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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 

 

De start van het tweede kwartaal op 1 april. Opgepast 

voor de aprilvissen!!!!! 

Zondag 1 april is ook toevallig Pasen en dit is 

geen aprilvis. 
 

We hebben er al drie activiteiten opzitten. 

Op zaterdag 13 januari was er onze jaarlijkse 

Nieuwjaarswedstrijd. 

Zondag 14 januari was er de algemene ledenvergadering 

met de nieuwjaarsreceptie voor de leden en familie.  

Zaterdag 17 maart was er onze eerste training op 

verplaatsing in een fabriek in Diksmuide.  
 

OPGEPAST: De BBQ gaat door op zaterdag 21 juli 

i.p.v. 20 juli.  
 

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 tevens bij 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. Een juiste datum zullen we 

meedelen op het infobord in de kantine en via de sociale media, WhatsApp en/of email. 

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. 

 

 * Op zaterdag 14 april 2018, voorzien wij een trainingsavond buiten het terrein. We 

hebben een aanvraag ingediend om te mogen trainen in het Domein Prins Karel. 

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

en een drankje. 

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

 

 * Zaterdag 26 mei 2018 locatietraining in de Pinto Ranch met daarna uiteraard een BBQ 

ter plaatse. Meer hierover op het infobord.  

 

 * Zaterdag 14 juli 2018 is de jaarlijkse Clubwedstrijd voorzien.  

Meer hierover op het infobord.  

 

 * Zaterdagavond 21 juli 2018 gaat onze jaarlijkse BBQ door.  

Prik die datum alvast in uw agenda. 

 

 * Zaterdag 11 augustus 2018 Praktijkwedstrijd. 

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

 

 * Zaterdag 18 augustus 2018 Spel zonder grenzen. 

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

 

 

 

 



Andere: 
 

 

 * Op zaterdag 21 april 2018 is er een wedstrijd bij “De Patrouillehond” in Oud-Turnhout. 

 

 * Zondag 29 juli 2018 vanaf 09.00 Hr is er een 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 19 augustus 2018 (onder voorbehoud) , Maldegem, trainingsnamiddag in 

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

 

 

Eventueel bijkomende info vindt u  steeds terug op ons infobord.  

 

Mogelijks bijkomende trainingen of aanpassingen zullen daar eveneens op vermeld worden. 

 

 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

 

Henrietje loopt over straat met zijn hond. Een dame ziet hen aankomen en roept: “Weg met 

die hond! Ik voel de vlooien al langs mijn benen kruipen!”  

“Kom vlug”, zegt Henrietje vriendelijk knikkend, “we gaan snel naar de overkant, mevrouw 

heeft vlooien”... 

 

 
  

 

Hond van het kwartaal 
  

Setters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ierse setter. 

 

De Ierse Setter is met zijn mooie roodbruine glanzende 

vacht met fraaie bevedering een ras dat menig hart sneller 

doet kloppen. Het is een vriendelijke hond die geniet van 

iedere dag. Het is een gezellige huishond die gek is op 

kinderen. Ze zijn intelligent en zachtaardig. 

De Ierse Setter is een sportieve hond die graag een actieve 

baas heeft. Hij is een echte kindervriend en dus een prima 

hond voor het gezin. Ze zijn vriendelijk en aanhankelijk. Verder zijn ze sociaal naar mensen 

en naar andere honden en dieren. Het ras heeft een beetje eigenwijs karakter, maar is met een 

zachte en consequente opvoeding prima van alles te leren. Hij wordt half engel-half bengel 

genoemd. 

De Ierse Setter is van oorsprong een staande jachthond, wat inhoudt dat hij het wild 

(patrijs/fazant) voor de jager moet aanwijzen. Hij staat dan voor met een voorpoot 

opgetrokken. Op commando van de jager stoot de hond het wild op, waarop de jager het wild 

kan schieten. Momenteel zijn er weinig Setters die nog jagen, ze worden meer op uiterlijk 

gefokt en niet op jachteigenschappen. Het gebrek aan jachtterreinen speelt daarin ook mee. 

Geschiedenis. 

Van de geschiedenis is niet heel veel bekend. Vast staat dat de Ierse Setter rood en rood-wit 

vroeger een ras waren. Rond 1885 zijn de rassen als apart ras gefokt. 

De rode Ierse Setter komt meer voor dan de rood-witte. 

