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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 

 

Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is al voorbij. Zo 

vlug ging dat ik vaststelde dat ik niet op tijd 

mijn clubblaadje zou kunnen posten.  

Waarvoor mijn oprechte excuses. 

 

Noodgedwongen dienden wij sedert vorig jaar een 

ledenstop in te voeren.  

Door deze aanpak stellen wij vast dat er meer ruimte is 

voor de leden en hun honden. Zo kan er meer 

individueel aandacht besteed worden en is er meer 

ruimte voor een gepaste aanpak. 

De ledenstop wordt geregeld geëvalueerd, nieuwe leden 

en jonge honden kunnen bijkomen na een evaluatie door 

en goedkeuring van het bestuur. 

 

De lente is er, de bomen krijgen reeds bloesems en de 

mooie dagen komen eraan.  

Vergeet bij uw trainingen, vooral niet de 

gehoorzaamheids- en appeloefeningen. Ze zijn zeer 

belangrijk bij de opvoeding en verder ook voor het 

aanvalswerk. 

 

Wij blijven op zoek gaan naar 

medewerkers, die met verslagen, 

weetjes, enz… ons clubblaadje 

kunnen verrijken. 
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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: 
 

  * In april, mogelijks mei zullen we een werkdag voorzien. Het is geleden van 2014 dat er 

nog serieuze werken zijn uitgevoerd. Gelukkig was Georges er om op tijd en stond wat te 

herstellen of te schilderen. 

Het is tijd om zowel kantine als het terrein terug wat op te knappen. De werken zullen 

uiteraard doorgaan op een zaterdag. De club zal zorgen voor middageten en ’s avonds zullen 

we ook wat te knabbelen geven. 

Er volgt meer uitleg via WhatsApp, email en op het infobord. 

 

 * Op zaterdag 20 mei 2017, voorzien wij onze clubwedstrijd, maar niet op het terrein van 

onze club maar op het terrein van “De Boeldogs Sint-Rita” in Damme, Natiënlaan 5. Alle 

leden kunnen er aan meedoen. Er worden oefeningen voorzien voor zowel de jonge honden 

als de gevorderden. Het zal een dagje uit zijn. 

’s Avonds keren we terug naar onze club om gezellig te kunnen nakaarten tijdens een etentje. 

Op ons infobord zal u de nodige inlichtingen terugvinden. Inschrijven op het infobord!!!! 

 

 * Zaterdag 1 juli 2017 locatietraining in de Pinto Ranch met daarna uiteraard een BBQ ter 

plaatse. Meer hierover op het infobord.  

 

 * Zaterdag 15 juli 2017 is de jaarlijkse Politiewedstrijd voorzien.  

Meer hierover op het infobord.  

 

 * Vrijdagavond 21 juli 2017 gaat onze jaarlijkse BBQ door.  

Prik die datum alvast in uw agenda. 

 

 

 * Zaterdag 12 augustus 2017 Praktijkwedstrijd. 

Meer info vindt u terug in het volgende infoblaadje en op het infobord. 

 

 



Andere: 
 

 

 * Van 14 tot en met 18 juni 2017 is er het Wereldkampioenschap Obedience in “Happy 

Dog Stene Dorp vzw”.  

Er zal geen training zijn op 14 en 17 juni 2017. 

 

 * Zondag 30 juli 2017 vanaf 09.00 Hr is er socialisatietest bij Happy Dog Stene Dorp 

vzw. 

Voor de geïnteresseerden, meer info bij Patrick Salenbien. Inschrijven dient wel te gebeuren 

bij Happy Dog Stene Dorp vzw zelf. 

 

 * Zondag 20 augustus 2017(onder voorbehoud) , Maldegem, trainingsnamiddag in 

Maldegem bij “De Vrije Liefhebber – Sint-Barbara”, met mogelijkheid op BBQ 

 

Wegens aanpassing van het reglement  bij het NVDV, kunnen de leden van onze club niet 

meer inschrijven voor de wedstrijd van 22 april 2017 bij “De Patrouillehond in Oud-

Turnhout”, noch voor andere NVDV-wedstrijden. 

