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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 bestuur wenst al onze leden, ex-leden, sympathisanten en hun families een 

gezond en voorspoedig 2018. 

Wij wensen iedereen veel plezier met jullie 4-voeter(s). 

 

De laatste dagen van het jaar 2017 zijn geteld. 2017 was een plezant jaar, maar 

met een donkere bladzijde.  

Wij moesten namelijk afscheid nemen van, een clublid, vriend en vooral een 

opmerkelijk figuur wiens uitspraken, woordenschat, kluchtjes en bulderende lach 

in onze geheugen gegrift blijven.  

 

Dirk Samyn, geboren te Oostende op 13 maart 1956 

 en op 31 oktober 2017, na een slepende ziekte,  

overleden in het AZ Damiaan. 
 

Ook in het jaar 2017 bleef de ledenstop gehandhaafd, noodzakelijk enerzijds om 

de kwaliteit van de africhting te kunnen behouden en anderzijds om de 

pakwerkers en instructeurs wat meer ademruimte te geven. We merken dat het 

een bevredigend heeft. 

Ook in 2018 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als noodzakelijk. 

 

 

Het bestuur heeft in 2017 opnieuw zijn verantwoordelijkheid genomen om 

verschillende wedstrijden en speciale trainingsdagen in te richten. 

Wij bedanken de leden die ofwel deelnamen of meehielpen bij wedstrijden of 

speciale trainingsdagen. 

 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2018 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2018.  

“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. 

Het bestuur, 

 
 



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 13 januari 2018, avondwedstrijd, voor het programma aanvalswerk. 

Op ons infobord hebben onze leden hun naam kunnen opgeven voor ofwel speler, pakwerker, 

keurder of medewerker. De wedstrijd zit reeds overvol met 50 deelnemers. 

 

Op zondag 14 januari 2018 om 14:30 uur, algemene ledenvergadering. 

Ieder wordt bij deze uitgenodigd. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een overzicht 

gegeven van het voorbij jaar en een voorstelling van de activiteiten in 2018. 

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 verplaatsing:  

 Zaterdag 17 maart 2018: Diksmuide in een fabrieksgebouw. 

 Zaterdag 14 April 2018, op speciale locatie. 

  Meer info daaromtrent op ons infobord. 

Eventuele bijkomende trainingen worden daar eveneens op vermeld. 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

 

‘Henrietje zijn hond gaat nu ook doppen.’ 

  

Henrietje die niet zo dom is, is er namelijk in geslaagd om een werkloosheidsuitkering te 

krijgen voor zijn nieuwe hond. 

Eerst had het OCMW er geen oor naar, maar na wat hevig discussiëren, kwam er toch schot in 

de zaak. 

“Maar mijnheer, het is een hond” zei de ambtenaar van achter 't glas. 



Henrietje zegde:  

“Ja, maar hij heeft er niet voor gekozen om hond te zijn en je mag hem niet discrimineren op 

basis van zijn ras!” 

Dat had ze niet verwacht, maar ze bleef aarzelen.  

Na nog vijf minuutjes onderhandelen, haalde Henrietje z'n beste argument boven: 

   

“Hij is bruin, heeft een groot bakkes, spreekt geen woord Nederlands en heeft nog nooit een 

dag gewerkt in zijn leven. Hij slaapt 16 u per dag en bovendien steelt hij alles waar hij zin in 

heeft.” 

  

Toen kreeg Henri zijn nieuwe hond niet enkel een werkloosheidsuitkering, maar werd hem 

ook kindergeld, gratis medische verzorging en een sociale woning aangeboden... .  

 
  

 

Ode aan 
 

Dirk Samyn 

 
Geboren te Oostende op 13 maart 1956 en 

na een langdurige ziekte overleden in het 

AZ Damiaan op 31 oktober 2017. 
 

Dirk betekende veel voor onze club. Hij was in de eerste plaats clublid, verder iedereen zijn 

vriend, animator, maar vooral behulpzaam daar waar nodig. 

Op 31 oktober vernamen we het spijtige, maar toch niet zo onverwachte nieuws van het 

overlijden van Dirk.  