 

Ierse rood-witte setter.  

 

De Ierse rood-witte setter is een hond die hoort bij de staande jachthonden, de spaniels en de 

retrievers. De honden worden gemiddeld 14 jaar oud en wegen 

ongeveer 22 kg. 

Het zijn lieve honden en soms erg koppig. Ze zijn lief voor kinderen 

en erg aanhankelijk aan het gezin waar ze leven. 

De honden zijn erg energiek, koppig maar ook erg aanhankelijk. Ze 

zijn lief en met andere honden gaat het redelijk. 

De honden zijn geschikt als jachthond en als gezelschapshond. 

 

Engelse setter.  

 

De Engelse setter is een hond die hoort bij de staande 

jachthonden, de spaniels en de retrievers.  

Het is een hond met een zacht en intelligent karakter, 

daarnaast zijn de honden ook erg aanhankelijk. De honden 

worden gemiddeld 12 jaar oud. De schofthoogte bij de 

reuen is tussen de 65 en de 68 cm en bij de teven ligt de 

hoogte tussen de 61 en de 65 cm. De honden wegen 

gemiddeld 25-30 kg.  

De honden zijn erg lief voor kinderen, het zijn echte 

gezelschapshonden. 

Het zijn erg slimme en aanhankelijke honden, gek op mens en 

dier. 

Ze zijn erg aanhankelijk maar ook erg intelligent. 

De honden zijn geschikt als jachthond en gezelschapshond. 



Gordon setter  

Is een stijlvolle hond met de bouw van een galoppeur. Zijn evenwichtige bouw doet denken 

aan die van een fors jachtpaard. De hele hond is zeer symmetrisch.  

Algemene kenmerken; intelligent, competent en waardig.  

Aard; zelfbewust, extrovert, met een vriendelijk, gelijkmatig karakter.  

De Gordon Setter is een zeer energieke hond; energie die vooral 

in de jeugdperiode in goede banen moet worden geleid. Hoewel 

vriendelijk tegen vreemden is een zekere gereserveerdheid hem 

niet vreemd. Jonge Gordons kunnen zelfs verlegen zijn. Laat al 

op jonge leeftijd de Gordon Setter op een positieve manier 

ervaring opdoen met allerlei mensen, situaties, dieren en dingen. 

Over het algemeen gaat de Gordon Setter goed om met 

soortgenoten en met kinderen. Hij heeft en sterke eigen wil en gedraagt zich nogal 

zelfstandig. Geduld en een consequente aanpak zijn bij de opvoeding belangrijk. Met een 

'harde hand' bereikt men bij een Gordon Setter weinig.  

Zoals met alle rashonden werd de Gordon Setter oorspronkelijk gefokt voor een doel en dat 

was het jagen over de heide, op zoek naar o.a. fazanten en patrijzen. Dit instinct is hedendaags 

nog zeker een deel van de moderne Gordon Setter. De Setter was niet bedoeld om het wild te 

apporteren maar om te werken in paren om het wild te vinden op de grond en "aanwijzen" van 

het wild. Op bevel stoot hij dan de vogels in de lucht, zodat de jager deze kon schieten. Als je 

dit onthoudt, zal het u helpen om het karakter van de Gordon Setter te begrijpen. In de eerste 

plaats de drang om vrij te rennen en anderzijds de noodzaak om uw gezelschap ofwel die van 

een andere setter te hebben. 
Bron: Hondenrassen.nl. 


Kluchtjes van zowat overal. 

“Het kluchtenhoekje” 

Artrose  

Een dronken, sterk naar alcohol geurende man zat in de trein naast een priester.   

Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen onder de rode lippenstift en een halflege fles Bacardi 

stak deels uit de zak van zijn gekreukte vest.       
 

De man opende zijn  krant en begon erin te lezen.  

Na een vijftal minuten richtte hij zich tot de priester en  vroeg: "Zeg, eerwaarde,  weette gij 

d'oorzaoke van artrose?"   

  

 "Ja, mijn zoon, dat  komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken, niet  naar de 

kerk te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen, kortom losbandig te leven in 

zonde." 

"Awel merci",  mompelde de dronken man terwijl hij weer zijn krant indook.   
 

 De priester, nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig: "Neem me niet 

kwalijk maar hoe lang heeft u al last van artrose?"       

