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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 

 

We beginnen reeds aan ons tweede kwartaal.  

Tevens is de zomertijd zopas gestart. Voor sommigen is dit 

een marteling. Eén uur vroeger opstaan dan gewoonlijk.  

Het goeie eraan is dat er ’s avonds een uur langer licht  is. 

Maar sowieso zal het de eerste weken voor zeer velen een 

grote aanpassing worden. 

 

We hebben er intussen reeds drie activiteiten opzitten. 

Op zaterdag 12 januari was er onze jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd. 

Zondag 13 januari was er de algemene ledenvergadering met de 

nieuwjaarsreceptie voor de leden en familie.  

Zaterdag 23 maart was er onze eerste training op verplaatsing, 

meerbepaald op het Domein Prins Karel.  

 

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

komen eraan. ’s Avonds is er al een uurtje langer licht. Tijd die je 

onder andere kan spenderen aan uw hondje(s) door wat bij te trainen 

op gehoorzaamheid en appel. 

Ze zijn van groot nut bij de opvoeding en tevens tijdens het 

aanvalswerk. 

 

Verder in onze clubblaadje hebben we een nieuwe rubriek. “Op 

spreekuur bij juf Martine”. In deze rubriek wordt “De kusthond van 

het kwartaal” voorgesteld door zijn baasje. De eerste die eraan moest 

geloven was “Pex” voorgesteld door zijn baasje Bieke. Zeker de 

moeite om te lezen.  

Alvast bedankt “Juf Martine” voor uw bijdrage aan ons clubblaadje. 

 

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: 
 

  *  We zullen nogmaals een poging doen om in april, mogelijks mei een werkdag  te 

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 20 april 2019, voorzien wij een trainingsdag buiten het terrein. We zullen 

opnieuw kunnen gaan trainen in een fabriek in Diksmuide. 

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

aperitiefje. De club de mogelijkheid om te eten, uiteraard tegen betaling. Het wordt stoofvlees 

met frietjes. We maken er terug een All-In van aan 15 euro de man. 

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

 

 * Zaterdag 1 juni 2019 voorzien we onze jaarlijkse Clubwedstrijd.  

Meer hierover op het infobord.  

 

 * Vrijdagavond 19 juli 2019 gaat onze jaarlijkse BBQ door.  

Prik die datum alvast in uw agenda. 

 

 * Zaterdag 20 juli 2019 Happy Kusthond teambuilding. 

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

 

 * Zaterdag 10 augustus 2019 Praktijktrainingsdag. 

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

 

 * Zaterdag 14 september 2019 locatietraining in de Pinto Ranch met daarna uiteraard een 

BBQ ter plaatse. Meer hierover op het infobord. 

 

 

 



Andere: 
 

 

 * Op zaterdag 27 april 2019 is er een wedstrijd bij “De Patrouillehond” in Oud-Turnhout. 

 

 *  Op zondag 28 juli 2019 vanaf 09.00 Hr is er een socialisatietest bij Happy Dog Stene 

Dorp vzw.  

Deze test staat open voor alle honden, welke ten minste negen maanden oud zijn, met of 

zonder stamboom. Honden dienen wel geregistreerd te zijn. 

Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een attest te verlenen. 

Het behaalde resultaat zal het bewijs zijn van sociaal gedrag ten overstaan van mensen, en 

andere honden op het ogenblik dat de test werd afgenomen. 

 

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

bij Happy Dog Stene Dorp vzw zelf. 

 

 * Zondag 18 augustus 2019 (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. 

 
 

 

De kusthond van het kwartaal 

Tippex van Bieke 
 

In dit nieuwe rubriekje van het clubblaadje willen 

we elk kwartaal een van onze leden en vooral zijn 

of haar hond in de schijnwerpers zetten.  

Trouw aan de discipline van de club hanteren we 

maximaal bijtmetaforen, en laten we Bieke en Pex 

de spits afbijten. Nog een kleine vermelding, Bieke 

was zo vriendelijk om haar hondenbio zelf te 

schrijven, dus alle krediet en een dikke merci aan 

Bieke! 

