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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 
 

 Zoals je wellicht zal merken komt het clubblaadje met enkele dagen vertraging. Het WK 

voetbal zit daar voor veel tussen. 

 

 In het voorjaar waren er terug verschillende leuke activiteiten voorzien. Het is natuurlijk 

jammer dat niet iedereen er steeds bij kan zijn. 

 

 We zijn een club die uiteraard lidgeld ontvangt, een kleine winst maakt op zijn drank, 

maar door het grote verbruik, toch wat inkomsten heeft, maar die dit dan ook graag met 

de leden deelt. 

We hadden onze training in Diksmuide, waar we dankzij Pascal gratis iets konden 

nuttigen. Aangekomen in de club werd er gratis een drankje aangeboden en konden we 

smullen van de gehaktballetjes en drinken naar lust. Dit alles aangeboden in een 

goedkope All-Informule. 

We zijn naar het Domein Prins Karel geweest, waar we konden genieten van heerlijke 

oefeningen. In de club was er terug een gratig drankje en gratis hamburgers a volenté. 

Met enkelen zakten we af naar De Patrouillehond in Oud-Turnhout om een wedstrijd te 

spelen. Na de wedstrijd trakteerde de club de spelers en supporters met een drankje.  

Laten we het zo verder houden, een gezellige club met respect voor iedereen. 

 

 Enkele stoere krijgers binnen de club hebben de koppen bij elkaar gestoken, de geweren 

geschouderd en wat veranderingen en verbeteringen aangebracht in het apachekot en de 

houten bergruimte op het plein. 

 

 Eén onder ons liet zijn fantasie  terug de vrije loop gaan. 

 

 Er is veel gezegd en geschreven geweest over de nieuwe privacywet, de GDPR.  

 

Dit alles en nog veel meer, vindt u hierna terug in ons clubblaadje. 
 

Ideeën 

 

Nieuwe ideeën zijn steeds welkom, zowel met betrekking op oefeningen als op toestellen. Het 

bestuur, de hondeninstructeurs en pakwerkers zullen de haalbaarheid ervan bespreken. 

 

Ledenstop 

 

De ledenstop blijft voorlopig nog gehandhaafd. Er wordt geregeld geëvalueerd en wanneer de 

mogelijkheid er is, worden nieuwe leden met een pup, na grondige overleg door het bestuur, 

aangenomen. 

 

Medewerkers 

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met verslagen, weetjes, enz… ons 

clubblaadje kunnen verrijken. 

 

Geniet ervan, 

 

Het bestuur. 



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 onze club: 
 

Zaterdag 14 juli clubwedstrijd. 

Het wordt dit jaar terug speciaal, ja nog specialer dan verleden jaar bij “De Boeldogs”. 

Aanvang 08.30 uur. Vervoer is noodzakelijk, we zullen het bekijken om iedereen mee te 

kunnen nemen.  

NIET VERGETEN, reservekledij!!!!!! 

Degenen die willen kunnen, voor de middag, belegde broodjes bestellen, uiteraard wel zelf te 

betalen. 

We zullen afronden rond 17.00 Hr met een aperitief. Daarna is er mogelijkheid is om te eten, 

namelijk mosselen met friet. Voor degene die geen mosselen lusten, zou er na alle 

waarschijnlijkheid kip zijn. Dit wordt bevestigd op het infobord met vermelding van de prijs. 

 

Op zaterdag 21 juli, BBQ.  

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

geserveerd. 

Om 19.30 Hr komt de burgemeester van Oostende, de heer Johan Vande Lanotte, de bekers 

voor de clubwedstrijd overhandigen. 

 

Vanaf 20.30 Hr schuiven we aan bij de BBQ. 

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

vervangen worden door vis. Hierbij een overzicht: 

 

 

 



Vlees- visassortiment 4 stukken (opgelet, er kan eventueel nog een aanpassing gebeuren) 

-Gemarineerde ribbetjes 

-Kippenbrochette 

-Barbecueworst op provinciaalse wijze 

 

Kiezen uit: 

-Vispannetje  

of  

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

 

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

drank tijdens en na het eten tot 24:00 Hr: 

- volwassenen: 25,00€/persoon 

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

Later ontvangt iedereen een officiële uitnodiging.  

 

Zaterdag 12 augustus Praktijkwedstrijd voor gevorderde honden die de discipline 

aanvalswerk volgen. 

