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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 22.00 Hr. – pakwerk. 

vanaf 19:00 Hr. tot 20:00 Hr. – gehoorzaamheid. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

vanaf 14:30 Hr. tot 18:00 Hr. - gehoorzaamheids-  en 

behendigheidsoefeningen en pakwerk. 

    

 



Voorwoord 
 

 Onze clubactiviteiten voor dit jaar zitten er terug op. De herfst is aangetreden, het 

wordt weer regelmatig trainen in regen en wind. We zullen onze regen- en 

winterkledij mogen bovenhalen. 

 

 Van nu af aan zullen we op woensdagavond met kunstlicht moeten trainen. Met de 

jonge honden moeten we oppassen met schaduwen. Ook de geleider moet rekening 

houden met zijn schaduwbeeld. Let goed op uw positionering en zorg dat je zelf in 

het licht staat, zodat uw hond uw lichaamstaal goed kan zien en lezen.  

 

 We voorzien in het laatste kwartaal nog een speciale activiteit als afsluiter van het 

jaar!!!!!!!! Zie hieronder. 

 

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

toestellen. Het bestuur, de hondeninstructeurs en pakwerkers zullen de haalbaarheid 

ervan bespreken. 

 

 Het afdak 

De procedure bij het “Omgevingsloket”, loopt op zijn einde. De aanvraag voor het 

bouwen van een afdak voor trainingsdoeleinden en de toelating voor het exploiteren 

van een hondenclub, werden door de Stedenbouwkundige dienst bestudeerd en goed 

gekeurd. 

 

 Op zaterdag 02 november zullen we een werkdag inlassen. Bedoeling is om de de 

constructie van het afdak te maken en te plaatsen. 

Verder dienen er nog wat onderhoudswerken uitgevoerd te worden onder ander in de 

kantine 

 

 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. 
 

Onze wekelijkse trainingsdagen: 

Op woensdagavond: 

 vanaf 18:30 Hr. tot 22.00 Hr. – pakwerk  

 op het plein van De Kusthond vzw 

 of op het plein van Happy Dog vzw 

 tijdens wandeling op sportpark De Schorre 

 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 18:00 Hr. – gehoorzaamheids-, behendigheidsoefeningen en pakwerk 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 of op het  sportpark De Schorre  

Opgelet!!! 

 

Op woensdag 25 december en 1 januari zal er uiteraard geen training. 

 

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 club: 
 

Momenteel zijn er voor het najaar enkel “WERKEN” gepland. 

 

Maar voor alle zekerheid kijk regelmatig op het infobord,  je weet maar nooit of er nog iets uit 

de bus valt!!! 

 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn overleden hond. 

Henrietje zijn Mechelaar Duc komt te sterven. Als trouwe vriend krijgt hij een ereplaatsje in 

de tuin en wordt er aldaar met veel eerbied begraven. 

De ziel van Duc gaat naar de hondenhemel en komt daar samen aan met een Dobermann en 

een Labrador. Zij worden bij God gebracht. 

God vraagt hen waar ze in geloven. 

Zegt de Dobermann: “Ik geloof in discipline, opleiding en loyaliteit tegenover mijn baasje.” 

“Goed zo”, zegt God. “Je mag aan mijn rechterkant gaan zitten.” 

De Labrador zegt: “Ik geloof in liefde en affectie voor mijn baasje…. en in wereldvrede.” 

“Wow, super”, zegt God, “Jij mag plaatsnemen aan mijn linkerzijde.” 

Dan draait God zich om naar de Mechelse herder en vraagt: “Waar geloof jij in?” 

De Mechelse herder kijkt God aan en zegt: “Ik geloof dat jij op MIJN stoel zit.” 

  

 

 

 



Hond van het kwartaal 

 

De Landseer 
Groep: Type berghond 

Land van oorsprong: Duitsland - Zwitserland 

Algemeen voorkomen: De Landseer is pas sinds 1959 een 

erkend, zelfstandig ras. Voordien werd deze hond beschouwd 

als een zwart-wit gevlekte variant van de Newfoundlander. De 

hond heeft zijn naam te danken aan de Engelse schilder E.H. 