 

Hondenbio: 

 

Bieke Schreurs uit Kortemark had van kinds af aan een enorme liefde voor dieren en specifiek 

voor paarden en honden. Op jonge leeftijd al kwam ze in contact met Mechelse herders want 

ze had het geluk om op te groeien met een hondenschool voor haar ouderlijk huis in 

Kortemark. Deze hondenschool, de Trouwe Waakhond onder leiding van Daniël Geleyn, 

behoorde tot het NVBK waar ze de Belgische ringsport beoefenden en waar Bieke frequent te 

vinden was tijdens trainingen en wedstrijden. Thuis had de familie Schreurs aanvankelijk een 

windhondje Zeus, later kwam er nog een zwarte labrador Arno bij van op een boerderij in 

Diksmuide. 

 



In 2004 verhuisde Bieke naar Gent voor haar studies agro- en biowetenschappen. Om het 

gemis van een hond in de stad te compenseren, spendeerde ze er veel tijd in het dierenasiel als 

helper en wandelaar. Het was daar dat haar eerste eigen Mechelaar toevallig haar pad kruiste. 

De hond was na lang zwerven in een bos gevangen en in het asiel van Gent terecht gekomen. 

De vrijwilligers van het asiel hadden hun handen vol met hem en de verantwoordelijke vroeg 

vaste hondenwandelaar Bieke om met de hond bezig te zijn aangezien zij geen schrik had 

ervan en wel vaker met ‘onhandelbare’ honden ging wandelen. Na de eerste wandeling was 

Bieke verknocht aan deze Mechelse herder Boy en zijn temperamentvolle karakter. Ze ging 

bijna iedere dag naar het asiel om met hem te wandelen en hem beter te leren kennen. Toen ze 

hoorde dat Boy op de lijst stond om te laten inslapen, besloot ze op vrijdag 13 augustus 2010 

Boy te adopteren. Samen gingen ze naar een hondenschool in Beervelde, waar Bieke na 

enkele maanden ook les begon te geven en Boy klaar stoomde om 

gehoorzaamheidswedstrijden onder de VOE te spelen. Ze behaalden meermaals een 

podiumplaats, selectie Belgisch kampioenschap, … en hun band kon niet meer stuk. 

 

In 2013 verhuisde Bieke terug naar haar geboorteplaats en ontplooide zich steeds verder in de 

wereld van hondentraining en, -sport. Ze volgde met Boy pakwerk in Ichtegem. Even later 

begon ze ook les te geven als hondentrainster in Snaaskerke bij De Snuffel. Hier leerde ze 

Peter Deschacht, ook lesgever, kennen met zijn hond Lex, een stabiele, mooie Mechelse 

herder met een goede werkdrift. Toen Peter op een dag in maart 2015 Bieke uitnodigde mee te 

gaan kijken om een pup te helpen kiezen uit een nest van zijn reu ging ze natuurlijk met veel 

plezier mee en koos ze al snel ook zelf een pupje uit dat later de naam Tippex kreeg. Tippex, 

of Pex, zoals hij meestal genoemd wordt, staat vandaag in dit artikel centraal.  

 

Via Peter Deschacht kwam Bieke in aanraking met De Kusthond en ze voelde er zich meteen 

thuis. De manier van werken, de trainers en de discipline lagen haar volledig en samen met 

Pex traint ze er elke week. Boy is ondertussen op verdiende rust. 

 

Dogonalia: 

 

Naam van de hond: Tippex 

Afstamming:  

Papa: Lex Van't Keunekot (Peter Deschacht)  

Mama: Bewakingshond bij paarden te Eernegem. 

Leeftijd: 4 jaar op 12 maart 2019 

 

 

Als iemand Pex uit een rij kennels met allemaal 

Mechelaars moest halen, waaraan zou hij je hond 

dan precies kunnen herkennen? 
Door een bijtincident is Pex een stuk van zijn linker 

oor en onderlip kwijt waardoor je hem natuurlijk 

onmiddellijk herkent.  

Ook heeft hij aan zijn voorpoten telkens één witte 

teen en aan zijn achterpoten 2 witte tenen. Vandaar 

de naam Tippex. 

 

Hoe zou je het karakter van Pex omschrijven? 

Pex is een stabiele, sociale en vrij rustige Mechelse herder die graag werkt en niet snel in 

over-drive gaat.  