Daags nadien woensdag 1 november was onze eerste trainingsdag. We zagen alleen maar 

aangeslagen mensen.  Aanvankelijk was het stil, zeer stil. We begonnen anekdoten van Dirk 

boven te halen. Beetje bij beetje werd de stemming beter en het was alsof we er Dirk zelf 

hadden bijgehaald. Zo konden we ons verdriet toch een beetje verwerken. 

 

De uitvaartdienst had plaats in het “Uitvaartcentrum Jim Raes” op donderdag 09 november 

2017.  Het zaaltje was massa’s te klein voor zijn familie, de vele vrienden en werkmakkers 

die Dirk een laatste groet wilde brengen. 

Clubleden die konden aanwezig zijn waren er uiteraard. Voor anderen was het jammer genoeg 

niet mogelijk, door werk of andere omstandigheden. 

 

Als club konden we dat zo niet laten voorbij gaan, daarom  besliste het bestuur om tijdens de 

uitvaartdienst een afscheidstekst voor te dragen. 

 

Tenslotte  had ik het voor elkaar gekregen een tekst samen te stellen om deze voor te lezen 

tijdens de uitvaartdienst. Hoe korter het bij kwam hoe zenuwachtiger ik werd en hoopte dat ik 

het zou aankunnen. De ceremoniemeester Jim Raes, verzekerde me dat hij juist achter mij zou 

staan om me te helpen indien nodig. Dat gaf me toch wat meer moed en zekerheid. 



Het is me tenslotte gelukt, met toch wat moeilijke momenten met een krop in de keel, terwijl 

er toch ook enkele traantjes over mijn wangen rolden. 

 

Voor degene die er spijtig genoeg niet bij konden zijn, hierna nog eens integraal de tekst. De 

puntjes in de tekst zijn rustperiodes. Probeer het zelf ook zo te lezen, het laat de tekst nog 

beter uitkomen.  

--------------- 

 

““ Vele maanden geleden werd het stiller in de club. Door de ziekte was Dirk minder actief en 

minder luidruchtig geworden en het werd pas heel stil toen hij noodgedwongen moest worden 

opgenomen in “’t Godtschalck”. Ge weet pas wat je mist als het er niet meer is. In dit geval; 

“De luide lachse stem van Dirk!!” 

 

Verleden week woensdag was er in de club een bedrukte sfeer en het was stil,….. heel stil. 

Iedereen had vernomen dat Dirk er niet meer was. Ja, zelfs die, ik zal het op zijn Dirks 

zeggen, ……“met hun groot bakkes”,…. zaten er stil en aangeslagen bij. Het was een 

sombere stemming.  We brachten Dirk, figuurlijk dan, weer onder ons door anekdoten te 

vertellen. 

Dobbe!,…….. Bieme!,……. Dirk!,…… Samyn!,…… zo werd hij veel aangesproken, maar 

meestal werd hij aangesproken als Dirkje of Samingje,  en dit niet tegenstaande zijn 

indrukwekkende gestalte. 

Dat zegt veel over de persoon Dirk Samyn. Aangesproken worden met verkleinwoordjes geeft 

weer dat je een graag gezien persoon bent. 

 

Hoe hij aan de lapjesnamen Dobbe en Bieme kwam, zullen de meesten onder jullie wel weten, 

maar ik wil het hier toch nog eens vertellen. Dobbe, komt door het feit dat hij vroeger 

Dobbermans had en er overal mee te zien was. Bieme, heeft hij te danken aan het kluchtje dat 

hij vertelde over zeem kopen, maar dat ge wel nog een beetje zou moeten wachten omdat hij 

nog maar 1 bieme had. 

 

Begin 1996 waren we op “De Schorre” bezig met het bouwen en in elkaar steken van een 

houten materiaalhok voor onze hondenclub, toen er opeens een persoon met een Dobberman 

kwam opdagen en vroeg of hij een handje moest toesteken. Ja zo iemand was Dirk, altijd 

bereidwillig om iedereen te helpen. 

De hele namiddag hielp Dirk het materiaalhok opzetten. Van dan af zagen we hem regelmatig 

terwijl we trainden en werd hij binnen de kortste keren ook lid van De Kusthond. 