Landseer, die hem al ruim een eeuw geleden afbeeldde op zijn 

doeken. Deze hond heeft iemand gered op dit schilderij 

van Edwin Landseer 

Geschiedenis 
Het ras wordt herleid op honden die eind 18e, begin 19e eeuw in Engeland geïmporteerd 

werden vanaf Newfoundland en de oostkust van Canada. In deze dieren moeten kenmerken 

van Europese berghonden en op waterwild gerichte jachthonden vermengd zijn geweest. 

Mogelijk hebben ook Indiaanse honden een bijdrage geleverd. Naar verluidt werden de 

honden in Canada gebruikt als trekdier en voor het binnenhalen van netten en het redden 

van drenkelingen. 

In Engeland werden deze dieren verder ontwikkeld tot de Labrador en de Newfoundlander. 

De steeds groter gefokte Newfoundlander werd in de eerste helft van de 19e eeuw zeer 

populair, mede door de afbeeldingen die de populaire Victoriaanse 

kunstenaar Edwin Landseer ervan maakte. Landseer had een voorliefde 

voor de wit-zwarte variëteit, die later zijn naam is gaan dragen. 

Al vroeg werd er gediscussieerd over de vraag of de zwarte 

Newfoundlander en de wit-zwarte Landseer tot hetzelfde ras gerekend 

moesten worden. In Engeland werd met de standaard van 1886 bepaald 

dat er geen andere verschillen tussen de variëteiten zouden mogen 

bestaan dan de kleur. Een regel die daar tot op de dag van vandaag van 

kracht is. 

In continentaal Europa werd na de Tweede Wereldoorlog echter opnieuw over dit vraagstuk 

gesproken, ook in Nederland. Als gevolg daarvan werd in 1960 door de FCI de wit-zwarte 

variëteit als apart ras erkend onder de naam Landseer ECT. Er zijn dus 

wit-zwarte Newfoundlanders (Landseers) en Landseers ECT. Deze 

honden lijken veel op elkaar, het meest genoemde verschil is dat de 

Landseer ECT wat hoger op de benen staat. Zwitserland en Duitsland 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de rasstandaard. 

 

Uiterlijk 

De Landseer krijgt vast niet alleen complimenten voor zijn „goede gedrag“, ook qua uiterlijk 

zijn de wit-zwarte honden een echte schoonheid. Dat zal zeker veel bewonderende blikken 

trekken. Met een schofthoogte tussen de 72 en 80 cm bij reutjes en 67 tot 72 bij teefje s 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/groep/pinschers-en-schnauzers-molossers-berg-en-sennenhonden/molossers-en-berghonden/type-berghond/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/newfoundlander/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Redding_(nood)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Landseer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Newfoundland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berghond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthonden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drenkeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labrador_retriever
https://nl.wikipedia.org/wiki/Newfoundlander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Landseer
https://nl.wikipedia.org/wiki/FCI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landseer_Saved.jpg


behoort de Landseer ongetwijfeld tot de grootste hondenrassen die door 

hun imposante verschijning indruk maken. Terwijl reutjes 60 tot 75 kilo 

wegen, wegen de teefjes 50 tot 55 kilo. Ondanks hun krachtige postuur, 

hun lange vacht en hun gemoedelijke aard maken de honden geen lompe 

indruk – integendeel, hun lichaam toont spierkracht en energie, die ze 

onderscheidde als de oorspronkelijke werk- en waterhond van Canadese 

vissers. 