 Wat is de beste oefening van Pex? 

Het bijten op zich doet hij steeds goed en 

apporteren van eender welk voorwerp.  

 

Welke oefening doet Pex het minst goed?  

Een oefening waarbij hij een ingang moet 

vinden van op afstand zoals bijvoorbeeld bij 

een zoekapport. Je mag hem de in-en uitgang 

nog maar net getoond hebben, toch zal hij die 

voorbij lopen.  

 

 

Welke gekke toeren  haalt je hond soms uit op training?  

Welke gekke toeren haalt Pex niet uit tijdens de training ;-). 

Bij Pex zou je eigenlijk altijd met een camera moeten klaar staan. 

Zo hebben we een evenwichtsoefening gehad waarbij Pex in zit-voor moest komen op een 

bank. Hij komt afgelopen, gaat zitten, verliest zijn evenwicht waardoor hij op de grond valt 

waarna hij gewoon blijft liggen in de positie waarin hij is gevallen en zijn ogen sloot. 

Ik moest hem echt bij mij roepen of hij lag er nog…. 

 

Een ander verhaal is toen we moesten apporteren uit een witte waterton en Pex vast zat met 

zijn kop door de opening bovenaan de ton. 

Er lagen enkele speeltjes in het water, maar de honden moesten hun eigen apport uit halen. 

Daar Pex teveel interesse had in een ander speeltje, haalde ik het uit het water en legde dit 

bovenaan de ton. Ik stuurde Pex opnieuw op waarna hij vlot in de ton ging, op zijn 

achterpoten ging staan en zijn kop door de opening duwde en het speeltje vast greep. Hij 

begon op zijn achterpoten rond te draaien en te trekken, maar geraakte met zijn kop niet meer 

uit de opening. Iedereen gierde het uit van het lachen en ik moest zelf mee gaan duwen aan 

zijn kop om hem te bevrijden. Hilariteit alom. 

 

Één van zijn laatste  gekke toeren die ik mij kan herinneren  was op een oefendag waar we 

een zeer lange aanval hadden  met 2 pakwerkers.  Je moest je hond, nadat de pakwerker 

schoot, opsturen , laten inbijten, terug roepen en dan naar de 2de pakwerker sturen . 

Pex  vertrok  zonder probleem naar de eerste pakwerker en liet na mijn bevel los. Ik zie hem 

even afwijken, iets grijpen en de pakwerker begint te roepen, roepen, roepen.  

Toen Pex  dichterbij kwam hoorde ik een vreemd geluid en wat bleek? Pex had het doosje met 

de kogels meegenomen.  Gelukkig was het doosje  niet stuk en waren er geen kogels verloren 

gegaan onderweg. 

 

Van welke oefening ben je quasi altijd zeker dat je hond hem zal uitvoeren? 

Apport van vreemde voorwerpen. Voor Pex maakt het niet uit welke apport er is, hij zal er 

steeds voor blijven gaan. 

 

Wat doet Pex graag, buiten het bijten en werken tijdens de training? 

Pex doet graag aan zelfbeloning.  Ligt er in het terugkeren van een oefening een bijtstuk, 

breng hij dit met plezier mee. Voor de rest doet hij graag eens een goed trekspelletje met zijn 

bal tussen de oefeningen door. 

 

 

 



Welke van de oefendagen waaraan jullie meededen, vond je tot nu de leukste?  

Dit is een zeer moeilijke vraag om te beantwoorden daar alle oefendagen steeds zeer leuk en 

leerrijk waren voor zowel Pex als mezelf. Pascal en Patrick zijn zo inventief dat iedere locatie 

en oefendag op en top was met steeds nieuwe  uitdagingen. Denk maar aan de constructies die 

vaak uitgedokterd worden  met de auto of aan vorig jaar waar de honden  in de zee moesten 

gaan bijten of  Packo  waar de honden al bijtende op en neer in de lift gingen ,… Zoveel om 

op te noemen. 

 

Wie is de favoriete pakwerker van Pex? 