 

Eventueel bijkomende info vindt u  steeds terug op ons infobord.  

 

Mogelijks bijkomende trainingen zullen daar eveneens op vermeld worden. 

 

 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  
 

Een wandelaar neemt plaats op een bankje naast Henrietje die een krant zit te lezen. Voor de 

voeten van Henrietje ligt een hond te dutten.  

De wandelaar probeert een praatje te maken, maar Henrietje heeft meer interesse in de inhoud 

van de krant dan dat van het gesprek. Hij geeft een beetje afwezig antwoord op de vragen.  

Op een gegeven ogenblik vraagt de wandelaar: 'Bijt uw hond?' 'Nee hoor, iedereen kan mijn 

hond zo aaien. Het is een lief beest.'  

De wandelaar aait de hond die voor hen ligt en krijgt een flinke beet in zijn hand. Verbaasd 

kijkt Henrietje over zijn krant heen en vraagt wat er gebeurt is.  

Waarop de wandelaar zegt: 'Ik dacht dat uw hond niet beet?'  

'Ja dat klopt,' zegt Henrietje, 'maar dit is niet mijn hond...'   

 

  

 

 

 



Hond van het kwartaal 
 

De Duitse staande 

 

De Duitse staande korthaar. 

 

De bekendste Duitse staande hond is de kortharige. Hij geniet al bekendheid sinds de 17de 

eeuw en was tot halverwege vorige eeuw een zware, heel rustige hond met brakkenbloed.  

De kortharige Duitse staander 

toonde zich een meester in alle 

jachtvormen. Door kruising met 

Engelse setters en pointers werd 

het ras sneller, beweeglijker en 

temperamentvoller. Hij 

ontwikkelde zich zelfs tot de 

ideale jachthond en onderscheidde zich door zijn vlotte speurwerk op uitgestrekte terreinen. 

 

Verder was deze hond bij jagers geliefd vanwege zijn betrouwbaarheid als staande hond en 

vanwege zijn apporteertalent. Sinds jaar en dag voelt dit ras zich het prettigst als het werk te 

doen heeft.  

 

De kortharige Duitse staander is namelijk nooit bedoeld als huis- of begeleidingshond. Hij 

heeft een grondige opleiding nodig, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van zijn sterke 

punten. 

De Duitse staander is door en door trouw aan  zijn baas en gehoorzaamt die door dik en dun. 

Hij is vriendelijk en bedaard in de omgang met andere huisgenoten. Daarnaast treedt hij ook 

op als betrouwbare waakhond.  

De kortharige Duitse staander is een grote, krachtige en slanke hond. Zijn korte, dichte en 

stugge vacht is brul tot zwart en vaak voorzien van witte platen en stippen. Hij kan echter ook 

wit zijn met bruine of zwarte platen en stippen. Bij zwarte honden ziet men soms! geelbruine 

aftekeningen poten. 

 

De Duitse staande langhaar. 
 

De Duitse Staande Langhaar is niet direct verwant aan de andere Duitse staande 

hondenrassen. Het is een van de oudste jachthondenrassen, ontstaan uit de vogelhonden die in 

vroeger eeuwen bij de valkenjacht werden gebruikt.  

Ook zweethonden zouden in het 

ras zijn ingekruist in vroeger 

tijden.   

Later werd er gekruist met Setters 

en pointers om het type minder 

plomp en zwaar en derhalve 

sneller en behendiger te krijgen. Dit is wonderwel gelukt, 

hoewel daar een zeer zorgvuldig fokbeleid voor nodig is geweest. 
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Duitse staande draadhaar 

De Duitse Staande draadhaar. Dit ras is nauw verwant aan de kortharige Duitse staander en 

stamt af van oude Duitse brakken en ruwharige schaapshonden. In de vorige eeuw raakten 

deze honden door de populariteit van Engelse staande honden enigszins in de vergetelheid. 