Onmiskenbaar is de wit-zwarte vachtkleur van de Landseer, die eraan 

heeft bijgedragen dat dit hondenras zich überhaupt ontwikkelde. Het lichaam is wit met 

zwarte platen, maar hals, borst, buik, benen en staart moeten wit zijn. Kenmerkend voor de 

witte snuit is een niet al te brede, symmetrische witte bles op de zwarte kop. De zwarte 

driehoekige hangoren zijn middelgroot. De haren op het hoofd zijn eerder kort, maar de rest 

van de vacht is lang en dicht. Hoewel het een dikke vacht is, voelt de vacht zacht aan. 

Ondanks het feit dat de hond sl uik haar zou moeten hebben, is licht golvend dekhaar op de 

rug en de dijen toegestaan. Het dekhaar wordt afgewisseld met onderwol, maar niet zo dicht 

als bij zijn naaste familie, de zwarte Newfoundlander. De twee rassen, de Newfoundlander en 

de Landseer, stammen beide van de „Newfoundland Dogs“. Ze verschillen door hun kop, die 

er bij de Landseer iets minder massief uitziet. Ook heeft de Landseer een iets langere snuit 

dan de Newfoundlander. Bovendien lijkt de Landseer een beetje groter en wendbaarder te 

zijn. 

Eigenschappen 

De aangeboren passie voor water van deze honden wordt benadrukt in het schilderij „Saved“ 

uit 1856. Op dit schilderij is een wit-zwarte hond te zien die een kind uit het water heeft 

gehaald en haar leven heeft gered. De sterke liefde voor water en het vermogen om 

zelfstandig te handelen in gevaarlijke situaties maken van de 

Landsheer ook vandaag de dag nog een geliefde reddingshond die aan 

de kust wordt ingezet. Maar ook als gezinshond is de viervoeter erg 

geliefd. Met zijn rustige gelaten aard, zijn trouwe blik en zijn bijna 

grenzeloze gezelligheid wikkelt hij ieder familielid om zijn poot. 

Dit ras valt op door zijn bijzondere betrouwbaarheid en trouw 

tegenover mensen. Ze zijn vriendelijk, open en kunnen dankzij hun 

hoge aanpassingsvermogen makkelijk overal mee naartoe worden 

genomen. Tegenover vrienden van de familie stellen vertegenwoordigers van dit ras zich 

welwillend en goedhartig op. Ook het samenleven met andere huisdieren levert – nadat ze aan 

elkaar gewend zijn – meestal geen problemen op. Om deze positieve eigenschappen – die 

inherent zijn aan dit ras –  te kunnen ontwikkelen, heeft de rashond 

nauw contact met zijn familie nodig. Het houden in een hondenhok 

is voor deze aanhankelijke hond die liefde nodig heeft uitermate 

ongeschikt. Om gelukkig te zijn heeft hij nabijheid van zijn baasje 

nodig en het gevoel om „erbij te horen“. De Landseer heeft een 

vaste plaats in het gezin nodig. Als werkhond maakt hij zich graag 

nuttig. Hij wil hij graag ingezet worden bijvoorbeeld door de 

boodschappen te dragen of speelgoed in huis te verzamelen. Het hoeven dus geen uitdagende 

taken te zijn zoals een opleiding tot reddingshond of lawinehond – de Landseer houdt ook van 

simpele klusjes. Afgezien van een consequente maar toch liefdevolle baas, is er niet veel voor 

nodig om een Landseer tevreden te houden en hem fysiek en mentaal voldoende uit te dagen. 

De zwart-wite rashond stelt geen hoge eisen aan de dagelijkse wandelingen. Een rondje door 

het bos of over het veld is voldoende. De hond wordt echt gelukkig van een meertje of een 

beek, zodat hij tijdens het wandelen af en toe kan badderen. 



Hoewel de Landseer erg opgewekt is en het actieve honden zijn, zijn het fijne en rustige 

huisdieren. Hun jachtinstinct houdt zich binnen de perken en ze blaffen maar zelden. Ook 

tegenover vreemden gedragen de honden zich eerder terughoudend dan agressief. Door hun 

aangeboren waakzaamheid zijn de honden waakzaam, maar toch laten ze zich al snel van hun 

vriendelijke kant zien als ze merken dat een gast welkom is. 

