van deze 

oefening moesten alle fasen voor het aanleren nog eens uitgeschreven 

staan. 

Tevens moest men blindelings een tweede oefening trekken en deze 

oefening laten aansluiten aan uw oefening. 

Verder moest ge twee theoretische vragen trekken. 

Na het geven van uw les moest ge de theoretische vragen 

beantwoorden. Hier en daar werd nog eens dieper doorgevraagd op de 

uitleg die u gaf. 

U mag gerust zijn iedereen had stress tussen 1 en 10. 

Ik kan u intussen meedelen dat iedereen van onze club, namelijk 

Dany, Conny en Patrick geslaagd zijn en zich voortaan officieel 

hondeninstructeur mogen noemen.  

Proficiat. 
 

 Ledenstop 

De ledenstop blijft voorlopig nog gehandhaafd. 

Deze wordt geregeld geëvalueerd en zal van zodra het kan, opgeheven 

worden. 

 

 

 

 Medewerkers 

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met verslagen, 

weetjes, enz… ons clubblaadje kunnen verrijken. 

 



 

Onze wekelijkse trainingsdagen: 
 

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 op dat van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

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

 op het plein van De Kusthond vzw, sportpark De Schorre  

Opgelet!!! 

Uitzonderlijk kan er op bepaalde woensdagen en/of zaterdagen geen trainingen zijn, door 

verschillende omstandigheden: 

 wedstrijden door onze club zelf ingericht 

 training en/of wedstrijden op verplaatsing 

 samenvallen met een wettige feestdag  

 afwezigheid van lesgevers en/of pakwerkers 

 gebruik van ons terrein en kantine door Happy Dog Stene Dorp vzw 

 ….. 

Bekijk daarom regelmatig het infobord in de kantine. 

 

Andere activiteiten voorzien en georganiseerd door club: 
 

Op vrijdag 08 juli 2016, BBQ.  

Vanaf 18:30 Hr gaat de aperitiefbar open. Er wordt voor jullie terug Sangria of fruitsap 

geserveerd. 

Naast de overheerlijke saladebar zijn er uiteraard ook 4 stukken vlees waarvan 1 kan 

vervangen worden door vis. Hierna een overzicht: 
Vlees- visassortiment 4 stukken 

-Gemarineerde ribbetjes 

-Kippenbrochette 

-Barbecueworst op provinciaalse wijze 

Kiezen uit: 

-Vis in casserolletjes of in carta fatta  

of  

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

We hebben gekozen voor een ALL-IN-formule, dit wil zeggen, aperitief, de BBQ en drank 

tijdens en na het eten tot 24:00 Hr: 

- volwassenen: 20,00€/persoon 

- kinderen tot 12 jaar: 10,00€/persoon. 

 

Zaterdag 16 juli is de jaarlijkse Politiewedstrijd voorzien. Het zal terug een ganse dag 

worden met onder meer in de voormiddag agilitytoestellen op het plein van Happy Dog vzw 

en verder oefeningen op en rond ons clubterrein. Meer hierover op het infobord.  

 



 

 

Zondag 31 juli om 11:00 Hr is er een socialisatietest bij Happy Dog Stene Dorp vzw.  

Ook onze leden kunnen de test afleggen. Normaal volgen nog enkele voorbereidende 

trainingen. Daarover meer op ons infobord. 

 

Zaterdag 13 augustus Praktijkwedstrijd voor gevorderde honden die de discipline 

aanvalswerk volgen. 

 

Andere: 
Mogelijks komen er nog enkele speciale trainingsdagen bij. 

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

  

 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond. 
 

Henrietje gaat op zaterdag altijd jagen bij het meer om de hoek van zijn huis en hij besluit om 

een hond te kopen en deze mee te nemen wanneer hij gaat jagen. De zaterdag daarop gaat hij 

jagen en neemt zijn nieuwe hond mee. Wanneer hij een eend heeft afgeschoten en deze op het 

water valt geeft hij de hond de opdracht deze te gaan halen, de hond rent over het water heen 

en pakt de eend in zijn bek en rent over het water weer terug om deze aan zijn baasje te geven. 

