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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 2017 

toewensen. 

Wij wensen jullie tevens veel plezier met jullie 4-voeter(s) en veel 

leergenot in onze club. 

 

Weeral een jaartje voorbij. 2016 was terug een jaar met een goed 

gevuld programma, op maat van iedereen of toch bijna iedereen. 

 

2016, het jaar van de ledenstop. Noodzakelijk enerzijds om de 

kwaliteit van de africhting te kunnen behouden en anderzijds om de 

pakwerkers en instructeurs wat meer ademruimte te geven. 

Ook in 2017 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als 

noodzakelijk. 

 

Opnieuw hadden we onze jaarlijks terugkomende wedstrijden. 

Tijdens onze wedstrijden, die wij toch hoofdzakelijk inrichten voor 

onze leden, stellen wij vast dat de interesse eerder magertjes was. 

Gelukkig kunnen we steeds rekenen op een harde kern, die er altijd 

staat. 

Bovenop waren er ook nog leuke trainingsdagen op verplaatsing. 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2017 ontvangen tussen 01 en 31 januari 

2017.  

“Leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 31 januari van het 

nieuwe jaar, worden als uittredend lid  aanzien. Wanneer zij zich na 

deze datum aanmelden vallen zij onder dezelfde voorwaarden als een 

niet-lid.  

Dit betekent dat het bestuur beslist over het al dan niet opnieuw lid 

worden.” (Beslissing bestuursvergadering dd 24/10/2016)  

 

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 januari 2017, avondwedstrijd, voor het programma aanvalswerk. 

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

 

Op zondag 15 januari 2017 om 14:30 uur, 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 2017. 

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 op verplaatsin:  

 Zaterdag 25 februari 2017: Diksmuide in een fabrieksgebouw. 

 Maart 2017, nog geen exacte datum en locatie voorzien. 

 Meer info daaromtrent op ons clubbord. 

Eventuele bijkomende trainingen worden daar eveneens op vermeld worden. 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

 

Henrietje heeft een nieuw hondje en gaat naar de dierenarts. Hij laat het hondje onderzoeken 

en vraagt voor de nodige inentingen.  

Als alles voorbij is zegt Henrietje: “Dokter ik heb nog een vraagje. Waarom gaat mijn hondje 

altijd in de hoek zitten als de bel gaat. 

Dokter: “Tsja, dat doen Boxers nu eenmaal hé…”. 

  
  

 



Hond van het kwartaal 

 

De Bordercollie. 
 

De bordercollie is afkomstig uit het gebied dat men de Borders noemt,  tussen Engeland en 

Schotland. Daar werden ze gebruikt voor het drijven en hoeden van schapen. Collie betekent 

herdershond. 

Uiterlijk 
De reuen kunnen een schofthoogte bereiken van 53 cm. De teefjes blijven meestal iets kleiner. 

Algemeen geldt dat bordercollies harmonieus gebouwd moeten zijn. Het silhouet moet sierlijk 

zijn, echter zonder fijnheid. De collie moet tonen dat hij gemakkelijk in staat is om lang 

achter elkaar actief te zijn. De bordercollie dient uithoudingsvermogen te hebben en snel en 

schrander te zijn. Het lichaam moet matig lang zijn met goed gebogen ribben, diepe en 

tamelijk brede borstkas. Brede en sterke rug en goed gespierde en licht gebogen lendenen. 

Achterhand breed en gespierd, waarbij het kruis vloeiend verloopt richting staartwortel. 

Krachtige sprong, en tamelijk laag geplaatst. Krachtige hals, iets breder wordend naar de 

schouders toe. 

Vachtkleur 

De vachtkleur wordt bepaald door huidcellen 

van het type melanocyt. In de melanocyten 

worden pigmentgranules gevormd, die de 

kleurstoffen eumalanine en feomelanine 

bevatten. Eumalanine zorgt voor donkere 

kleuren (zwart, bruin, blauw), de andere kleurstof is verantwoordelijk voor de lichtere kleuren 

(rood, geel, tan). Tijdens de ontwikkeling van het embryo plaatsen deze cellen zich waar de 

kleur te zien zal zijn. Ook de kleur van de ogen wordt door deze kleurstoffen bepaald, dus een 

afwijking aan het oog zal meestal te wijten zijn aan deze kleurstoffen. Dit komt door bepaalde 

combinaties van kleuren en/of patronen waarbij iets is misgelopen 

tijdens de migratie. De kleuren zijn zwart, bruin, crème, blauw, 

lilac en sable. Binnen die kleuren kunnen ook merles en 

tricolours bestaan. Er zijn ook speciale gevallen zoals mottled, 

extreme white, split face, white face en seal white. 