Ondanks zijn gemoedelijke aard heeft de Landseer – eigenlijk net als alle honden – 

een consequente opvoeding nodig. Ten slotte hebben de intelligente viervoeters de neiging tot 

zelfstandigheid. Dat zal in sommige situaties niet gewens t zijn, maar eerder het 

tegenovergestelde effect hebben. De honden zijn snel van begrip en erg gericht op mensen. 

Daardoor leren ze erg snel en zijn ze geschikt voor beginners omdat ze – met inachtneming 

van de belangrijkste regels – makkelijk op te voeden zijn. 

 

Fokkerij en gezondheid 

Hoewel de Landseer een erg robuust hondenras is en rastypische ziektes hem gelukkig 

bespaard blijven, heeft ook dit ras aanleg voor hondenziektes die vooral bij grote 

hondenrassen voorkomen. Bijvoorbeeld heupdysplasie (HD) en kraakbeenaandoeningen. Ook 

wordt bij dit ras zo nu en dan hartaandoeningen of maagtorsie gediagnosticeerd. Gelukkig kan 

het risico op ziektes worden ingeperkt. Dit kan door de hond op de juiste manier te houden en 

hem genoeg uit te laten. Het is vooral van belang om regelmatig 

voor controle langs de dierenarts te gaan en de hond het juiste voer 

te geven. Het is beter om meerdere kleine maaltijden per dag te 

voeren dan een grote maaltijd in een keer. De levensverwachting 

van de Landseer ligt gemiddeld op 10 jaar. 

Bovendien draagt verantwoorde fokkerij bij aan de gezondheid van 

de dieren. De Landseer mag alleen worden gefokt volgens strenge regels voor zowel de 

fokdieren als de fokkers. Door strenge controles en het uitsluiten van fokdieren kan het risico 

op heupdysplasie beperkt worden. De medische verzorging van de fokdieren, vaccinaties en 

onderzoek, alsook kwalitatief hoogwaardig voer voor de moeder en de pups zorgen voor hoge 

kosten. Met prijzen rond de 1000 euro per puppy zijn de kosten voor de fokker vaak 

nauwelijks gedekt. Bij aanbiedingen die duidelijk lager zijn is voorzichtigheid geboden. Zulke 

stuntprijzen zijn alleen mogelijk als de strenge fokregels niet in acht worden genomen. Het 

zijn vooral de dieren die deze goedkope prijzen moeten betalen met hun mentale en fysieke 

gezondheid. Maar het kan je als koper duur komen te staan: dure rekeningen van een 

dierenarts of een hondentherapeut zijn vaak het gevolg. 

Als je besluit om een rashond aan te schaffen, zou je 

niet moeten besparen op de aankoopprijs. Neem 

contact op met een geregistreerde gerenommeerde 

fokker die meer waarde hecht aan het welzijn van de 

hond dan aan zaken doen. Een serieuze fokker zal je 

onder de loep nemen om erachter te komen of jij de 

juiste persoon bent voor zijn pup – hij zal je ook 

aanraden om nog eens goed over de aanschaf van zo’n grote hond na te denken als hij de 

indruk heeft dat niet alle voorwaarden voor de optimale houding van een Landseer wordt 

voldaan. 

Maar wat zijn de ideale omstandigheden? Ten eerste moet er voldoende beschikbare ruimte 

zijn. Zo’n grote hond als de Landseer heeft natuurlijk veel ruimte in huis en tuin nodig. In een 

appartement in de stad is een Landseer niet op zijn plaats. Het is van belang dat er een 

natuurlijke omgeving, een park, een bos of een veld in de buurt is zodat je genoeg afwisseling 

https://www.zooplus.nl/magazine/hond/honden-opvoeden/leer-je-hond-luisteren


hebt tijdens de dagelijkse wandelingen. Net als een tuin waarin de Landsheer ook eens zonder 

zijn baasje kan dollen is van belang. De dagelijkse wandelingen hoeven helemaal niet zo lang 

te zijn om een Landsheer tevreden te stellen. De Landseer zal het liefste alleen maar gaan 

zwemmen als er een beek of meertje in de buurt is.  