Henrietje staat er van te kijken en denkt die hond is niet goed snik en de volgende zaterdag 

neemt hij een dierenarts mee en hij schiet weer een eend af en deze valt weer op het water en 

de hond rent over het water heen en pakt de hond in zijn bek en rent weer met de eend over 

het water terug en geeft hem aan zijn baas. Henrietje vraagt aan de dierenarts wat is er aan de 

hand? De dierenarts denkt na en zegt: “Oh niets om ongerust te zijn, uw hond kan niet 

zwemmen!” 

 

Hond van het kwartaal 

Phalène/Papillon 

 

 

 

 

 

 

LAND VAN HERKOMST : België / Frankrijk  
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GESCHIEDENIS  

Oorspronkelijk is dit ras Italiaans, maar nu rekent men het tot de Frans-Belgische rassen. 

Tweehonderdvijftig jaar lang was dit de hofhond bij de Franse Monarchen.  

De Phalène ( het Nachtvlinderhondje ) is de oudste variant van de Epagneul, en pas 

omstreeks de eeuwwisseling ontstond de variant met de staande oren. De raspunten weren in 

1934 vastgelegd. Overigens diende een schilderij van Titiaan uit 1576 als voorbeeld voor deze 

rasbeschrijving !  

De Papillon (het Vlinderhondje) heeft oren in de vorm van vlinders. De Franstalige 

rasnaam Papillon verwijst ernaar. Een vroege voorouder, een Dwergspaniel, had hangoren en 

verscheen op schilderijen van Fragonard en Boucher uit de Rococo-tijd. Adellijke dames 

wilden soms alleen met hun gezelschapshondjes worden afgebeeld. Het ras werd al snel 

populair toen het via allerlei handelswegen door Europa werd verspreid. Het tegenwoordige 

Vlinderhondje heeft meestal een witte vacht met gekleurde vlekken. Het heeft een vrolijk en 

spontaan temperament. Het is een plezierig hondje, maar soms bezitterig ten opzichte van zijn 

bazen.   

 

IDEALE RASKENMERKEN  

 Schofthoogte: reuen en teven van 20 tot 28 cm, maar 

zelden erboven.   

 Uiterlijk: klein, elegant lichaam; kwiek, ontspannen 

gangwerk.  

 Vacht : lang, overvloedig, golvend, glanzend; met franjes 

aan de oren en de achterkant van de voorpoten.   

 Kleur : wit met vlekken in iedere kleur, behalve leverkleurig. Een witte bles is ewenst. 

Overigens bestaat ook een driekleurige variant.  Deze is zwart met wit en bruine 

vlekken boven de ogen, in de oren, onder de staartwortel en op de wangen. Op de 

staart kan de lengte van het haar 15 cm bedragen.  

 Hoofd: kleine, ronde schedel met puntig snuitje; ronde, donkere ogen en oogleden; 

zeer grote oren, staand of hangend.  

 Staart: lang, overvloedig behaard, hoog gedragen.  

VACHT : kort zijdehaar met bevedering; m.a.w. de dekharen op de rug zijn zijdeachtig. Er 

komen praktisch geen wolharen voor. In de ruiperiode komen ze los te zitten : 

blokverharing.   Naar de borst en de achterzijde van de poten toe, overgroeien de wolharen de 

dekharen en vormen de bevedering : mozaïekverharing.  

DAGELIJKSE BEHANDELING : met een zachte 

borstel de losse haren van de rug uithalen. De 

bevedering met een grove kam uitkammen.   

GROTE BEHANDELING : borstel de vacht 

regelmatig goed door. Wassen en drogen.   

VOOR- EN NADELEN VAN DE VACHT : de bevedering vraagt een regelmatige 

uitkambeurt. Tamelijk veel losse haren in huis. 