 

Zaterdag 18 augustus organiseren we samen met Happy Dog vzw iets volledig nieuws, 

zowel voor onze club als voor Happy Dog. 

We kunnen het gerust: “Happy Kusthond teambuildingsdag” noemen 

Tussen 4 groepen van telkens 4 of 5 deelnemers. 3 of 4 van Happy Dog, aangevuld door één  

van ons zullen er oefeningen dienen te worden uitgevoerd. 

Op evenveel pleintjes als groepen zullen we starten en dan om het half uur doorschuiven.  

Iedere hond zal in zijn groep, volgens zijn niveau (categorie), een 3-tal oefeningen per plein 

moeten uitvoeren. Van Happy Dog hebben we pups, A, B, C, D, voor ons de gevorderde 

honden. 

We gaan er iets leuks en goeds van maken, met mooie oefeningen. 

’s Avond ronden we af met een mogelijkheid om er eentje te drinken en iets te eten. 

 

Zaterdag 15 september Politiewedstrijd. Het zal mogelijks 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 

 

Andere activiteiten voorzien en georganiseerd door onze club: 
 

Zondag 29 juli vanaf 09:00 Hr is er een test sociaal gedrag voor de honden vanaf 1 jaar. 
Deze socialisatietest gaat door bij Happy Dog Stene Dorp vzw.  

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

trainingen. Zie ook de meegestuurde uitleg over de test. Daarover meer op ons infobord.  

 

Zondag 19 augustus trainingsdag in de Maldegemse hondenclub “De Vrije Liefhebber – 

Sint Barbara”. 

Zoals elk jaar wordt onze club samen met nog enkele bevriende clubs uitgenodigd op een 

trainingsdag gevolgd door een etentje. 

Buiten de datum die toch min of meer vast ligt hebben we nog niet meer info ontvangen. Van 

zodra we meer weten zullen we dit op het infobord laten verschijnen. 

 

 



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 met zijn nieuwe hond naar de dierenarts. “Waarmee kan ik u helpen?” vraagt 

de dierenarts. 

“Ja, mijnheer de veterinair ik heb die hond gekocht om ons huis te bewaken, maar telkens als 

de bel gaat, gaat hij in de hoek zitten in plaats van te blaffen.” 

De dierenarts bekijkt de hond nog eens en zegt: “Tsja, dat is heel normaal hé, dat doen boxers 

nu eenmaal!!!” 

 

Wat gebeurt er toch allemaal in de club? 
 

 Enkele leden, met name Dany en Koen, zijn in actie geschoten om wat veranderingen 

en verbeteringen in de club aan te brengen.  

Koen kon de club verrijken met 2 metalen rekken om ons materiaal beter te kunnen 

opbergen. Enkele dagen later had hij ze al mee en werden ze onmiddellijk geplaatst in 

ons houten berghok. 

Een week later wist Koen ons te vertellen dat hij nog enkele houten rekken in 

overschot had. We haalden deze af en Georges zorgde ervoor dat ze een laagje verf 

kregen. 

Nadat we besloten hadden om de houten rekken in het houten berghok te plaatsen, kon 

het voor Dany niet vlug genoeg gaan. Oude koelkast uit het apachekot buiten, liefst 

direct en op een aanhangwagen om deze samen met de twee anderen weg te brengen. 

Zo was er plaats voor de nieuwe rekken. 

Enkele dagen later stonden de metalen rekken reeds op hun plaats. 

De houten rekken werden opgesteld in het houten berghok. 

Waarvoor dank. 

 

 Op het plein werden ondertussen ook veranderingen aangebracht.  

Georges zijn fantasie kent geen grenzen, zeker als het erop aankomt om constructies te 

maken voor zoekapporten en aanvallen.  

Ook opknappen en schilderen neemt hij voor zijn rekening, als zijn werk thuis gedaan 

is en hij toelating heeft van zijn commandant. 

Bedankt Georges. 

 

 

 

 

 

 



Wat moet er nog gebeuren? 
 

 Toch nog heel wat. 

 

 We hebben plannen om een afdak te maken op de plaats van de berg. Nuttig voor in de 

winter bij slecht weer. Daar kan de pakwerker onder staan. 

 

 We zouden één van onze WC’s ombouwen tot een mannen WC. 

 

 De keuken moet ook nog eens onder handen genomen worden.  

 

 Dus zeker nog heel wat te doen. 

 

 We gaan dat eens met enkele mannen en vrouwen bespreken, een deftig plan 

uitwerken, de agenda’s bij elkaar schuiven en dan kunnen we er aan beginnen. 