Als je jouw hond dus echt gelukkig wilt maken, zorg je ervoor dat hij  of zij regelmatig het 

water in kan. Net zo belangrijk als water is de nabijheid van de baas. Een familie waarin de 

Landseer een vaste plaats kan innemen en waar hij het gevoel 

heeft geliefd en ingezet te worden, is een andere vereiste voor 

het houden van deze goedaardige reus. Als er ook genoeg tijd 

en geld is (ten slotte kost het houden van een grote hond 

maandelijks een aanzienlijk niet te onderschatten bedrag) 

staat niets een lange gelukkige relatie tussen hond en mens 

in de weg. Ten slotte brengt nauwelijks een ander wezen 

zo'n geconcentreerde lading van vriendelijkheid, loyaliteit, 

goedaardigheid en betrouwbaarheid met zich mee als de 

Landseer. 

Bron: Hondenpage – Hondencentrum en Zooplusmagazine 

 
 

 

 “Het kluchtenhoekje” 

 

Op doktersbezoek 

 

 Een vrouw komt bij de dokter met een baby. Ze zegt dat ie altijd honger lijkt te hebben. 

De dokter vraagt: “Geeft u borstvoeding of krijgt hij de fles?” 

“Borstvoeding” zegt de vrouw. “Hmm” zegt de dokter. “Kleed u zich even uit aub.” 

De vrouw kleed zich uit en de dokter kneedt haar borsten en draait aan haar tepels. 

“Excuseer”, zegt de dokter en begint aan haar tepels te likken en hard te zuigen. 

“Tja”, zegt de dokter”, dit kind heeft zeker honger, u heeft helemaal geen melk.” 

“Dat klopt”, zegt de vrouw, “ik ben zijn tante”. “Zijn moeder zit op het toilet, maar ik ben 

verdomd blij dat ik ben meegekomen…..” 

 

BBQ 
 

Op 19 juli was het weer van dat. De jaarlijkse BBQ. 

Met een opkomst van 78 volwassenen en 2 kinderen, zaten we er weer klink-op. 

Het aperitiefteam komt aangevlogen, of beter aangereden. 

 

 

 

 

 

 



Iedereen aan de apero. De voorzitter met zijn familie en vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubleden en sympathisanten.  VOVO-fietsers  VZW De Helpende Hand 

 

Pascal en zijn team verzorgden weer een onvergetelijke smakelijke en gevarieerde BBQ. 

 

 

Wat kregen we dan allemaal voorgeschoteld.  

Het heerlijke groentebuffet. 

 

 

 



 

Aanschuiven!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen aan tafel. 

Dan is er koffie en taart. Taart voor iedereen, geschonken door de bakker van VOVO. 

 

 

 

 

 

 

Funny Happy Kusthond teambuildingsdag  
 

Gezien het succes van het vorige jaar besloten wij om voor het tweede jaar op rij een “Funny 

Happy Kusthond teambuildingsdag” te organiseren. Deze activiteit ging door op 20 juli. 

Nieuwe oefeningen en locaties moesten het weer zo aantrekkelijk mogelijk maken. 

Bedoeling was ploegen samen te stellen waarin alle categorieën honden zaten, van Happy 

Dog, pups, A, B, C, D, agility en honden van De Kusthond. Zo kon iedereen eens zien wat 

een ander kan, reeds kan of nog moet leren. 



We maakten terug  vier pleintjes met telkens een ploeg van een 5-tal honden. We lieten de 

ploegen roteren van het ene naar het ander pleintje, waardoor ze na een grote 2 uur alle 

oefeningen hadden uitgevoerd, alles aangepast aan hun niveau natuurlijk. 