AARD : dit zijn zeer geschikte huishondjes en dus vooral 

gezelschapdieren voor binnenshuis.  Het zijn fiere, 

aanhankelijke, vriendelijke en sterke huisgenoten, met een 

gezonde portie alertheid.  Ze zijn wat bezitterig en niet zo 

gesteld op vreemden. 

ACTIVITEIT :   de Papillon en de Phalène kunnen erg lang wandelen, maar stelt zich ook 

tevreden met een gemiddelde lichaamsbeweging.                   

OPVOEDING :  deze hondjes worden het best met een zachte hand opgevoed en de 

commando’s dienen afgewisseld te worden met spelen. 

BIJZONDERHEDEN 
Het Vlinderhondje is een Belgisch/Frans ras, vandaar ook de twee 

populaire rasnamen.   

De officiële rasnamen zijn Epagneul Nain Continental Papillon 

(Vlinderhondje) voor de variëteit met de staande oren en Epagneul 

Nain Continental Phalène (Nachtvlinderhondje) voor de variëteit met 

de hangoren. 

Bron: Hondenplaza 

 

HONDEN OP HET STRAND: 
 

WAT MAG (NIET)? 

Een mooi strand, een uitnodigend weertje… het lijkt een ideale setting voor een tochtje met je 

hond. 

Stoeien, rennen, zelfs een frisse duik in zee… een aanlokkelijk idee, maar mag dat wel? Niet 

altijd en niet overal! Een kuststad als Oostende ontvangt immers heel wat badgasten die van 

een dagje strandplezier komen genieten. Daarom moet hond en baasje een aantal regels 

respecteren. 

 

WAAR & WANNEER 

Omdat er tijden de vakantieperiodes doorgaans veel badgasten op het strand vertoeven, is er 

slecht één strandstrook waar honden steeds toegelaten zijn; op het strand van Raversijde vanaf 

de Westlaan tot aan de grens met Middelkerke zijn honden gedurende het hele jaar toegelaten. 

Op het Oesteroeverstrand vanaf de Halvemaandijk tot de grens met Bredene zijn toegelaten 

gedurende het hele jaar maar niet in de paasvakantie en niet in de maanden juli en augustus. 

Op de rest van het strand zijn honden enkel toegelaten tussen 1 oktober en het begin van de 

paasvakantie.  

 

DOEN & LATEN 

Ook al mag je hond loslopen op het strand, toch geldt dit niet voor het aangrenzende 

duinengebied. Verder blijft er onverminderd een opruimplicht voor hondenpoep. 

 

Ga je dus wandelen met de hond, zorg dan dat je een plastic zakje meeneemt. Hondenpoep 

ingraven in het zand mag niet. Je hond mag vrij rondlopen, maar als begeleider moet je hem 



steeds ” in bedwang kunnen houden” (noot redactie: onder controle hebben en kunnen 

houden). Je hond mag de openbare orde niet verstoren. 

Omdat strandhygiëne belangrijk is, wordt het achterlaten van hondenpoep bestraft. Wie 

betrapt wordt riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 250 euro. 

 

OVERAL IN OOSTENDE 

Deze laatste regel geldt trouwens voor het hele grondgebied van Oostende. Tijdens de 

vakantieperiodes zal er intensief gecontroleerd worden op het naleven ervan. Wij vragen dan 

ook de medewerking van alle hondenbaasjes om Oostende hondenpoepvrij te houden. Op die 

manier vermijd je ook een sanctie. 
(Bron:  Oostende Stad aan Zee – De Grote Klok – april 2016) 

 
  

 

 
Kluchtjes ons toegezonden door ondermeer Willy Vandenbussche. 

 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

De juffrouw vraagt in de klas welke ouders er veel geld verdienen. 

Bartje zegt: Mijn moeder is hoer, die verdient veel geld. 

Pietje: Mijn vader is politieagent, die verdient ook veel. 

Jantje zit er nogal beteuterd bij en de juf vraagt: 

En Jantje, verdient uw vader ook veel. 

