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Hondensport 
Toffe sport 

 

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 2019. 

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

 

2018 was een geslaagd jaar over de ganse lijn. Onze geplande activiteiten 

konden allemaal doorgaan: 

 

 de“Nieuwjaarswedstrijd”, was meer dan volzet, 50 deelnemers.  

 Trainingsdag in DE fabriek in Diksmuide.  

 de “Clubwedstrijd”,  

 Trainingsdag in de Pintoranch.  

 de “Politiewedstrijd”.  

 de “Praktijk trainingsdag” in augustus.  

 de “BBQ”, op 21 juli. 

 

 

Het bestuur heeft voor 2019 opnieuw zijn verantwoordelijkheid genomen om 

verschillende wedstrijden en speciale trainingsdagen in te richten. 

Een overzicht hiervan vind je hierna. 

 

In het jaar 2018 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 resultaat 

heeft. 

Ook in 2019 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als noodzakelijk. 

 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2019 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: 
 

Zaterdag 12 januari 2019: Nieuwjaarstrainingsavond. 

Zondag 13 januari 2019: Algemene ledenvergadering.  

Zaterdag 09 februari 2019: Diksmuide Packo 

Zaterdag 23 maart 2019: Domein Prins Karel  

Zaterdag 01 juni 2019: Clubwedstrijd 

Vrijdag 19 juli 2019: BBQ 

Zaterdag 10 augustus 2019: Praktijkgerichte oefeningen 

Zaterdag 14 september  2019: Pintoranch - Politiewedstrijd. 

 

 

OPGELET: Dataverschuivingen zijn altijd mogelijk. Kijk regelmatig naar het infobord. 

 

 

 

Andere: 
 

Voor het voorjaar hebben we reeds het volgende op ons programma.  

Trainingsdagen op verplaatsing:  

 Zaterdag 09 februari 2019: Diksmuide in een fabrieksgebouw. 

 Zaterdag 23 maart 2019, Domein Prins Karel (onder voorbehoud). 

  Meer info daaromtrent op ons infobord. 

Eventuele bijkomende trainingen worden daar eveneens op vermeld. 

 

 

  

 

 



Hond van het kwartaal 

 

Franse buldog 
 

 

 Rasgroep: Gezelschapshonden 

 Kindvriendelijk? Schiet enorm goed op met kinderen, maar kan soms nogal lomp uit 

de hoek komen. 

 Bewegingsbehoefte: weinig tot matig 

 Waakhond? Is wel waaks, maar kan niet blaffen. Bovendien zijn maar weinig 

inbrekers onder de indruk van een klein, knorrend bulletje. 

 Vachtverzorging: weinig 

 Sociaal: Een echte allemansvriend! Stemt zich ook af op zijn publiek: een jong koppel 

met of zonder kinderen, ouderen, vrijgezellen, … hij past bij iedereen! 

 Sportpartner? Door zijn platte snuit is hij niet geschikt voor uithoudingssporten. Als 

loopmaatje is hij dus niet geschikt! 

 

KARAKTER 
 

 

 

 

 

De Franse buldog staat bekend als een vrolijk en vriendelijk hondje. Tegelijkertijd is hij ook 

erg teder en grappig.  

Niet enkel zijn komische snoetje zal op je lachspieren werken, maar ook zijn clowneske en 

ietwat brutale uitspattingen kunnen tot bulderlachen leiden. Hij fleurt je in no time op wanneer 

je een slechte dag hebt en brengt vreugde in huis. Bovendien is deze kleine Fransoos een 

echte speelvogel. Hij is ongedwongen en nieuwsgierig en beschikt over een stevige portie 

enthousiasme. Soms is hij zo enthousiast, dat hij niet uit zichzelf stopt met spelen, ravotten en 

onnozel doen. Daar waar andere honden zichzelf af en toe een pauze gunnen, gaat de Franse 

buldog maar door en door… en overschrijdt zelfs zijn eigen fysieke grenzen. Eigenlijk moet 

hij vaak tegen zichzelf beschermd worden, zodat hij op tijd kan recupereren en herstellen. Het 

is aan de baasjes hem tijdig een halt toe te roepen: door hem tot rust te laten komen, 

voldoende afkoeling te bieden, hem niet te lang laten spelen met de kinderen of met andere 

honden. De Franse buldog is enorm aanhankelijk. Hij wil niets liever dan deel uitmaken van 

het gezin en acht zichzelf een volwaardig gezinslid. Zijn favoriete taak is die van 

schootwarmer en je zal bereid moeten zijn jouw favoriete zetel met hem te delen. 