Met zijn Dobberman deed hij pakwerk. We zagen een gedreven hondengeleider, die praktisch 

geen trainingsdag meer miste. Toen zijn laatste Dobberman stierf moest hij op zoek naar een 

nieuw hond. 

Hij wou een kleinere hond terug met korte vacht, die er niet zo gevaarlijk uitzag maar met 

karakter. In de club kwam er soms een vriend van Pascal, een zekere Gerrit met een American 

Staffort. Pascal stelde Gerrit en zijn hond voor aan Dirk. Hij zag de ‘staff’ pakwerk doen en 

meteen had Dirk zijn hart verloren aan een Staffort. Gerrit werd van dan af door Dirk “Joekel” 

genoemd, waar hij het haalde, geen mens die het ooit geweten heeft. 

Met de kleine Staffort Kyra, deed hij buiten gehoorzaamheid eveneens pakwerk. En ze deden 

het goed Dirk en Kyra. 

Al heel vlug ging Dirk overal met ons mee wedstrijden spelen. De verschillende clubs leerden 

“den Dirk” kennen, en terwijl stond ook onze club op de wereldkaart van België. Iedereen 

vroeg steeds achter Dirk. De goedlachse gesprekken en uitspraken van Dirk maakten hem tot 

ieders vriend.  



Eén van deze wedstrijden is me altijd bijgebleven. Door de Rijkswacht van Namen werd er 

een benefiet gehouden ten voordele van de vrouw en kinderen van een Adjudant die in dienst 

was overleden. Ik schreef ons in, 3 gendarmes, 2 politieagenten en Dirk. 

Dirk speelde met Kyra een zeer goede wedstrijd en bij de prijsuitreiking werd Dirk naar voor 

geroepen en dat ging als volgt: La dixième place pour Dirk Samyn de la gendarmerie Ostende 

avec son Pitbull Kyra. Dirk, die al een reus van een vent was, groeide nog eens met een halve 

meter. O,  wat was hij fier. 

 

Na Kyra wou hij terug een andere hond, Dirk zonder hond, dat kwam zeker nooit goed. Wat 

voor een hond het zouden worden wist hij niet direct. Het mocht gelijk welk ras zijn, maar 

zeker geen Mechelaar. …… En telkens hij dat zei, bulderde hij van het lachen.  

Tenslotte had hij zijn zinnen gezet op een Duitse Jachtterriër, een hond met pit, een beetje 

zoals Dirk zelf. In geuren en kleuren legde hij uit hoe zijn nieuwe hond er uit zou zien en dat 

het een jachthond was die ingezet werd om op everzwijnen te jagen. Zijn nieuwe hond, 

opnieuw een teefje, noemde hij Wanda. Volledige naam……. “Wanda Samyn!!” 

Ook met Wanda deed hij gehoorzaamheid, pakwerk en zelfs agility. Zo vlinderde Dirk van bij 

De Kusthond naar Happy Dog en terug. 

Ja vrouwen waren een rode draad in het leven van Dirk, toch zeker als het over zijn honden 

ging. Over andere vrouwen zal ik mij niet uitspreken gezien hij soms zegde: “Dat het moest  

‘t herdoen zien, kies ik voor een schone vint.” Hij keek dan naar iemand en zegde: “Hé 

choucke”. 

 

 

Iedereen zal zich zeker nog verschillende van zijn uitspraken herinneren: 

Als Wanda, wantje, zien oentje e keer nie lusterde, was dat van: “Wanda Samyn, veertien 

dagen geen televisie.” 

Wanneer hij Wanda opstuurde om te gaan bijten, riep hij dan: “Biet hem doooood!” 

Of als ze hem lief aankeek: “Min oentje, gie zie mien moatje hé.” 

Of de keren dat hij tegen de  één of een ander zegde: 

“’k zoe joen nog niet betrouwen mè min kiekens.” 

of  “’k kriegen nog een postnatale depressche met joen.” 

Als een hond iets omver gesprongen had riep hij dan: “Heel min infrastructuur is were noa de 

kloten.” 