Mijn vader is vrachtwagenchauffeur antwoordt Jantje, 

en als er geen hoeren en politieagenten zouden zijn, 

zou hij héél veel geld verdienen. 

  

 

Clubwedstrijd 
 

Op zaterdag 28 mei 2016 was er onze clubwedstrijd.  

Een wedstrijd die onderverdeeld werd voor jonge honden en voor gevorderden, opnieuw in 

elkaar gestoken door het duo Pascal en Patrick. 

Vanaf de vroege morgen vlogen we er al tegenaan met 

o.a. gehoorzaamheid en behendigheid op het plein van 

Happy Dog Stene Dorp vzw. De agilitytoestellen werden 

gebruikt om een parcours af te leggen, wel niet volgens 

de regels van de agility maar waar gehoorzaamheid en 

behendigheid flink aan de pas kwamen.   

 

Volgende oefeningen waren aan de bunkers, met zowel gehoorzaamheid, wandeling, apport 

als bijtwerk. 

 

 

 



Vandaar naar het water, met een aanval en een apport.  

Voor de zwemmers geen probleem, voor de anderen, nog even 

oefenen. Het water was trouwens o zo nat!   

 

Voor de jonge honden lag de lat minder hoog.  

Deze mochten gewoon van de kant het water in.   

Ook dat is niet te onderschatten. 

 

 

De tijd gaat vlug en ’s middags werd de 

bel geluid voor aperitief en eten.  

Er was stokbrood en toespijs voorzien, 

zodat de hongerige magen konden gevuld 

worden.  

 

Na de middag terug aan de slag. 

Beginnen met een lange aanval door het hoge gras 

waarbij de pakwerker half verscholen stond tussen de 

struiken. 

 

Niet iedereen zag het direct zitten, na goed te hebben 

gegeten, toch even uitrusten! 

 

 

In het bosje waren er spring- en  

oproepoefeningen die gehouden  

werden onder het allesziende  

oog van Koen.  

 

Dan is het tijd om pakwerker Jorgen wat te ambeteren, terwijl hij zijn dutje aan het doen is op 

de bank. 

 

En niet toevallig door de dames van 

dienst, namelijk Bieke en Martine. 

 

 

 

 

Daarna terug naar het plein en ja we waren Wanda nog niet kwijt gespeeld.   

Op het plein terug wat kleinere en grotere oefeningen.  

 

Raar maar waar, de jonge hond van Georges 

heeft nog nooit iets gezien of gedaan, maar 

kan het wel allemaal en meestal van de 

eerste maal. Je moet het maar treffen met 

zulk een hond.  

 

 

 

 



Petje af voor m’n 
hondje die dat zo 

goed doet? 

Oei, die 
grond 

kruipt weg. 

Patrick en Pascal hadden ervoor gezorgd dat ze er ook iets aan hadden. Een ritje met de auto, 

niet te lastig en plezant op de koop toe. Sommige hondengeleiders vonden het blijkbaar ook 

leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Nu iets makkelijker voor de honden. Ze worden door hun meester gedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lange aanval op de voortgetrokken aanhangwagen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opzoek. Pakwerker zit verdoken in de auto, 

die op zijn beurt onder een groot zeil is verstopt. 

 

 

 

 

Hier zit hij, 

maar hoe raak 

ik daarbij? 



 

 

Tussendoor vlug eens de escorte doen  van de toekomstige 

rode duivels. 

 

 

 

 

En dan de niet te onderschatten meester-verdediging. Beide pakwerkers waren in hun nopjes 

en speelden hun rolletje goed, met als gevolg dat er bijna geen één hond weg kwam zonder 

één of meerdere onwettige beten. 

En terwijl de punten worden berekend is het tijd om nieuwe pakwerkers op te leiden, met 

vallen en opstaan. Goed gedaan Jason. 

 

 

 

 

 

 

 

Na de oefeningen, wordt het terrein terug in orde 

gebracht. Sommigen zweten vlugger dan anderen. 

Het is niet geweten of het van meer te werken was. 