 

OPVOEDING 
 

Deze overweldigende liefde van de Franse buldog is vaak 

zo onweerstaanbaar, dat je het moeilijk zal krijgen om niet 

toe te geven aan zijn grillen. Een consequente opvoeding is 

essentieel om het risico van een onhandelbare hond in te 

dijken. De Franse buldog is trainbaar, maar hij is ook 

koppig en heeft een ondeugend kantje. Hij is erg  gevoelig 

voor een vriendelijk woord op het juiste moment. 

http://www.woef.be/wp-content/uploads/2013/10/buldogcut.jpg


Beloningen voor goed gedrag in de vorm van wat lekkers of een spelletje doen ook wonderen. 

Let wel, de Fransoos is een ongeëvenaarde charmeur en zijn soms erg menselijke expressies 

maken het moeilijk hem iets te weigeren. Voor we er erg in hebben, heeft deze slimme rakker 

ons moeiteloos gemanipuleerd, om dan vervolgens ongemerkt simpelweg zijn eigen zin te 

doen! We moeten dus stevig in onze schoenen staan om ervoor te zorgen dat hij niet de 

almachtige, aandachtseisende chef van het gezin wordt. Wie het delicate evenwicht tussen 

genegenheid en gezag vindt, zal aan de buldog een prachtige viervoeter hebben! 

 

GEZONDHEID 
 

Hun platte gezichtjes, gedrongen lichaam, 

puntige oren en korte rug staan garant voor een 

snoezig pakket, maar deze uiterlijkheden dragen 

ook bij tot een nogal alarmerende 

gezondheidstoestand. Vaak hebben Franse 

buldogs te kleine neusgaten, een te lang 

gehemelte, grote amandelen en andere 

keelproblemen, gecombineerd met een te nauwe 

luchtpijp. Dit zogenaamde ‘kortsnuitensyndroom’ uit zich in duidelijke 

ademhalingsmoeilijkheden en tekenen van ademnood, zeer luidruchtige ademhaling, zwaar 

snurken, hoesten en vaak voedsel of wit, taai slijm opgeven. Vooral bij warm weer en 

zwaardere inspanning moeten baasjes alert zijn op deze symptomen en ervoor zorgen dat de 

hij niet oververhit raakt. Hem af en toe verplicht pauze te geven, hem ‘fris’ houden met natte 

handdoeken of een zwembadje en de airconditioning aanzetten dus! Hitte en een overdosis 

stress zijn de aartsvijanden van de Franse buldog. Buiten zijn bovenste luchtwegen, is ook de 

rug van de Franse buldog duidelijk een teer punt. Zijn compacte bouw zorgt voor een 

gevoelige wervelkolom en de tussenwervelschijven zijn onderhevig aan snelle slijtage. 

Discushernia komt regelmatig voor. Een ander aandachtspunt zijn de uitpuilende ogen van het 

bulletje. Omdat hun ogen niet zo diep liggen dan bij andere rassen, raken ze sneller geïrriteerd 

door stof, rook, zand, of pollen. Een wandeling op het strand waarbij sterke wind het zand 

laag over de grond doet opwaaien, is bijvoorbeeld helemaal geen pretje voor onze charmante 

Fransman. Controleer regelmatig de ogen en reinig ze indien nodig met steriele oogspoeling. 

Ga na of de ogen vochtig en helder zijn en zoek bij roodheid of zwelling onmiddellijk de 

dierenarts op. 

 

 

RASSTANDAARD 
 

 

 

 

 Hoofd: Breed, bijna plat, het voorhoofd zeer bol. De wenkbrauwen springen naar voren en 

zijn gescheiden door een bijzonder ontwikkelde groef tussen de ogen. 

 Neus: Brede, zeer korte wipneus met goed geopende en symmetrisch geplaatste neusgaten, 

schuin naar achter liggend. De schuine stand van de neusgaten evenals de wipneus moet 

echter altijd de normale neusademhaling mogelijk maken. 