 

Hond van het kwartaal 

De Basset hound 
 

De Basset hound (ook wel Bassethond) is een laagbenige jachthond van Engels-Franse 

afkomst. Kenmerken van de basset hound zijn: een robuuste bouw, 

korte poten, losse hoofdhuid, afhangende onderste oogleden en 

lange oren. De kortharige vacht is meestal driekleur (zwart-wit-bruin) 

of roodwit. De Franse term 'basset' betekent zoveel als laaggesteld en 

verwijst naar de bouw van de hond. 

 

Functie 

De basset is gefokt voor de jacht op klein wild zoals vossen, hazen en konijnen. Door zijn 

lage bouw beweegt hij zich gemakkelijk door struikgewas en kan hij tijdens het speuren 

voortdurend zijn neus op de grond houden wat voor grotere jachthonden lastig is. De basset 

hound drijft het wild in meuteverband op in de richting van de jager en geeft steeds met luid 

geblaf aan waar het wild zich bevindt. De hond werd ook wel gebruikt om aangeschoten wild 

op te sporen. 

 

Geschiedenis 

Het ras stamt af van verschillende Franse en mogelijk Belgische typen 

laagbenige jachthonden, waarvan de meeste inmiddels uitgestorven zijn. Toen 

de Engelsen de Franse Basset  (Basset artésien normand) in 1860 ontdekten, 

kruisten ze het ras met de Bloedhond om de fragiele lichaamsbouw te 

verbeteren. Dit leverde de huidige Basset Hound op. 

 

Karakter volgens fokkers 

De basset wordt omschreven als een intelligente, rustige, aanhankelijke en zachtaardige hond 

met een groot uithoudingsvermogen. Omdat hij van oorsprong werd gefokt als meutehond is 

de basset zeer sociaal ingesteld. Dat maakt hem heel geschikt als gezinshond maar hij kan 

moeilijk alleen zijn. De hond is gefokt om tijdens de jacht veelvuldig zijn stem te laten horen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vos_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacht_(activiteit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basset_art%C3%A9sien_normand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezin


en dit zal hij ook doen als hij alleen wordt gelaten. De basset hound kan goed overweg met 

kinderen. 

 

Algemeen voorkomen 

Met zijn zeer lange flaporen, zijn korte, vaak kromme poten en 

zijn langwerpige, rolvormige lichaam geldt de basset als een 

unieke verschijning onder de honden. Zijn nu eens gedistingeerde, 

dan weer ironische gezichtsuitdrukkin g, zijn vrolijk gevlekte 

vacht in de kleuren roodbruin, zwart en wit, en ook de manier 

waarop hij zich beweegt, hebben iets clownesks.  

 

 

Hij is trouw, lief en volgzaam, maar kan ook Oost-Indisch doof zijn, vooral als hij doet wat 

hij eigenlijk niet mag. In de omgang met bassets moet men vriendelijk maar consequent zijn. 

Met zijn slimme inborst profiteert hij van het geringste spoor van twijfel of besluiteloosheid 

bij zijn baas! 

De basset stamt uit Frankrijk, waar hij als kortpotige brak werd gebruikt voor het opsporen 

van wild en om vossen en dassen uit hun holen te drijven. In zijn Franse tijd was de basset 

kleiner, draadharig en nog niet zo langgerekt als tegenwoordig. In Engeland en de VS is hij 

doorgefokt tot de nu bekende, vaak uitgelachen hond. 

 

De basset treedt tegenwoordig nog maar weinig op als jachthond. Hij is vooral een lieve 

huishond geworden, die een echte kameraad is voor kinderen en dol is op zijn gezin. 

Tegenover vreemden stelt hij zich gereserveerd op en is hij zeer waakzaam. Het stemgeluid 

van de basset, dat hij trouwens maar zelden laat horen, klinkt zeer laag. 

 

Uiterlijk 

Grootte: 28-36 cm 

Gewicht: ca. 30 kg 

Kleur: steeds driekleurig: wit, rood of geelbruin, en zwart 

Bijzonder kenmerk: bijzonder lange hangoren 

 

Typische raskenmerken: 

Onder het fraaie uiterlijk van de Basset Hound met zijn waardige blik en melodieuze stem, die 

hij nooit overmatig gebruikt, gaat een hart schuil, dat de ware passie voor de jacht nog bezit. 