Apport in gangetje in haag, voor de jonge honden was het tussen de haag en het gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

Op de trap waren er enkele oefeningen voorzien, waaronder wandeling met of zonder leiband, 

standen boven en halverwege de trap.  

Vervoer van dieren (lees honden) met de bakfiets. 

Zo was het vroeger.     Zo is het nu.                              Oproep over hindernisparcours. 

 

Op volgend plein, afleggen van de hond, alleen of terwijl de geleider er nog bij blijft. 

Hond achterlaten terwijl geleider zelf een hindernisparcours neemt.      Wandeling. 

 

 

Apport ieder naar eigen mogelijkheid. Voor de honden van Happy Dog vzw met hun eigen 

apport, de honden van De Kusthond vzw drie vreemde apporten. 



Eén van de moeilijkste de klim. Standen op net.         Sprong. 

Op het plein van DKH waren oproepen over waterbakken en in zitvoor met poep in waterbak. 

Wandeling met moeilijkheid dragen bidon en voor zich uitschoppen van bal. 

Verder nog een zoekapport, standen en hond die geleider moet zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Op het plein van HD waren er gehoorzaamheidsoefeningen, wandelingparcours 

 

 

 

 

 

 

 

Nadien kwam er een echt agilityparcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En voor de leden  van DKH, was er nog een meesterverdediging en een lange aanval. 

 

 

 

 

 

 

 

De avond werd afgesloten met een lekkere maaltijd verzorgd door het team van Maurice. 

 

 
 

 “Bedenkingen!!!!!” 
Liefde in  de tijd 

Ik hou al  jaren van dezelfde vrouw. 

Moest mijn vrouw  het weten, ze vermoordt me.  

 --------------------- 
Handje in  handje  

We lopen  altijd handje in handje. Moest ik  haar loslaten dan gaat ze steevast winkelen.   

 ---------------------- 
De  schoonheidsspecialiste 

Mijn  vrouw was vandaag 2 uur bij de  schoonheidsspecialiste,  

…….om een prijsopgave op  te laten maken.   

-----------------------  
Modderbad 

Mijn  vrouw heeft een modderbad genomen, ze zag er 20  jaar jonger uit, 

……….tot ze de modder er  afspoelden. 

 



 

 

PRAKTIJK TRAININGSDAG 
 

Zaterdag 10 augustus 2019 

Dit jaar werd gekozen voor een praktijk trainingsnamiddag. Zo konden de geleiders met hun 

honden de oefening, indien nodig één of meermaals overdoen. 

Pascal en Patrick hadden een variërend programma opgesteld. De foto’s spreken voor zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien er geen takelwagen aanwezig was, durfde Dany niet in het wagentje te stappen. 

Kescha daarentegen voelde zich in haar nopjes en was zeker de beste stuurman of beter 

stuurvrouw van allen. 

 

 

 



Terwijl groep 1 de lange aanval uitvoert, kijkt groep 2 aandachtig toe 

 

Hij zat erbij en keek er naar.      Voedselweigering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me niet afleiden Smidje! Koekoek

k 



Op het plein van Happy Dog was er een onderbroken aanval op ruziënde pakwerkers. 

 

Opzoek op blootstaande pakwerker. Voor Louis was de pakwerker verscholen. 

Hindernisparcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apport van op de berg in vierkant met flessen wanden. Blijkbaar was het apport makkelijker 

dan op de berg geraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speedy Wanda in actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oef, even bekomen van de reeks oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar ons eigen plein, met een reeks mooie en leuke oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met aandacht worden de oefeningen gevolgd!!!!!! 

 

Leuke momenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen was tevreden over de mooie oefeningen. Met dank aan de constructeurs van de 

oefeningen, Patrick en Pascal, de pakwerkers Nick en Sanchez en de personen die instonden 

voor de begeleiding op de oefeningen Stephanie en Kescha. 