 

Dan het resultaat van de dag. De eerste plaats: 

 bij de jongen honden: Georges 

 bij de gevorderden: Jorn  

Proficiat. 
’s Avonds was er nog een gezellig samenzijn met varkenswangetjes 

en frietjes. We konden terugkijken op een gezellige dag met mooie 

oefeningen. 

 

Met dank aan de fotograaf met dienst, namelijk Didier van Bianca. 
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Trainingsdag in Beernem 
 

Zaterdag 04 juni 2016, trainingsdag in de Pintoranch in Beernem. Jaarlijks maken wij er een 

gewoonte van om te gaan trainen in Beernem in de Pintoranch en daarna de training af te 

sluiten met een BBQ. 

Dit jaar waren er terug nieuw gezichten te zien en vielen er enkele (grote eters ) af door 

andere verplichtingen. 

Met een totaal nieuw parcours en nieuwe oefeningen, waren de habitués toch wel een beetje 

verrast. We zagen Bulskampveld vanuit een  andere hoek. 

 

Waarom is dat allemaal nodig 

vroegen we ons af. Er was sprake 

van een deadride voor de honden. 

Maar het bleek heel wat anders. 

Veiligheid voor alles. 

 

 

Enkele losse oefeningen met onder andere een oproep, waren de 

aanloop tot een veel moeilijker oefening. 

 

De hond moest op de 

buitenkant van de brug zijn 

posities doen.  

Toch wel een beetje akelig 

met het water enkele meters 

lager onder je. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand moest staan wachten, de oefeningen volgden elkaar vlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna volgde een aanval door het water, al moesten we 

even wachten voor eendje op familie-uitstap in de vijvers 

van Bulskampveld.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Heen 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                               En terug 

 

Na de aanval door het water was het tijd voor enkele appel oefeningen en een niet zo 

gemakkelijke apport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeps, iets dieper 

dan gedacht. 

Eens goed uitschudden 

bij m’n baasje. 



 

 

 

 

 

Iedereen erdoor laten springen is iedereen erdoor laten springen. En nu eens wegen hoe zwaar 

ze wel wegen die hondjes. 

Maar eigenlijk ging het om veel meer, Je ziet maar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tussendoor was er tijd voor ontspanning en plezier voor de geleiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan terug naar de Pintoranch voor enkele oefeningen in de schuur, de paardenstallen en op 

het erf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



En terwijl Wantje haar oefening alleen uitvoert heeft Conny haar speciaal vervoermiddel 

gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de werkelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde van de oefeningen, betekent zeker nog niet het einde van de dag. Er zijn nog enkele 

geboden die nog niet aan bod zijn gekomen: 

 de dorstige laven 

 

 

 

 

 

 

 de hongerige spijze 

 

Een prachtige afsluiter van een al even prachtige dag. 

 

Met dank aan de Pinto Ranch voor de goeie ontvangst en magnifieke BBQ.  

Uiteraard onze oprechte dank aan Pascal en Patrick voor hun nieuw parcours met nieuwe 

oefeningen en dank ook aan de fotografe Brigitte. 

 
  

Eindelijk nog 

eens van de 

grond!!! 

Hela, hela Smidje, 

niet te dichte hé!!!! 



Allerlei 
 

We komen in de zomermaanden. Enkele belangrijke tips:  

 

 Laat uw hond niet achter in een afgesloten auto die in de zon staat of tijdens zomerse 

temperaturen. 

 Geef aandacht aan de verzorging van uw hond.  

 Zorg dat hij altijd vers water heeft. 

 Opgelet voor de teken. 

 Zwemmen in stilstaande poelen, tijdens langdurende en aanhoudende hitte, kan 

gevaarlijk zijn voor o.a. blauwalgen,  legionella, botulisme, ziekte van Weil en 

zwemmersjeuk. 

 

Tot op heden hebben we nog niet veel last gehad van grote hitte, met uitzondering van Ringo. 

28 à 30 graden in de schaduw, gelukkig nog een beetje wind die voor verkoeling zorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