 

"Ikke eerwaarde? Ik heb geen artrose, maar ik lees hier net in de krant dat de paus dat heeft...” 
 

 



Nieuwjaarswedstrijd 
 

Op zaterdag 13 januari 2018 was er onze avondwedstrijd. Het was terug full house . Het 

absolute maximum van 50 deelnemers werd behaald. Tenslotte waren er 47 die alle proeven 

doorstonden en beëindigden. Dirk Celen en Guy Vandonnick van Dog Power moesten forfait 

geven wegen panne  met hun voertuig. Toon Hylebos uit Hamme stuurde zijn kat. Grapje, 

deze persoon zal wel zijn reden gehad hebben om er niet bij te zijn. 

De oefeningen werden  uitgedokterd door het nog steeds legendarisch duo Pascal en Patrick, 

die geen inmenging van derden dulden. En ik kan er van meespreken!!!!!! 

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. Er zat wat vertraging op, waardoor  

de tweede start pas om 21.00 Hr. Omstreeks 23.45 Hr. was de wedstrijd afgelopen en kon 

begonnen worden met de uitrekening van de punten en het opmaken van het klassement. 

Wegens ziekte van Martine, stond Pascal er alleen voor en de druk lag hoog, iedereen was 

benieuwd naar het resultaat. Met wat vertraging kwam de uitslag tot stand. Achteraf bleek dat 

het programma waarin alles verwerkt werd, enkele foutjes maakte. Nadien werd de juiste 

officiële uitslag aan alle deelnemers via hun club overgemaakt. 

 

 

Op het plein van Happy Dog vzw waren de jeneverloop, een lange aanval, een 

onderbroken aanval en een aanval met waterverstuiver. 

- Er zat hier ook iets speciaal in 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.  

 

- Een lange aanval over nadars, waarbij de 

aanvalsman eerst weg van, en dan lateraal naast de 

nadars loopt. 

 

- Verder was er een onderbroken aanval bergafwaarts. 

 

 

- Tenslotte de aanval waarbij de hond afgeweerd werd met een waterverstuiver. 

 

In de boogschutterschub was het voor de hond  niet makkelijk.  

Het begon met een apport van een ketting van zware plastieken 

schakels die ze uit een ton moesten halen.   

 

 

Verder was er een wandeling met 

voedselweigering. Overal lag en hing er voedsel op het traject. 

 

 

Tevens was er nog een aanval onder een afdakje, waarbij de hond 

eerst over de vuurbak moest en daarbij nog licht afgeweerd werd met 

een gasbrander.  

 



 

De aanval met de flair mocht ook dit jaar niet ontbreken. 

 

 

 

Op de conciërgehoeve van de Schorre was er een down met de vijf 

honden samen. En alsof het niet moeilijk genoeg was, liep er dan nog 

eens een jonge pakwerker nog wat uitdagend heen en weer. 

 

 

 

Verder was er nog een aanval door een aantal hindernissen en op een 

aanhangwagen die in schuine stand op een ander aanhangwagen stond. 

 

 

 

De opzoek bestond uit het zoeken naar 2 aanvalsmannen. De eerste bij de keurder brengen en 

daarna de hond terug wegsturen om de tweede te zoeken en transporteren naar de keurder. 

 

Om af te sluiten was er nog een aanval in de donkerte, waarbij de aanvalsman haaks wegloopt 

in een serre, waar een pop in aanvalskledij ophangt. 

 

 

In de groendienst was er een aanval in een lichte vrachtauto, waarbij 

de aanvalsman zich verdedigde met een bladblazer. 

 

De posities werden bemoeilijkt door perslucht 

die door een buis werd geblazen. De buis in 

cirkelvorm, was de plaats waarin de hond 

moest afliggen. De pakwerker volgde deze 

oefening van kortbij. 

 

Er was ook een wandeling via een hindernisparcours in het gebouw. 

Daar werd gebruik gemaakt van een voertuig, een kruiwagen en ander 

materiaal die daar stond of lag. 

 

De tweede aanval was bijten in de arm, waarbij de hond op een 

verhoog moest springen om te kunnen bijten. 

 

 

 

Tenslotte waren er op het veld van De Kusthond vzw enkele 

moedproeven, een apport en een meesterverdediging. 

 

Het apport bestond uit het apporteren van 3 voorwerpen in de drie 

verschillende richtingen, voor, schuin links en schuin rechts. 