 

Door streng selectief fokken en 

vooral door hoge prestatie-

eisen te hanteren, begon men 

begin deze eeuw deze 

betrouwbare en robuuste 

gebruikshonden voor jagers te 

fokken. Inmiddels bestaan er 

meer draadharige dan kortharige Duitse staanders.  

Qua karakter is de Duitse draadhaar bijzonder betrouwbaar. Hij doet alles voor zijn baas en is 

buitengewoon lief voor kinderen. Hij past zich in huis zo goed aan, dat men zou vergeten dat 

hij er is! Tegenover vreemden gedraagt hij zich wantrouwig en alert. 

 

De vacht van de Duitse draadhaar is dicht en draadachtig, de ondervacht is zacht en fijn. Hij is 

meestal onopvallend bruin, bruin- en zwartschimmel gekleurd. De schouderhoogte mag 60 tot 

65 cm zijn. Bron: Hondencentrum. 

 

Kussen honden elkaar als ze aan elkaars bek likken. 
 

Het likken aan elkaars bek is een gedrag dag veel gezien wordt bij honden. Hoewel veel 

honden dit gedrag vertonen, is de reden voor dit gedrag bij veel hondeneigenaars niet bekend. 

Een van de belangrijkste redenen voor een hond om de bek van een andere hond te likken, is 

om op deze wijzen uiting te geven aan de machtsverhoudingen tussen beide  honden. Een 

hond die de bek van een andere hond likt, maakt hiermee zijn onderdanigheid kenbaar. Maar 

dit is niet de enige reden. Een hechte vriendschap of een verzoek om wat voedsel, zijn ook 

belangrijke redenen die een hond tot dit likgedrag aanzetten. Om de werkelijke reden van het 

likgedrag te achterhalen moet vooral op de situatie en de lichaamstaal van de honden gelet 

worden. 

 

Machtsverhouding 

Het likken uit onderdanigheid is iets dat vooral veel voorkomt bij 

jongen honden die in gezelschap zijn van oudere soortgenoten, maar 

ook bij honden die in een situatie belandt zijn waarin zij zich wat 

onzeker voelen. Door de bek van de andere hond te likken proberen 

ze de situatie onder controle te krijgen en geven ze aan dat zij geen 

bedreiging vormen. 

 

                  Vriendschap 

Het likken aan elkaars bek wordt ook vaak gedaan door honden die 

goed met elkaar overweg kunnen en ware vrienden van elkaar zijn. 

In deze situatie is het een uiting van vriendschap en respect dat 

beide honden voor elkaar hebben, maar het kan ook een manier 

zijn om elkaar uit te dagen voor een spelletje.  
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Verzoek om voedsel 

 

Het likken van de bek van een andere hond als verzoek om voedsel 

is een gedrag dat vaal bij pups en erg jonge honden voorkomt. 

Pups en jong honden die nog in grote mate afhankelijk zijn van de 

moederhond, likken haar bek om haar wat voedsel te doen 

opbraken. 
Bron: puppyplaats.nl             Foto: fotosearch.com 

 

 

  

 
Kluchtjes ons toegezonden door ondermeer Willy Vandenbussche. 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

Hij: "Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?"  

Zij: "Ik neem de helft en ik vertrek" 

Hij: "Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!" 

* * * * * 

Een man komt na het weekend op z'n werk aan met een  

kanjer van een blauw oog.  

Zijn werkmakkers:"Ahwel, ergens rammel gehad ?!"  

"Nee, mijn vrouw heeft me geslagen met een bevroren kieken!" zegt de man.  

De werkmakkers: "Met een bevroren kieken??"  

De man: "Ahwel ik zag mijn vrouw voorover gebogen aan de diepvriezer  

staan en kon me niet houden, trok haar rok omhoog, haar slip opzij en stoemp, stoemp... en in 

ene keer PATAT! Slaat ze daar met een bevroren kieken op mijn oog!!  

De werkmakkers: "Alé jong heeft die dat dan niet graag?"  

De man: "Jawel, maar niet in den Aldi."  