Als meutehond heeft hij van huis uit een sociaal gevoel, dat in zijn gedrag in het gezin tot 

uitdrukking komt. Hij neemt graag deel aan de gezellige dingen in het gezin.  

 

Hij is lief, rustig en aanhankelijk; plezierig en verdraagzaam in de 

omgang met kinderen en ondanks zijn misschien wat treurige blik 

altijd goed gemutst.  Hij is trouw en verstandig. Daarenboven 

heeft hij in het algemeen een sterk gestel en behoeft geen 

overdreven verzorging. U moet echter wel een paar dingen in de 

gaten houden, die te maken hebben met dat oude erfgoed van zijn 

werkende voorvaderen, wat hij nog niet heeft vergeten.  

 

Aan gehoorzaamheid en opvoeding zult u consequent vanaf de prille puppytijd veel aandacht 

moeten besteden, meer dan bijvoorbeeld bij een herder of aanstaande jachthond. Hij verwacht 

dat ook van u, die hij als meuteleider ziet. Door dat meutegevoel kan hij ook wat slecht tegen 

lang alleen zijn, op een gegeven moment zal hij dat met veel gevoel voor theater en publiciteit 



kenbaar maken. Uw buren zullen dat wellicht niet op prijs stellen. 

 

Een Basset Hound is een hond met een eigen karakter en niet zomaar de "sufferd" waar 

sommige mensen hem voor aanzien. 

 

Een Basset Hound is een intelligente hond. Met veel geduld en liefde kunt u de Basset Hound 

veel leren. 

 

De Basset Hound beschikt nog steeds over een neus van uitzonderlijke kwaliteit die hem in 

staat stelt alle eetbare dingen feilloos te registreren en het tot zich te eigenen. 

 

Activiteit: 

De Basset Hound heeft zeer veel beweging nodig. Veel mensen vergissen zich in dit ras en 

denken dat het dier niet van bewegen houdt. Dit is echter een groot misverstand. Begin niet 

aan het ras indien u niet met hem kunt gaan wandelen en spelletjes kunt doen. 
 
Bron: Wikipedia en Hondencentrum 

 

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.  

 

 

 

Mag ik met mijn hond op het strand? 

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. 
Bron: Website Oostende dd 13/06/2018 

 



 

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 van zowat overal 

 

“Het kluchtenhoekje” 
 

Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen.  

Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt, dus gaat alleen met het 

karretje door de winkel, op zoek naar zijn vrouw. 

Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan. 

"Oh, mijn excuses meneer," zegt de man. "Ik lette even niet op, ik ben mijn vrouw kwijt en 

zoek haar." 

"Nou, dat is toevallig." zegt de ander. "Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek haar ook." 

"Dat is inderdaad toevallig." zegt de eerste man en vraagt hoe zijn vriendin eruit ziet. 

De man zegt: "Ze is lang, slank, blond haar, mooie grote borsten, 

lange benen, zwarte laarzen, en een kort rokje... En hoe ziet uw vrouw eruit?" 

"Wat kan dat schelen?" zegt de man. "We gaan de jouwe zoeken!" 

  

 

 

Oefenavond op het Domein Prins Karel 
 

Op zaterdag 14 april 2018 konden we een trainingsavond organiseren op het Domein Prins 

Karel. 

Het is niet zo evident om daar zomaar binnen te raken, dan nog met hond en om oefeningen te 

doen op het zo goed als hele domein. Via o.a. Lisa konden we de contacten leggen en met de 

nodige verzekering dat we het domein zouden verlaten zoals we het aangetroffen hadden, was 

de aanzet gegeven. 

 



Patrick, Pascal en ikzelf spraken af met de conciërge Eric om een recce uit te voeren.  

Patrick en Pascal gedroegen zich net zoals kinderen,  die je uitliet op een speelplein. 

Vol enthousiasme begonnen ze oefeningen uit hun mouw te schudden. Ik liep erbij voor spek 

en bonen. Het enige dat ik mocht doen was opschrijven waar, welke oefeningen zouden 

uitgevoerd worden. In een uurtje lagen alle oefeningen, zo goed als, vast. 

We zakten af naar een cafeetje in Raversijde, om alles nog eens op een rijtje te zetten en het 

zand door te spoelen. 

 

Vanaf 18.30 Hr mochten we het domein betreden, maar we spraken af 

om 17.00 Hr te beginnen op de site van Walraversijde. Daar had Patrick 

wat gezamenlijke gehoorzaamheidsoefeningen in petto, tijdens een 

wandeling in het Provinciedomein Walraversijde. 