Pascal. Pascal is ‘de’ pakwerker om puppy’s te leren bijten en bij Pex was dit niet anders. We 

maakten een moeilijke periode door waarbij Pex Pascal nogal graag ‘knuffelde’ tijdens het 

bijten, maar het is door Pascal zijn kennis, inzicht en doorzettingsvermogen dat dit in orde is 

gekomen. Bij Pascal kent Pex ook zijn grenzen terwijl hij bij andere pakwerkers nogal durft te 

profiteren. 

 

Mocht je Pex niet hebben, hoe zou een goede hond er volgens jou uitzien? 

Voor mij moet een hond stabiel en sociaal zijn maar toch met genoeg pit en werklust en 

natuurlijk een Mechelse herder. 

 

En een goede baas, wat is dat volgens jou? 

Een goede baas is iemand die voldoet aan de fysieke en mentale behoeften van de hond. Je 

mag een grote tuin hebben, maar dit is niet voldoende voor een hond. Ga samen wandelen, 

lopen , spelen, bouw een band op met je hond! 

Laat een hond ook hond zijn en vermenselijk hem niet steeds waarbij hij alles zomaar  mag.  

Hierbij bedoel ik zeker niet dat je je hond niet graag mag zien, maar  geef hem regels zodat hij 

deel uit maakt van je gezin en niet alleenheerser is.  Veel te vaak hoor ik van mensen dat ze 

niet meer in hun eigen zetel kunnen gaan zitten  omdat de hond dit niet toelaat of bezoek  

‘terroriseert’  door tegen hen op te springen,…  Zorg voor duidelijke regels  en wees hier 

consequent  in zodat  zowel  je hond als jijzelf zich goed voelen.  

 

Op welke hypothetische locatie zou je nog wel eens willen trainen met Pex? 

Op een drukke plaats zoals een festival. Of op een luchthaven. Met alle originele oefendagen 

die we al deden, is het moeilijk om nog een locatie te vinden.  

 

Heb je een origineel idee wat voor oefening je nog wil leren aan Pex?  

Blijven trainen.  

 

Hoe oud was je pup toen je het gevoel had dat hij volwassenheid bereikt had? En waaraan 

heb je dat gezien?  

Dit vond ik een heel moeilijke vraag, omdat ik Pex nooit echt zo een typische pup vond. Ik 

heb niet meteen herinneringen van hoe hij bijvoorbeeld achter een waaiend blaadje aan liep of 

zo. Hij was als pup al speels en actief, en is dat nog steeds.  Ik zie precies geen echte breuklijn 

tussen zijn puppytijd en volwassenheid.  

 

Welke raad zou je geven aan iemand die zijn eerste Mechelaar wil adopteren? 

Bij een adoptie van eender welk ras, raad ik mensen aan om niet over een nacht ijs te gaan. 

Ga meer dan eens de hond bezoeken, ga er mee op stap, speel met de hond,… leer de hond 

kennen en kijk of jullie karakters matchen en of de hond geschikt is binnen je gezinssituatie 

en levensstijl! 

 



Wat is jouw typische spreuk/motto waaraan ieder lid je kan 

herkennen? 

Dit vraag je misschien best aan de andere leden? 

Nog een rosé’tje? ;-)  
 

  

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

Henrietjes zoontje komt thuis van school en vraagt of hij de hond, Molly, mag uitlaten. "Dat 

kan niet jongen", zegt moeder, "Molly is loops." "Wat is loops, mama?", vraagt het 

jongentje. "Ga maar naar de garage, daar is pappa. Dat kun je beter aan hem vragen", zegt de 

moeder. "Papa, wat is loops? Ik mag van moeder Molly niet uitlaten, omdat ze loops is...", 

vertelt het jongentje aan zijn vader. Henrietje, net bezig met zijn gereedschap schoon te 

maken met een doek gedrenkt in benzine, wrijft met de doek met benzine de achterkant van 

Molly in. "Maak je maar geen zorgen jongen. Nu is ze weer helemaal in orde. Ga maar lekker 

wandelen met haar." Het jongentje gaat de hond uitlaten en komt, na een kwartiertje of zo, 

weer terug, zonder hond! "Waar is Molly gebleven?", vraagt Henrietje aan zijn zoontje. "Ze 

kwam zonder benzine te zitten, twee straten terug. Maar het is niet erg, de hond van de buren 

duwt haar nu terug naar huis." 