  

 

Nieuwjaarswedstrijd 
 

Op zaterdag 14 januari 2017 was er onze avondwedstrijd. Het aantal deelnemers was dit jaar 

uitnemend. Het absolute maximum van 50 deelnemers werd behaald. Er moesten er zelfs 

enkelen geweigerd worden, tenslotte waren er 49 die alle proeven doorstonden en 

beëindigden.  

De oefeningen werden  uitgedokterd door het nu reeds legendarisch duo Pascal en Patrick. 

Op 5 pleintjes met evenveel standjes van drank of voeding, konden de hondengeleiders laten 

zien hoe goed hun hond getraind was. 

Gezien het grote aantal deelnemers, waren we genoodzaakt om in 2 keer te starten telkens 5 

groepen van 5 personen. De eerste start was om 17.30 Hr, de tweede start om 20.30 Hr. 

Omstreeks 23.00 Hr. was de wedstrijd afgelopen en kon begonnen worden met de uitrekening 

van de punten en het opmaken van het klassement. 
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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.  

- Aanval in berghokje met een gebarricadeerde deur + agility buizen + vierkant 

met flessen  en voedsel onderweg. 

- Er waren ook appeloefeningen op of met agilitytoestellen.  

- Verder was er een onderbroken aanval bergafwaarts. 

 

In de boogschutterschub was het voor de geleider niet makkelijk.  

Het begon met een apport in een ton opgesteld tussen 8 andere tonnen. Verder was er een 

down, waarbij de geleiders 2 meter achter de honden moesten staan terwijl de aanvalsman 

over de honden stapte. 

Voor de honden was dat niet alledaags, die stoute meneer stapte gewoon over hen!!!! Hoe 

durft hij dachten sommige honden en pakte hem in het kruis! 

De aanval met de flair maakt komt ieder jaar terug, dit maal op 

een andere locatie. 

Tevens was er nog de aanval waarbij de aanvalsman de hond 

probeerde af te weren met een bladblazer.  

 

 

Op de conciërgehoeve van de Schorre waren er appeloefeningen in de schuur. Dragen van de 

hond, gevolgd door de standen op een verhoog. 

Verder was er nog een aanval door een aantal hindernissen en op een aanhangwagen, waarbij 

de pakwerker de hond “ambeteerde” met een dode eend. 

Om af te sluiten was er nog een aanval in een rijdende auto. 

 

In de groendienst was er een opzoek tussen de voertuigen terwijl er storend lawaai door de 

boxen van de cd-speler klonk.  

Een wandeling met slalom tussen kegels maakte deel uit van de gehoorzaamheidsoefening. 

Bijkomende moeilijkheid was het dragen van een apportblok tijdens de wandeling. De 

pakwerker volgde deze oefening van kortbij, waardoor sommige honden toch wat werden 

afgeleid van hun opdracht. 

Buiten volgde nog een aanval op een metalen laadbak opgesteld tussen de bomen. De hoogte 

van de laadbak werd door verschillende honden verkeerd ingeschat, waardoor ze er niet direct 

op geraakten en het daarna van dichtbij nog moeilijker werd. 

 

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

waarbij de pakwerkers er alles aan deden om de hond naar zich te lokken. 

De eerste aanval was hangend bijten. De pakwerker lag boven op het berghok. De bedoeling 

was dat de hond na een kleine aanloop springend en klauterend de arm van de pakwerker 

moest weten vast te krijgen en al hangend moest vasthouden tot de geleider zijn hond mocht 

terugroepen. 

Bij de meesterverdediging waren beide pakwerkers goed op elkaar 

ingespeeld, waardoor het niet makkelijk was om in de eerste plaats 

zonder bijten tot op de stoel te geraken.  

Terwijl de ene pakwerker de geleider en hond wat bezighielden 

werd er aangevallen door de tweede pakwerker.  



 

Daarna moest de hond worden achtergelaten voor de oproep. Terwijl de hond werd 

opgeroepen kruisten de beide pakwerkers zijn looplijn. Voor sommige honden de aanleiding 

om eerst toch nog eens te gaan bijten voor alleer naar zijn baasje te gaan. 