 

 
 



Politieoefenwedstrijd 
 

Op 14 september was er de Politiewedstrijd. Voor dit evenement maakten we de verplaatsing 

naar Beernem, met oefeningen op het Domein Bulskampveld en in de Pintoranch.  

Terwijl 2 pakwerkers in de weer zijn, ligt de derde strike. 

 

 

 

 

 

 

 



Dubbele aanval. 

Meesterverdediging telkens per twee.  

 

Terug in de Pintoranch volgen nog enkele oefeningen. Zoals opzoeken en aanvallen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is er tijd voor aperitief en barbecue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bbq wordt klaargemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haha, toch eentje 

die me gevonden 

heeft. 

 



 

Barbecueën is een kunst, goed barbecueën nog moeilijker maar  

om je eigen buikspek mee te bakken is niet iedereen gegeven. 

Gelukkig aan de betere hand. 

 

De equipe van de dag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug een mooie dag, jammer genoeg zonder politiemensen, maar met 22 schitterende 

oefeningen. 

 
 

 

Allerlei 

Zaterdag 02 november: werken op de club 
 

Het afdak.  
 

Zoals eerder reeds meegegeven zouden we graag een afdak maken om in de winter eronder te 

kunnen trainen. 

De administratieve molen draait zoals steeds langzaam. Aanvragen, verwerpingen, opnieuw 

aanvragen, tenslotte de goedkeuring in die zin dat het openbaar dient gemaakt te worden en er 

een maand een vergunning dient uit te hangen. 

Eind goed al goed, de toestemming is verleend. 

Eindelijk kunnen we aan de slag. 

Vooraleer we het afdak kunnen neerpoten, dienen we eerst de 6 funderingen te maken, dat zal 

vermoedelijk op 26 oktober gebeuren.  

Het maken van het afdak is voorzien op zaterdag 02 november. 



De kantine. 
 

In de kantine, keuken en WC zijn er zeker ook nog wat opknapwerken. Daarvoor rekenen we 

op de steun van onder andere onze dames. 

Die dag zullen we ook nog andere klusje doen. Waaronder, dakgoten uitkuisen, en zorgen dat 

het water van het dak ook wel degelijk in de goot terecht komt. 

Er dienen ook nog wat elektriciteitswerken uitgevoerd worden. 

Mogelijks zijn er nog wat werken die we dienen uit te voeren. 

 

Wie en wanneer? 
 

Personen die kunnen meehelpen op 02 november, gelieve uw naam op het bord te schrijven of 

aan iemand van het bestuur door te geven. 

 

 

 

 

Vuurwerk 

Overgang van oud naar nieuw. 

Oudejaarsavond wordt gevierd met eten, drank, dans, maar ook met vuurwerk. De meeste 

dieren hebben daar schrik van. Zorg dat uw (huis)dieren op deze avond opgesloten zitten. 

Daarmee bedoel ik het liefst binnen in huis of een stal en/of plaats met een goede omheining, 

die zekerheid biedt dat ze niet kunnen ontsnappen. 

Je zal het al gemerkt hebben dat ik niet alleen over honden spreek. Andere dieren zoals 

paarden, geitjes, schaapjes, ander kleinvee, poezen, enz…. hebben daar ook last van. 
  

 Enkele belangrijke tips:  

 Indien mogelijk laat uw hond niet alleen achter. 

 Indien je toch buiten gaat om het vuurwerk te bekijken, zorg dat hij steeds goed 

aangelijnd is.  

 Ga niet te dicht bij het vuurwerk. De knallen zijn zeer luid en zeker voor een hond die 

een zeer goed gehoor heeft. De combinatie met het lichteffect is voor de meeste dieren 

beangstigend. 

 Ook het afvuren met het fluitend geluid en lichtflits, is voor de dieren onnatuurlijk. 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 

mailto:patrick.salenbien1@telenet.be