Oogkleur 

Volgens de rasstandaard hoort de oogkleur bij alle vachtkleuren bruin te 

zijn. Alleen bij de merles zijn blauwe ogen toegestaan.  

 bruin: komt bij de meeste kleuren voor (de kleur kan donkerbruin 

tot okerkleurig variëren). 

 blauw: blauwe ogen (gedeeltelijk of volledig) komen meestal voor 

bij merles. 

 odd eye: de hond heeft een blauw en bruin oog. 
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Oordracht 

Er zijn drie verschillende oordrachten:  

 staand: wordt ook wel pricked ears genoemd, bij deze oordracht staan de oren volledig 

recht.  

 half staand: De oren staan een stukje recht en plooien om naar beneden. 

 tippend: of tipped ears, deze staan helemaal recht, behalve de top is iets omgeplooid. 

Aard 

Bordercollies leren van nature gemakkelijk goede 

veehoeders te zijn en werden daarom vooral opgeleid tot 

veedrijvers. Het zijn vanouds echte werkhonden. Men 

zag ze meestal bij schaapskuddes lopen. Als ze met 

kuddes werken, kunnen ze wel 100 km per dag lopen. Ze 

zijn dan onvermoeibaar. De afstand die ze lopen bij het 

drijven is heel wat anders dan het lopen naast een fiets. 

Ten eerste is het schapendrijven werken voor hen, zowel mentaal als fysiek. Ze moeten 

immers constant de schapen in het oog houden zodat er geen afdwalen en tegelijkertijd op 

aangeleerde commando's reageren van de herder. Wel worden regelmatig rustpauzes ingelast 

zodat zowel herder, honden als schapen wat kunnen rusten. Bordercollies zijn erg wendbaar 

en kunnen al rennend bijna in een keer 180 graden draaien en terugrennen. Ze hebben veel 

beweging en werk nodig, en dienen daarom veel buitenshuis actief te zijn. De hond heeft veel 

ruimte en tijd nodig om met een baas te trainen en te werken. 

De bordercollie is heel waaks en verdedigt zijn baas en diens eigendommen fanatiek. 

Intelligentie 

De bordercollie behoort tot de meer intelligente hondenrassen. Hij is snel van begrip. Bij 

gebrek aan werk of leiding zoekt hij voor zichzelf werk door andere dieren, zoals een troep 

ganzen, of zelfs een groepje wandelende mensen bij elkaar te drijven. 

Sporten en competitie 
De bordercollie heeft een grote will to please, dat maakt hem zeer gewild als competitiehond. 

Door hun intelligentie en sterke wil zijn ze geschikt om verschillende sporten te beoefenen, 

zoals herding, agility, flyball, frisbee en treibball. In de hogere wedstrijdklasses komen een 

groot aantal bordercollies voor. 

De BBC zendt eenmaal per jaar, rond kerst, het televisieprogramma One man and his dog uit. 

Dit programma geeft een goed beeld van de wedstrijden schapendrijven met deze honden. De 

bordercollies zijn getraind in het reageren op specifieke fluitsignalen. 
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Ouderdom 
De bordercollie wordt gemiddeld 12 jaar oud, bij 

uitzondering enkele jaren ouder. De snelheid bij het 

werken met schapen neemt af met het ouder worden. Een 

oudere hond kan vanaf zijn tiende levensjaar gehoor- en 

of oogproblemen krijgen. Reutjes kunnen last van hun 

prostaat krijgen. Ook het gebit en het beendergestel kunnen 

langzaam slijten, en de spiertonus neemt af. Maar dat is op zich normaal voor een ouder 

wordende hond. Omdat de bereidheid om te werken echter tot op hoge leeftijd aanwezig blijft, 

moet de eigenaar er rekening mee houden dat hij een oudere hond ondanks diens 

enthousiasme niet te zwaar belast. 

Rasstandaard (FCI 24/08/1988 

 

Karakter: De bordercollie mag niet zenuwachtig, noch agressief zijn, maar levendig, 

oplettend, scherp reagerend en intelligent. 

 Algemene verschijning: De hond in zijn algemene verschijning moet goed geproportioneerd zijn. Het 

vloeiende silhouet moet kwaliteit, sierlijkheid en fraaie harmonie vertonen, welke de indruk geeft dat 

het dier een goed uithoudingsvermogen heeft. Iedere neiging naar grofheid of zwakte moet als 

ongewenst worden aangemerkt. 

 Hoofd en schedel: Schedel tamelijk breed zonder uitstekende achterhoofdsknobbel. De wangen mogen 

niet zwaar of bolvormig zijn. De naar de neuspunt versmallende voorsnuit moet matig kort en krachtig 

zijn. Schedel en voorsnuit zijn bijna even lang. Zwarte neus, behalve wanneer het een bruine hond 

betreft, dan mag de neuskleur bruin zijn. Goed ontwikkelde neusgaten. Duidelijke stop. 