 
  

 

Hond van het kwartaal 
  

De Rottweiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep: Type mastiff 

 

Land van oorsprong: Duitsland 

 

Algemeen voorkomen: Deze zeer gewaardeerde diensthond is in de Duitse stad Rottweil 

gefokt uit oorspronkelijke schapenhoeders en veedrijvers. Het uiterlijk van de rottweiler is 

terug te voeren tot de grote veedrijvers, die in dienst van de Romeinen kuddes vee over de 

Alpen dreven. Tot ver in de vorige eeuw was het drijven van vee dan ook zijn voornaamste 

taak. 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/groep/pinschers-en-schnauzers-molossers-berg-en-sennenhonden/molossers-en-berghonden/type-mastiff/


Later ging het ras ook dienen als trekdier bij slagers in 

Rottweil. Begin deze eeuw ontdekte  men de 

capaciteiten van de rottweiler als diensten 

beschermingshond: hij is intelligent, onverschrokken 

en waakzaam.  

De rottweiler treedt dan ook veel op als politie- en 

beveiligingshond. Het is een aanhankelijke en goede 

gezinshond, die af en toe speels is. Zijn zwarte, kortharige en glanzende vacht is gemakkelijk 

te onderhouden en hij zal zelden blaffen. Dit ras heeft wel een strenge en consequente 

opvoeding nodig om betrouwbaar te zijn.  

 

Training: 

Een liefdevolle maar zeker een consequente opvoeding is nodig voor de Rottweiler. 

De baas moet rustig en duidelijk zijn en moet stevig in zijn/haar schoenen staan. Op deze 

manier kun je het dominante karakter omvormen naar een hond die evenwichtig is en zich zo 

gedraagt.  Als je iets niet accepteert tijdens de 

opvoeding, moet je dit met je stem doen. Geweld 

helpt niet maar verergert de situatie bij de Rottweiler. 

Reuen moet je iets strakker aanpakken dan teven. De 

reuen zijn veel dominanter. 

 

De Rottweiler is geschikt voor sporten zoals, 

bewaking en verdediging, maar hij zal natuurlijk niet 

de resultaten halen van de Mechelse Herder.  

 

Uiterlijk: 

Grootte: reu 60-66 cm, teef 50-62 cm 

Gewicht: ca. 50 kg 

Kleur: zwart met roodbruine aftekening 

Bijzonder kenmerk: blaft bijna nooit 

 

Aard: 

De Rottweiler is een sterke en een goede waakhond, 

hij is trouw en gehoorzaam aan zijn baas. Hij zal zijn 

baas altijd beschermen. De Rottweiler is 

onomkoopbaar en kent geen angst. Hij blaft weinig. 

Hou rekening dat het een dominante hond is.  

De Rottweiler is een intelligente hond. Hij fixeert 

zich gemakkelijk op een persoon (dus hij is een één-

persoons hond, hou er rekening mee), hierdoor kan hij wel jaloers gedrag vertonen. Dit gedrag 

vertoont hij zeker als de baas zijn aandacht aan meerdere honden geeft.  

Hij is een zelfbewuste, eerlijke en een evenwichtige hond. 

Binnen zijn ze vrij rustig maar eens buiten worden ze onvermoeibare werkers. 

De Rottweiler geeft veel aandacht aan zijn territorium, hij voelt niet veel om op eigen beentje 

zijn omgeving te gaan verkennen. Hierdoor kun je hem ook gemakkelijk onaangelijnd laten 

loslopen. 

 

 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/mechelse-herder/


Beweging: 

De Rottweiler moet veel beweging hebben. Geef hem 

veel kans om rond te kunnen rennen in bossen of op 

weiden, dit vind hij heerlijk. Hij zal nooit ver weglopen 

als hij hierop getraind is. Dit ligt niet in zijn aard.  

Wat je hem ook kan geven of leren is zwemmen of 

joggen (Canicross), dit vinden ze fantastisch en het is 

goed voor hun en uw conditie. Of ga in het park eens een 

balspelletje doen. (apporteren.) 