 Ogen: Opgewekte uitdrukking en laag geplaatste ogen, donker gekleurd, tamelijk groot, 

goed rond en lichtjes puilend. Ze laten op geen enkele manier wit zien als het dier naar 

voren kijkt. De randen van de oogleden moeten zwart zijn. 



 Oren: Van gemiddelde grootte, breed aan de basis en rond aan de bovenkant. Hoog op het 

hoofd geplaatst, maar niet te dicht bij elkaar. Rechtop gedragen. De ooropening is van 

voren gezien geheel zichtbaar. De huid moet zacht en fijn aanvoelen. 

 Staart: Kort, laag aan de croupe aangezet, aan de billen geplakt, dik aan de basis, 

‘geknoopt’ of natuurlijk ‘gebroken’ en dun aan het uiteinde. Zelfs in actie moet hij onder 

een horizontale lijn blijven. 

 Vacht: Mooi kort haar, dik, glanzend en zacht. 

 Kleur: Fawn, effen of gestroomd, bont met een 

beperkt aantal platen of overwegend bont. Alle 

nuances van fawn zijn geoorloofd, van rood tot 

licht bruin. Bonte honden kunnen wit zijn of wit 

met gestroomde platen of wit met fawn platen. 

 Gewicht: Niet lichter dan 8 kilogram, maar niet zwaarder dan 14 kilogram voor een 

buldog in goede conditie.  
Bron: Woef 

 
 
 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

‘Het kasteel en de hond. 
 

De gravin van het mooie kasteel in Leffinge vond maar geen naam voor haar kasteel. Op een 

dag ging ze wandelen en kwam ze Henrietje tegen. Ze zegde: “Mijnheerke ik zie u dagelijks 

met uw hond wandelen in het domein rond mijn kasteel. Ik zoek een mooie naam voor ons 

kasteel en vind die maar niet. Henrietje zei: "Laat eens denken!!!! Neem het derde woord dat 

u vandaag zegt en laat zo u kasteel heten.". 

Thuis speelt de graaf golf in de living. De vrouw doet wild de deur open waardoor de graaf 

verschiet op het moment dat hij het balletje wegslaat. Het balletje vloog recht tegen de gravin 

haar tiet, ze riep: "Auw, mijn tiet!" Toen dacht ze: "Ooh! Het derde woord dat ik zei was 

TIET! Dus mijn kasteel noemt TIET." 

 

Enkele maanden later kocht ze een hondje. Voor de naam van het hondje dacht ze hetzelfde 

truckje toe te passen als voor de naam van haar kasteel, dus ging ze naar haar man. De graaf 

was aan het darten en verschoot toen zijn vrouw de deur open deed. Het pijltje vloog recht in 

de vrouw haar tepel, zij riep:"Auw mijn Tepel!" Daarna: "Och! Het derde woord dat ik zei 

was tepel, dus mijn hondje noem ik “Tepel”.  

 

Drie jaar later was haar hondje “Tepel” opeens verdwenen, dus ging ze naar het politiebureau 

om aangifte te doen. 

Aangeslagen door het niet vinden van haar hondje zegde ze: "Och meneer de inspecteur, ik 

heb heel mijn tiet af gezocht en kon mijn tepel maar niet vinden!......" 

 

 

 
 

 



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” 
 

De nuchterheid van nen West-Vlaming  ..... Kort mo goed West-Vlaems 

  

Een man zijn schoonmoeder is overleden. 

Op de begrafenis vraagt een vriend: 'Wat had je schoonmoeder ? 

hij antwoordt :'E groate villa'. 

De vriend zegt :'Nee nee, wat mankeerde ze?' 

Met als antwoord :'E appartement an zéé!' 

'Maar nee', zegt de vriend, 'hoe is je schoonmoeder gestorven?' 

'Z'is me de frietepot van de trap gerutteld en heur nekke gebroken.' 

'Amaai', zegt de vriend 'en wat heb je dan gedaan?' 

'Stutten geten...' 

 

  

  

 

Allerlei 
 

Ledenstop. De ledenstop blijft voorlopig ook van kracht in 2019. 

Lidgelden. Graag hadden wij het lidgeld 2019 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2019.  

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.  

 

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 15,00 € 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 