 

Tijdens het wandelen kregen we allerlei 

oefeningen voorgeschoteld. De ene wat 

moeilijker dan de andere. Duidelijk was 

ook dat het voor velen nieuw was, of 

lang geleden dat ze nog in groep 

gehoorzaamheid volgden. 

 

Gaan liggen en geknield zitten naast de 

honden was ook zo een van die niet- 

evidente oefeningen. De toeschouwers 

konden ervan genieten. 

 

Bij de oproep, die normaal gezien niet zo speciaal is, zie je toch van alles en nog wat 

gebeuren. 

 Sommige moeten hun beste keepertalenten uithalen om hun hond 

te kunnen vangen, anderen doen 

danspasjes naar de plaats waar ze de 

hond moeten oproepen. 

Er moest door de geleiders ook gelopen 

worden naar hun plaats. Het was te 

zien dat er verschillende interpretaties van het lopen waren. 

Lopen, lopen, lopen…… 

En dan zijn er de puntenspelers en ……………     de kniezwengel van Kate Ryan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de gehoorzaamheid was de tijd gekomen om het domein te betreden. 

 

Teneinde alles vlot te kunnen laten verlopen, hadden we de deelnemers opgesplitst in drie 

groepen. Pascal nam de jonge honden voor zijn rekening. Patrick nam Sanchez mee als 

pakwerker en de helft van de gevorderden. Ikzelf trok op tocht met pakwerker Sandro en de 

andere helft. 

We verdeelden de groepen over het parcours, zodat alles vlot zou verlopen. 

We hadden een twaalftal oefeningen voorzien.  

 

Oefening 1: De meesterverdediging met Gino in een overtuigende rol, telkens bijgestaan door 

een tweede pakwerker, Sanchez of Sandro, afhankelijk van de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 2: Apporteren, 3 verschillende vreemde apporten in 3 verschillende richtingen uit 

een ingang van een bunker. 

 

 

 

 

 

 



 

Oefening 3: Wandeling van trap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 4: Stilstaande aanval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien er ook aanvallen vanuit de lucht mogelijk zijn, zitten onze soldaten klaar op het 

luchtafweergeschut. 

 

Oefening 5: Oproep in ondergrondse loopgracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefening 6: Down, gezamenlijk in een munitieopslagplaats 

De toeschouwers  en geleiders, wachten buiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 7: Aanval met schot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 8: Springapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘k Heb je wel 

gezien hoor met 

je lantaarn op je 

hoofd! 

Oei, hij heeft 

me toch 

gezien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl is Pascal op weg met de jonge honden en doet aangepaste oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 9: Onderbroken aanval in ondergrondse loopgracht. 

 

 

Oefening 10: Aanval af en op trappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 11: Lange aanval in ondergrondse loopgracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 12: Apport in trapgat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat waren de 12 oefeningen waarvan we konden genieten. 



 

Nog enkele sfeerbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net op tijd gedaan. De wolken dreigden al een tijdje, maar de weergoden waren ons gunstig 

en we konden dan ook droog afsluiten. 

 

Gezamenlijk trokken we naar de club, waar we getrakteerd werden op een aperitief en lekkere 

hamburgers à volenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trainingswedstrijd in Oud-Turnhout 
 

Zaterdag 21 april 2018. Bieke had ons ingeschreven met vijf honden. Het noodlot sloeg voor 

Bieke evenwel toe. Haar twee honden hadden het uitgevochten om te zien wie van de twee 

zou mee mogen. Resultaat, 1 zwaar en 1 lichtgekwetst. Dus geen honden, en geen Bieke. 

Alsof het nog niet erg genoeg was, viel onze Steven uit door rugklachten en een nacht niet 

geslapen. Wat hij uitgespookt had, heeft hij ons nooit verteld!!!!!!!!! 



Resultaat De Kusthond vzw kon nog aantreden met 3 honden. Koen met Perro, Dany met 

Julie en Patrick met Ringo. We hadden toch ook nog een reserve mee, Conny met Wanda. 

 

Koen, Pascale en Sandro waren daar als eerste aangekomen en Raoul had onze jonge 

pakwerker al direct aangeslagen.   

Achteraf bleek dat het al afgesproken was van tijdens onze avondwedstrijd in januari, toen 

Sandro bij Raoul in het pak stond op één van de oefeningen. 