 

 

 

 



De pakwerker deed zijn best om de hond tijdens de 

meesterverdediging vroegtijdig te laten bijten. 

 

 

 

 

 

Bij de twee moedproeven moesten de 

honden heel wat obstakels overwinnen. 

 

 

 

 

Afsluiting van de avond 

Baasje blij, hondje blij, tijd om wat uit te rusten 

terwijl het baasje rustig een glaasje drinkt en 

nog wat nakaart met andere hondengeleiders. 

 

 

 

 

Terwijl men in het 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 lekkere 

gehaktbolletjes in kriekensaus met pureeaardappelen voorzien. Met dank aan onze kok Pascal 

en zijn team.  

Ook de aanwezigen, spelers en supporters konden er mee van genieten aan een democratische 

prijs. 

 

En dan de uitslag. De voorzitter aan het woord. 

 

 

 

Voor alle duidelijkheid geven we mee dat de deelnemers van onze club niet in aanmerking 

kwamen voor de prijzen, maar wel in de volledige uitslag staan vermeld. 

 

Met dank aan Steve Beschuyt die voor de eerste drie, een zak 

voeding BREEDER Line – Quality Dog Food, schonk. 

 

Op de 1ste  plaats met 1828 p.: Sam Wandels van Hamme. 

Op de 2de  plaats met 1543 p.: Bert Defrancq van de Boeldogs. 

Op de 3de  plaats met 1538 p.: Johan Verscheuren Patrouillehond 

 

Als we het volledige klassement er bij nemen zien we dat Jorg Moens hier had gewonnen met 

1946 punten op 2000, op de 2de plaats Patrick Salenbien met 1915 punten en op de 4de plaats 

Bieke Schreurs met 1806 punten; 14de Kurt Vanrijsel; 18de  Lisa Delcroix; 19de Doro 

Beschuyt, 30ste Olivier Tratsaert; 32ste Bianca Blanckaert; 35ste Chris Noote; 36ste Kenny 

Devriendt; 40ste Christophe Willems. 



 

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

medewerkers. 

 

En dan restte er nog de opkuis. 

 

De schoonmaakploeg in actie!!!!!!!!!!!! 

 

 

Enkele sfeerbeelden genomen tijdens de voorbereidingen van de wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trainingsdag Diksmuide 
 

Op zaterdag 17 maart 2018, 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 foto’s, probeer ik een beetje een beeld mee te geven van de 

oefeningen. 

 

Jonge honden 

 

1. Vervoer van hond op karretje 

2. Inpak machine 

3. Aanval door plastieken bubbelfolie 

4. Aanval door karretjes 

5. Gewenning hangen in harnas 

6. Gewenning aan luchtdrukpistool 

7. Down op transportband 

8. Apport  

 

Pauze 

 

9. Gewenning in lift 

10. Aanval bij robots 

11. Standen  

12. wandeling op trap met heftruck naar beneden  



13. Aanval op laadbak van vrachtwagen  

14. Beweegbare tafel op en neer 

 

Over de middag 

 

De inwendige mens versterken. 

 

 

Volwassen honden 

 

1. Meesterverdediging.        

 

2. Meerdere apporten 

 

3. Aanval in lift 

 

4. Down twee karretjes op en neer AM doen een kort toertje 

 

5. Aanval over laadbak  

 

 

6. Zoekapport  

 

7. Onderbroken aanval twee aanvalsmannen  

 

 

 

Pauze  
 

8. Opzoek  in de hoogte 

 

 

9. Aanval op trap waarbij hond weg moet 

zoeken. 

 

10.Posities op hangende pallet 

 

11. Hangend bijten 

 

12. Dubbele aanval 

 

13. Apport van gasfles  

 

 

 

 

 

 

 



Enkele andere opmerkelijke momenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogmaals dank aan Pascal en Patrick en niet te vergeten onze pakwerkers en medewerkers, 

Sanchez, Sandro en Jorgen. 

 

En dan nog de mooie trainingsdag afsluiten met een natje en droogje. Op het menu, frietjes 

met gehaktbolletjes in kriekensaus. 

 

 

Maar eerst een woordje van de voorzitter, met de punten. 

Na heel wat gepalaver, bleek dat er geen punten werden gegeven. 

Een grapje van de Patrick en Pascal. 