 

Erfelijke ziekten: 

Heupdysplasie en elleboogdysplasie kunnen voorkomen. Fokdieren worden onderworpen aan 

een gedragstest. 
Bron: Hondencentrum. 

 

Kluchtjes van zowat overal. 

“Het kluchtenhoekje” 

Oriëntatievermogen   

Waarom  zijn er miljoenen spermatozoïden nodig om één  eicel te bevruchten ? 

Spermatozoïden zijn  mannelijk en weigeren de weg te vragen.   

 

Huwelijk of  ?  

Het  huwelijk is als een luchtspiegeling in de  woestijn : paleis, palmbomen, oase , .....   

Plots  verdwijnt alles en blijft de kameel over.  

 

Oeps  

Een man  zegt aan zijn vrouw, die op het punt staat te  bevallen : 

" Het zou mooi zijn mocht de baby  op jou lijken. " 

Zijn vrouw zegt : 

" En  het zou een mirakel zijn mocht de baby op jou  lijken! "  

 
 

Nieuwjaarswedstrijd 
 

Op zaterdag 12 januari 2019 was er terug onze avondwedstrijd. We besloten om het 

deelnemersveld te beperken tot 30 personen, verdeeld over 6 pleinen.  

Het blijft niet makkelijk voor het duo Pascal en Patrick, om steeds nieuwe oefeningen en/of 

locaties te vinden. 

Op de 6 pleintjes met evenveel standjes van drank of voeding, konden de hondengeleiders 

laten zien hoe goed hun hond getraind was. 

 

 

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

met linten, een onderbroken aanval, een aanval moedproef met konijn en de posities op een 

onstabiele ondergrond. 



 

 

In de boogschutterschub was het voor de hond  niet makkelijk.  

Het begon met een apport van paardenvoeten. Verder was er een wandeling met de standen 

tijdens de wandeling. 

Tevens was er nog een lange aanval, 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. 

 

 

 

Aan de parking op het eind 

van de Sportparklaan, was er 

een lange aanval over 

verschillende obstakels, 

hindernissen, met onderweg 

voedsel en bijtmouwen. 

 

 

Om volledige verwarring te brengen werd er nog een pop 

opgehangen, waarachter de pakwerker stond.  

 

Voor alle duidelijkheid, links hangt de pop. 

 

 

 

 

Gehoorzaamheid had hier een groot deel, er was een parcours uitgetippeld, met slalom, 

banden om over te wandelen en cavaletti. Er was ook een down voorzien, waar alle honden 

ter gelijkertijd aflagen en moesten blijven liggen terwijl de pakwerker en de geleider een bal  

over en weer gooiden. 

Om af te sluiten was er nog een aanval terwijl de geleider al fietsende de hond moest sturen, 

rond de geleider rijden en  terug roepen. 

 

 

In de groendienst waren er twee opzoeken voorzien op twee verschillende pakwerkers, 

terwijl er luide muziek speelde. 

Buiten waren nog twee aanvallen, één tussen de bomen door en een tweede al slalommende 

tussen haagjes. 

 

 

Tenslotte waren er op het veld van De Kusthond vzw een moedproeven, een apport, een 

meesterverdediging en een onderbroken aanval. 

 

 

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. 

 



 

 

 

Wij willen bij deze nogmaals onze medewerkers, pakwerkers en keurders bedanken voor hun 

inzet. Ook dank aan onze kok Pascal en zijn team voor de heerlijke frietjes met speciaal 

bereid vlees en heerlijk saus.  

Ook de aanwezigen, spelers en supporters konden er mee van genieten. 

 

Met dank aan Steve Beschuyt die terug een zak voeding BREEDER Line – Quality Dog 

Food, schonk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dank aan Martine voor deze prachtige toegestuurde foto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Trainingsavond Domein Prins Karel 
 

Op zaterdag 17 maart 2018, mochten we voor de tweede maal genieten van oefeningen op het 

Domein Prins Karel. Een op en top toplocatie. 

  

We kunnen uitpakken met een volledig nieuw gedeelte van het domein, die nog maar pas 

(enkele dagen voordien) geopend werd, namelijk “Batterij Aachen (1914-1918)”. 