 

Raoul wil een nieuwe aanpak met meer gehoorzaamheid. En zo geschiedde. In de voormiddag 

was enkel gehoorzaamheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen op de fiets. Dat lijkt lang geleden.  Patrick zowaar nog in lichte looppas. 

En Perro denkt: “Mijn baas zal nooit de Tour winnen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany geconcentreerd luisterend          Aan de zijlijn onze drie supporters, 

naar de keurmeester.     Pascale, Sandro en Conny. 

 

De bijtoefeningen waren voorzien in de namiddag. 

 

              Perro     Jullie             en Ringo in actie. 

 

Onze pakwerker in actie. En verder nog 2 speciale gemotoriseerde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi trainingsdag. Geen podiumplaatsen maar wel veel plezier gehad. 

 

 
 
 

 

Trainingsdag in de Pinto Ranch 
Zaterdag 26 mei 2018, trainingsdag in de Pinto Ranch. 

Niet tegenstaande we al vele jaren naar de Pinto Ranch afzakken, vinden Pascal en Patrick 

altijd weer nieuwe plaatsjes en nieuwe oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja dat noemen grote mensen trainen!!!!!!!!!!!!! 

 

En terwijl de grote mensen de ene oefening na de andere deden, amuseerden de kinderen zich 

rot. Een overzichtje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gedaan met spelen, terug aan het werk. 

Lange aanval over het water, zoals je ziet,  springt Bieke gewoon mee in het water, wat 

uiteindelijk niet de bedoeling was. 

Op naar de volgende oefeningen. Drie apporten die op verschillende afstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van de tuin, de meesterverdediging, met 2 pakwerkers die hun rol met 

veel overtuiging speelden. Er zat zelfs een spook bij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie aanvallen na elkaar, in drie verschillende richtingen, waarvan één onderbroken. 

 

 

 

Tijd voor een drinkpauze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Pinto Ranch waren nog enkele mooie oefeningen, waar ook het spook weer opdook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het was warm, voor de hondjes en zeker ook voor de pakwerkers. Tijd om hen te verfrissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan de dorstigen laven en de hongerigen spijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Een prachtige dag met mooie oefeningen, afgesloten met een goede barbecue. 

 

Bedankt Patrick en Pascal voor de leuke dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“De nieuwe Privacywetgeving” 
 

Privacyverklaring 

Algemeen 
DE KUSTHOND VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je 

persoonsgegevens.  

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DE KUSTHOND VZW houdt zich in alle 

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   

 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van je persoonsgegevens; 



• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 

 

Als DE KUSTHOND VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere 

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande 

contactgegevens: 

 

DE KUSTHOND VZW 

Zetel: 8400 OOSTENDE, Sportpark De Schorre, Steensedijk zn 

Emaailadres: dekusthondvzw@gmail.com 

Telefoon: 0032 498 92 75 50 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door DE KUSTHOND VZW verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 

 Lidmaatschap (uitvoering overeenkomst) 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Kusthond vzw 

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Verzekering (uitvoering overeenkomst) 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

Welke gegevens verwerken we? 
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken 

voor de volgende doelstellingen  :  

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, gsm en/of telefoonnummer, e-mail 

• Rijksregisternummer 

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van de club, de verzekering en het bekomen 

van subsidie. 
 

Foto’s nemen en publicatie van foto’s. 
Iedereen is vrij om te beslissen geen foto’s van hem te laten nemen en/of te laten publiceren. 

Dit dient schriftelijk of per e-mail aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. 

 

De Kusthond vzw verbindt zich ertoe om de genomen foto’s enkel intern te gebruiken, hetzij 

voor reportages in het clubblaadje hetzij voor een PowerPoint presentatie in de club. 

 

mailto:dekusthondvzw@gmail.com


Er worden door De Kusthond vzw geen foto’s gepubliceerd op sociale media. 

Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden intern verwerkt door de secretaris van De Kusthond vzw. 

 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 

en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor 

geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet 

aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
DE KUSTHOND VZW  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. [DE KUSTHOND 

VZW]  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig volgens de 

noodwendigheden. 

Beveiliging van de gegevens 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 

• Alle personen die namens “De Kusthond vzw” van je gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

• We maken back-ups van de persoonsgegeven om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten. 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 



• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of 
door één van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct 
aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring  
DE KUSTHOND VZW  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op  10 mei 2018. 

 
 

 

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. 

 

 
 



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

patrick.salenbien1@telenet.be 