 Ogen: De ogen moeten ver uiteen staan en ovaal van vorm, middelmatig groot en bruin van kleur zijn, 

behalve bij de blue merles, waar een of beide ogen geheel of gedeeltelijk blauw mogen zijn. De 

uitdrukking moet zacht maar wel levendig zijn, vief en verstandig. 

 Oren: De oren zijn middelmatig groot en matig dik, ver uit elkaar geplaatst, worden staand of half 

opgericht gedragen en zijn beweeglijk. 

 Gebit: De tanden moeten sterk zijn, regelmatig geplaatst en een goed schaargebit vormen; de 

bovensnijtanden moeten vla over de ondertanden staan; de tanden moeten recht in de kaken staan. 

 Hals: De hals moet van goede lengte zijn, krachtig en gespierd, iets gebogen en breder wordend naar de 

schouders. 

 Voorhand: De voorbenen staan van voren gezien evenwijdig, de middenvoeten staan van terzijde 

gezien iets schuin naar voren. Het bot moet sterk maar niet zwaar zijn. Schouders goed schuin geplaatst; 

ellebogen goed aangesloten aan het lichaam. 

 Lichaam: Atletisch in verschijning, de ribben moeten goed gebogen zijn. De borst moet breed en sterk 

zijn met brede, gespierde en licht opgetrokken lendenen. Het lichaam iets langer dan de hoogte bij de 

schouder. 

 Achterhand: De achterhand moet breed en gespierd zijn; van opzij gezien vloeiend aflopend naar de 

staartwortel. De dijen moeten lang, diep en gespierd zijn, met goed gebogen knieën en krachtige 

sprongen, die laag geplaatst zijn. De middenvoeten moeten goede botten hebben en van achteren gezien 

evenwijdig lopen. 

 Voeten: Ovaal van vorm, dikke, sterke en goed gevormde voetkussens, tenen gebogen en goed 

aaneengesloten. Sterke korte nagels. 

 Gangwerk: De beweging moet vrij, soepel en onvermoeibaar zijn, waarbij de voeten zo laag mogelijk 

worden opgetild, zo de indruk wekkend dat de hond een grote snelheid kan ontwikkelen en gemakkelijk 

in sluipgang kan overgaan. 

 Staart: De staart moet matig lang zijn; de wervels moeten minstens tot de hak reiken en de staart moet 

laag zijn ingeplant, goed bevederd zijn en in een lichte, opwaartse buiging uitlopen, gracieus de lijn van 

rug en kruis volgend. In actie mag de staart opgeheven worden, maar hij mag nooit over de rug worden 

gedragen. 

 Vacht: Er zijn twee soorten vacht, de ene matig langharig, de andere kortharig. Bij beide moet de 

bovenvacht dicht en middelmatig dik zijn, de ondervacht kort, zacht en dicht, een goede 
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weerbestendigheid gevend. Bij de matig langharige vachtsoort vormt de overvloedige vacht een kraag, 

broek en dicht bevederde staart. Op het gezicht, oren, voorbenen (uitgezonderd de bevedering aan de 

achterzijde hiervan) en onder de spronggewrichten moet het haar kort en glad zijn. 

 Kleur: Alle mogelijke kleurvariaties zijn toegestaan maar het wit mag nooit overheersen. Ze zijn 

meestal wel zwart/wit/bruin. 

 Grootte: De ideale schofthoogte voor reuen is 21 inches (53,34 cm). De teven zijn iets kleiner. 

 Opmerking: Reuen moeten twee duidelijk ontwikkelde testikels bezitten die geheel in het scrotum 

moeten zijn ingedaald. 

 Verschillen: Reuen hebben een mooiere vacht en wervelkolom dan de teefjes. 

 

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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schofthoogte
http://www.pupplace.net/wordpress/?p=993
http://www.pupplace.net/wordpress/?p=993


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. 

 

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 Vrolings zit in de kroeg. Als er buiten een begrafenisstoet langskomt, neemt hij zijn pet 

af.  

"Wat doe je dat netjes," zegt een andere cafébezoeker.  

"Ach ja" zegt Vrolings. "Uiteindelijk zijn we 28 jaar met elkaar getrouwd geweest." 

* * * * * 

Een ongetrouwd stelletje ligt in bed. 

Hij: "Zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan elkaar binden." 

Zij: "Ik ben zwanger." 

 

 

  

 

 

  

Allerlei 
 

Ledenstop. De ledenstop blijft voorlopig ook van kracht in 2017. 

Lidgelden. Graag hadden wij het lidgeld 2017 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2017.  

Leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 31 januari van het nieuwe jaar, worden als 

uittredend lid  aanzien. Wanneer zij zich na deze datum aanmelden vallen zij onder dezelfde 

voorwaarden als een niet-lid.  

Dit betekent dat het bestuur beslist over het al dan niet opnieuw lid worden. (Beslissing 

bestuursvergadering dd 24/10/2016)  

Wij moeten het nodige kunnen doen om in orde te zijn met de verzekering.  

 

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 