Op het parcours hebben we 14 oefeningen voorzien, ja, je leest goed “we”. Ik mocht er dit 

maal ook bij zijn. 

 

Vooraf  werd er gehoorzaamheid gegeven door Pascal, dit 

tijdens een wandeling op het domein Walraversijde. Allerlei 

gehoorzaamheidsoefeningen volgen elkaar op tijdens de 

wandeling.  

 

Pascal vraagt aandacht en perfectie 

tijdens het uitoefenen van de oefeningen. 

 

 

 

Het was geen vrijetijdswandelingetje.  

 

Na nog eens de hondjes te hebben uitgelaten, was de tijd gekomen om te beginnen aan de 

oefeningen op het Domein.  Teneinde alles vlot te laten verlopen, werden we verdeeld in 2 

groepen. De groep met Patrick, de voorzitter, vertrok op oefening 1. De groep met Pascal 

vertrok vanaf oefening 7.   

 

Oefening 1: Aanval op een stilstaande pakwerker. 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 2: De standen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oefening 3: Onverwachte aanval in een tunnel. 

 

 

 

 

Oefening 4: Oproep in tunnel, waarbij de pakwerker staat 

toe te kijken. De bedoeling is dat de hond bij zijn baasje 

komt en niet gaat inbijten op de pakwerker. 

 

 

Gino ziet er blij, oefening geslaagd denk ik. 

 

 

 

 

 

 

Oefening 5: Opzoek in tunnel  

 

 

 

 

 

Oefening 6: Down en voedselweigering in de pizzaoven, zoals conciërge Erik het zo mooi 

noemde. Zo zie je ook waarom hij deze bunker zo noemde. 

 

Oefening 7: Aanval van boven, door de Mozartbunker terug naar boven op de trap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefening 8a: Dragen van de hond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 8b: Oproep 

Oefening 9: Apport 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Even wachten tot het onze beurt is. 

 

Oefening 10: Meesterverdediging tijdens een wandeling door  een bunker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haha, met Lowey bij me durfde,  

niemand mij aan te vallen. 

 

Oefening 11: Onderbroken aanval 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefening 12: Springapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 13: Aanval aan groen huis met schot en uitval naar de hond toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 14: Lange aanval door 2 bunkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groepsfoto van de groep  van Pascal. 

 

 

 

 

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

medewerkers en fotografen. 

En dan nog de mooie 

trainingsdag afsluiten met een 

natje en droogje. Op het menu, 

hamburgers à volenté, gratis 

aangeboden door de club. 

 

 

 

 

 

 



Allerlei 

 
Oostende en zijn NIEUW 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 volledig vrij vanaf 1 

oktober tot en met 31 maart.  

Honden blijven welkom op het strand inde maanden april, mei, 

juni en september vóór 10.00 uur en na 18.30 uur.  

Tijdens de maanden juli en augustus zijn honden ook toegelaten vóór 10.00 uur en na 20.00 

uur. 

 

 

 

Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op deze locaties (hier moeten honden 

steeds aan de leiband): 

*  het Sportstraat (zone vanaf de trap ten westen van het strandhoofd 7 tot aan het kunstwerk 

‘Hulde aan Léon Spilliaert (Vertigo) en westen van het Beachhouse en ten oosten van 

strandhoofd 8. 

* in het gebied tussen de Westlaan (Raversijde) en de grens met de gemeente Middelkerke - 

dit is een natuurgebied. 

 

Op volgende locaties zijn honden het hele jaar door 24/24 welkom: 

* Vanaf de Halvemaandijk op de Oosteroever tot aan de grens met Bredene  

* Op het Klein Strand tussen het Westerstaketsel en de Westelijke Strekdam 

* Op het strand vanaf de Westlaan (Raversijde) tot aan de grens met Middelkerke. Op dit 

stuk strand moet de hond aan de leiband! 

 



Als eigenaar en/of begeleider van de hond moet je steeds de loslopende hond in bedwang 

kunnen houden. De openbare orde mag niet verstoord worden door de aanwezigheid van je 

hond. Hou dus rekening met andere strandbezoekers. Op die manier kan iedereen volop 

genieten van onze mooie kustlijn! 

 

 

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). 

     

 
    

 

  

 



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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