 

 

 

Eentje drinken nog wat nakaarten en vlug de foto’s op de pc zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

De frietjes worden gebakken, tijd om het eten uit te scheppen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En geen maaltijd zonder dessert. Daarvoor zorgde Bieke met haar lekkere chocomousse met 

verschillende smaken, waaronder deze keer één met een pikant tintje. Lekker, lekker!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allerlei 

 
Oostende en zijn hondenreglement. 

Leiband  

 

De hond loopt steeds aan de korte leiband, behalve op de 

hondenloopweiden en op het strand. 

De Stad beschikt over negen hondenloopweiden waar de hond vrij kan 

rondlopen. 

 

Strand + loopweiden 

 

De hond mag vrij rondlopen op het strand in de daarvoor voorziene zones en perioden. Je 

moet echter steeds je hond in bedwang (kunnen) houden en 

ervoor zorgen dat de openbare orde niet wordt verstoord. 

De toegang met honden op het strand is uitsluitend toegestaan 

vanaf 1 oktober tot aan de paasvakantie. Op het strand vanaf de 

Westlaan (Raversijde, strandhoofd 15bis) tot aan de grens met 

Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20) zijn honden het 

hele jaar door toegelaten. 

Op het strand vanaf de Halvemaandijk (links van strandhoofd 1bis) en de grens met Bredene 

(tussen strandhoofden 5 en 6) zijn honden toegelaten gedurende het hele jaar met uitzondering 

van de paasvakantie en de maanden juli en augustus. 

 

 



Hondenpoep 

 

Stad Oostende levert heel wat inspanningen om onze straten vrij van 

hondenpoep te houden. Zo worden extra afvalkorven en hondenpoepbuizen 

geplaatst waarin je zakjes met hondenpoep kwijt kan. Van hondeneigenaars 

wordt immers verwacht dat zij de hondenpoep van hun viervoeter opruimen 

met een zakje. Zo blijft onze stad aangenaam voor iedereen! 

Vind je toch geen hondenpoepbuis in de buurt? Ruim dan de hondenpoep op met een 

hondenpoepzakje en neem het mee. Laat de hondenpoep in ieder geval nooit achter (ook niet 

op het gras of op het strand)!  

Hondenpoepzakjes horen thuis in de afvalkorven, hondenpoepbuizen of thuis bij je huisvuil. 

Gooi ze in ieder geval niet in de riolen. Als je hondenpoepzakjes in de riool gooit komen ze in 

de regenwaterriolering terecht en gaan ze rechtstreeks de zee in. Denk dus aan het milieu en 

de baders en gooi geen zakjes in de riool. 

Dagelijks gaan de Lokale Politie en GAS-vaststellers op pad om 

inbreuken op de Stedelijke reglementering vast te stellen. Mensen 

die de regels aan hun laars lappen en de Stad bevuilen, riskeren 

een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) tot 250 euro. 

 

 

Vergunning nodig? 

 

Als u één tot vijf honden houdt, hebt u geen vergunning nodig. Als u vijf tot tien honden 

houdt, moet u dit melden bij de dienst Leefmilieu, Stadhuis, vierde verdieping, kantoor 408. 

Voor meer dan tien honden moet u een vergunning aanvragen. U doet dat ook bij de dienst 

Leefmilieu. 

 

Identificatie en registratie 

Bij Koninklijk Besluit moeten alle honden geboren na 1 september 1998 én honden die van 

eigenaar veranderen, worden geïdentificeerd en geregistreerd. U gaat daarvoor naar een 

erkende vereniging of dierenarts. Die zet een tatoeage of plant een microchip in bij uw hond. 

U krijgt dan een identificatiedocument van de Belgische Vereniging voor Identificatie en 

Registratie van Honden (BVIRH). 

 



 
 
Bron: Libelle        

 

  



 

Namens het bestuur wensen wij jullie allen een Vrolijk Pasen. 

 

 

 

 

 

MEDEDELING 

 
Graag zou ik meer mensen op het terrein zien terwijl er getraind wordt. Iedereen kan bijleren 

van anderen. 

Met op het terrein zijn, bedoelen we wel kijken en observeren.  

GEEN commentaren of goede raad van langs de zijlijn. Deze zullen wel gegeven worden door 

de trainers.  

Als er toch opmerkingen zijn, kan je dat achteraf altijd bespreken met de trainer of pakwerker. 

 
 

 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 
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