Of het volgende: “Moek e ke e liedje zingen, dat is toen 1 euro….. en 2 euro oa ge wilt ein 

da’k stoppen”. En toen begon hij aan zijn liedje: over die schone madam aan de tring, lippen 

rood en billen bloot die stond te wachten op Saming….. 

En die keer met zijn loterij, waar hij het voor elkaar kreeg een hele zaal te doen rechtstaan en 

onder hun stoel te laten kijken op zoek naar het winnende nummertje. Om dan droogweg te 

zeggen dat hij het vergeten was om ze onderaan de stoelen te kleven en dan gewoon het 

podium verliet. 

Dirk was graag onder de mensen en bij de mensen. Het was dan ook niet gemakkelijk voor 

Conny om hem mee naar huis te krijgen. Ze moest verschillende keren zeggen: “Dirk we zien 

naar hus”, en Dirk zegde dan “Moa Conny toch!!” 

En zo zijn er nog veel van die uitdrukkingen ‘a la Samyn’. 

 

De Schorre was Dirk zijn tweede thuis,…… het was zelfs een tijdje zijn eerste thuis, ….. 

maar dat is dan weer een ander verhaal. 

Hij kwam daar bijna iedere dag met zijn honden, niet alleen om zijn honden en zichzelf eens 

uit te laten maar ook om vliegjes te vangen voor zijn kikkers. Dat was ook een van zijn 

hobby’s. Hij was fier op zijn veelkleurige kikkertjes, die konden fluiten gelijk kanaries.  



We mogen zeggen dat Dirk ‘de schorre’ als zijn broekzak kende. ‘k Durf zelfs te wedden dat 

hij beter wist wat in de tuintjes stond dan de tuiniers zelve. 

Wie op de schorre komt zal steevast nog aan Dirk denken, het zou me zelfs niet verwonderen 

als zijn geest en dat van zijn honden er zullen ronddwalen. 

Laat ons Dirk voor al herinneren als de vent met een grote bakkes,… met het hart op zijn 

tong, …maar vooral als de man met een gouden hart.  

Een ruwe bolster,  blanke pit, die altijd klaar stond om iedereen te helpen. 

Het bestuur en de leden van De Kusthond vzw wensen Conny, de familie en vrienden van 

Dirk veel sterkte in deze moeilijke dagen. 

Laat iedereen ZIJN  herinneringen aan Dirk koesteren. 

Dirk, we zullen je groot bakkes missen en je zeker nooit vergeten.  

Je blijft voor eeuwig en altijd onder ons en in ons hart. Het ga je goed.”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Honden in de winter – 7 waardevolle tips 
Ook dit jaar herhaal ik deze toptips met graagte, om meerdere 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. 

3. Omdat ik ze echt waardevol en nuttig vind. 

 

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


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 van zowat overal. 

 

“Het kluchtenhoekje” 
 

Jantje was naar de training van club Brugge gaan kijken en wou  graag eens een 

penalty   trappen.   

“Is goed,' zei de trainer, “doe maar.”  

''Wacht effe,'' zei Jantje, “ik ben zo terug.”   

 

Even later komt Jantje terug aan op de training met een poes en een emmer water.   

 

Hij dompelt de poes in de emmer water, legt de bal op de stip en schiet deze loepzuiver in de   

winkelhaak.  

 

“Hola,” zegt de trainer, “ goeie traptechniek, maar waarom hebt ge die poes eerst in het 

water gedompeld?” 

 

Waarop Jantje antwoord:  

 

“Mijn papa zegt altijd dat wanneer de poes goed nat is hij er vanzelf in gaat.”  

 

 

  

  

 

Allerlei 
 

 

Ledenstop. De ledenstop blijft voorlopig ook van kracht in 2018. 

 

 

Lidgelden. Graag hadden wij het lidgeld 2018 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2018.  

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.  

 

 

 

Opgelet!!!!!!!!!!!!! 

De verzekeringsmaatschappij vraagt ook de vermelding van uw nationaal nummer. Gelieve dit 

te vermelden op het ledeninschrijvingsblad.  

 

 

 



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 