 

De laatste moedproef was door de hangende tonnen en over de 

vuurbak. 

 

 

 

Afsluiting van de avond 

Een leuke avond die een weinig uitliep. Dit jaar waren er 2 

schiften op 5 pleintjes met telkens 5 man 

per groep. 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 witloof in 

hespenrolletjes met puree 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 1
ste

  plaats met 1565 p.: Dirk Celen van DogPower. 

Op de 2
de

  plaats met 1543 p.: Chris Van Audenhove van De Haan. 

Op de 3
de

  plaats met 1538 p.: Bert Defrancq van de Boeldogs. 

 

Als we het algemeen klassement er bij nemen zien we dat Patrick Salenbien 

hier had gewonnen, verder volgden op de 7
de

 plaats Jorg Moens, Stefanie Mackelberge 11
de

  

Bieke Schreurs 12
de

, Kurt Vanrijsel 16
de

, Olivier Tratsaert 17
de

, Christophe Willems 20
ste

, 

Bianca Blanckaert 21
ste

,  Christoph Kooreman 24
ste

, Gino Debruyne 33
ste

, Katelijne 

Zwaenepoel 42
ste

 . 

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

medewerkers. 

 

  

 

Trainingsdag Diksmuide 
 

Op zaterdag 25 februari 2017, was het terug tijd om een trainingsdag in te lassen in 

Diksmuide. Patrick en Pascal vonden in de fabriek genoeg plaatsen, toestellen en voorwerpen 

om er een aangename en vooral leerzame training  van te maken. 

De opkomst was terug een succes. 

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

1) Standen rijdend op een kar 

2) Meesterverdediging opengaande poort  



3) Lange aanval op trap naar beneden 

4) opzoek in donkere ruimte 

5) down op rolbaan 

6) apport citroen 

7) onderbroken aanval 

 

 

 

 

Pauze 

 

Tijdens de pauze zorgde Pascal voor wat animatie en voerde 

een robotimitatie uit!!!!! 

 

 

 

8) aanval over,door en onder dozen 

 

9) ronddraaiende down met lintjes 

10) hangend bijten  

11) apport met hamer  

 

 

 

12) aanval in lift 

 

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 aperitiefje en lekkere 

etentje. 

 

 

 

 

 

 

 

 De oefeningen werden dan ook zeker uitvoerig besproken.  

 

 

 

Nogmaals dank aan Pascal en Patrick. 

 

 

 

 

 
 

 



Allerlei 
 

Hier wil ik toch eens blijven bij stilstaan.  
Dirk Samyn, ook gekend onder de naam “Dobbe”. Voor 

mensen die hem pas onlangs hebben leren kennen, zijn 

lapjesnaam “Dobbe” had hij te danken aan het feit dat hij 

vroeger Dobermann’s had.  

 

Hij heeft ook nog andere lapjesnamen gehad,  

 

waaronder “Bieme”, dit sloeg op de verkoop van bijenhoning.  

Je moest wel veel geduld hebben om een potje te bemachtigen, want 

hij had maar 1 “bieme” (bij) .  

Hahahahaha……. 

 

Iedereen weet en heeft gemerkt dat de gezondheidstoestand van Dirk de laatste jaren achteruit 

ging, en de laatste maanden zelfs met rasse schreden. Een blijvende opname in het 

zeemanshuis “Godschalk” was dan ook nog de enige uitweg. 

Vermoedelijk zal hij nooit meer naar de club kunnen komen, wat dan ook heel jammer is. 

Maar we zullen hem missen en voor hem blijven duimen. 

 
 
 

Namens het bestuur wensen wij jullie allen een Vrolijk Pasen. 

 

 

 

 

 

MEDEDELING 

 
Op 26 mei 2017 om 14.00 Hr zullen Beata Sobolewska en Willy Vandenbussche elkaar het 

‘Jawoord’ geven in het gemeentehuis van De Haan. 

In de club zal een enveloppe liggen. De leden die willen kunnen vrijblijvend “het jonge 

koppel” steunen. 

 
 

 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 
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