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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 
 

 

Het bestuur wenst al onze leden, ex-leden, sympathisanten en hun families een 

gezond en voorspoedig 2020. 

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

 

2019 was opnieuw geslaagd. Onze geplande activiteiten konden allemaal 

doorgaan: 

 

 de“Nieuwjaarswedstrijd”, was volzet, 30 deelnemers.  

 Trainingsdag in DE fabriek in Diksmuide.  

 Domein Prins Karel 

 de “Clubwedstrijd” 

 BBQ 

 Funny Happy Kusthondteambuildingsdag 

 Trainingsdag in de Pintoranch. de “Politiewedstrijd” 

 de “Praktijk trainingsdag” in augustus. 

 

Het bestuur heeft voor 2020 opnieuw zijn verantwoordelijkheid genomen om 

verschillende wedstrijden en speciale trainingsdagen in te richten. 

Een overzicht hiervan vind je hierna. 

 

In het jaar 2019 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.  

Ook in 2020 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als noodzakelijk. 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2020 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)  

Opgelet. Het lidgeld is iets opgeslagen naar 65 euro in plaats van 60 euro. 

 

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 11 januari 2020: Nieuwjaarstrainingsavond. 

Zondag 12 januari 2020: Algemene ledenvergadering.  

Zaterdag 08 februari 2020: Diksmuide Packo 

Zaterdag 16 of 23 mei 2020: Clubwedstrijd 

Zaterdag 13 juni 2020: Domein Prins Karel  

Zaterdag 04 juli 2020: Happy Funny Kusthondteambuildingsdag 

Vrijdag 17 juli 2020: BBQ 

Zaterdag 08 augustus 2020: Praktijkgerichte oefeningen 

Zaterdag 19 of 26 september  2020: Pintoranch - Politiewedstrijd 
Alles onder voorbehoud. 

Dataverschuivingen zijn altijd mogelijk. Kijk regelmatig naar het infobord. 

 

OPGELET:  
Pascal ligt momenteel in de lappenmand. Zijn rechterknie wil niet echt meer meespelen. De 

dokter schreef rust en kiné voor dit tot minimum eind februari. Dus geen pakwerk. De bar 

mag hij wel openhouden, evenals ‘s avonds te sluiten. 

Momenteel ben ik nog in winterrust (geen winterslaap), wat wil zeggen dat ik nog veel in de 

Ardennen verblijf. Ik heb besloten om meer af te komen dan gepland, om in het kostuum te 

kunnen staan. 

Voor de dagen dat ik er niet kan zijn, zijn we nog op zoek naar oplossingen. 

 

Andere: 
 

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

Trainingsdagen op verplaatsing:  

 Zaterdag 11 januari 2020: Oefenavond. 

Voor deze dag en avond vragen we medewerkers om alle oefeningen klaar te zetten 

en/of de groepen te begeleiden op of naar de verschillende oefenpleintjes. 

 Zaterdag 08 februari 2020: Trainingsnamiddag in Diksmuide in een fabrieksgebouw. 

  Meer info daaromtrent op ons infobord. 

Eventuele bijkomende trainingen worden daar eveneens op vermeld. 

 



De algemene ledenvergadering. 

Op de agenda staat onder andere: 

 Herkiesbaarheid van een gedeelte van het bestuur. 

 Aannemen van een bijkomend bestuurslid. 

Zijn herkiesbaar: de voorzitter Patrick Rycx en de schatbewaarder/penningmeester Pascal 

Salenbien. 

Er wordt geopteerd om nog één bestuurslid bij te kiezen. Kandidaturen dienen per mail 

ingediend worden op de.kusthond.vzw@telenet.be, dit voor 31 december 2019. 

De kandidaten dienen minimum 3 jaar (36 maanden) onafgebroken werkend lid te zijn van de 

club. 

 

  

 Hond van het kwartaal 

 

De Schnauzer  
 

 

 

 
 

 

De Schnauzer komt uit Duitsland. Hij heeft ook andere benamingen in functie van zijn 

schofthoogte: Riesenschnauzer ("Reuze" Schnauzer), Mittelschnauzer (Middenslagschnauzer) 

en Zwergschnauzer (Dwergschnauzer). 

Classificatie volgens van Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

De Schnauzer opgehaald tot de tweede groep van dit 

klassement: Pinschers en Schnauzers - Molossers en 

Zwitserse Berg- en Sennenhonden.  

De honden die tot deze groep gedragen, zijn waak- en 

verdedigingshonden. Ze hebben een krachtig fysiek, zijn 

gespierd en afschrikwekkend. Deze honden hebben ook een 

sterk karakter. 

De Schnauzer veroorzaakt meer bepaald tot categorie 1B, 

namelijk de honden van het type Schnauzer. 

Historiek 

De term "schnauzer" betekent "snuit"; hij wordt due zo genoemd omwille 

van zijn karakteristieke borstelige snuit. Tot in de 19e eeuw werd de 

Schnauzer gerelateerd met de draadharige Pinschers. Vandaag bestaan er 

effectief nog drie variëteiten van de Schnauzer. De oorsprong van de 

Middenslagschnauzer gaat tot ver in de tijd terug en is ons jammer genoeg 

niet bekend.  

mailto:de.kusthond.vzw@telenet.be


Mogelijk stamt hij af van rassen die vandaag niet meer bestaan, zoals de Biberhund en een 

draadharige rattenvanger van herdershonden. Men weet echter wel dat dit ras werd gebruikt 

om ratten en muizen te vangen. De Riesenschnauzer zou afkomstig zijn van een kruising 

tussen de Middenslagschnauzer, de Duitse hond en de Vlaamse koehond. Eenvoudiger 

gesteld, wordt hij ook uitgegeven als een grote replica van de middenslagvariant. A. Dürer, 

geboren in Württemberg, heeft een voorstelling van gemaakt in een van zijn werken. De 

Riesenschnauzer werd gebruikt om de postkoetspaarden te vergezellen en om knaagdieren te 

vangen in de paardenstallen, vandaar zijn bijnaam “Griffon stabiel” of “Griffioen van de 

paardenstal”. De Dwergschnauzer tot slot, is afkomstig van een selectie van kleine honden 

waardoor deze soort ontstond rond 1880. Deze laatste is het meest populair in de 

Angelsaksische landen terwijl de Riesenschnauzer het meest verspreid is in Europa. 

Fysieke kenmerken 

De Riesenschnauzer is tussen 60 in 70 cm 

groot en weegt tussen 30 in  40 kg. De 

Middenslagschnauzer is tussen 45 en 50 

cm groot en weegt ongeveer 15 kg. En met 

een hoogte van 30 tot 35 cm, weegt de 

Dwergschnauzer tussen 4 en 7 kg. Met zijn profiel in de vorm van een 

vierkant, straalt de Schnauzer stoerheid en tegelijkertijd vereenvoudigde 

uit. Hij h eeft een vrolijk uiterlijk. 

Het lichaam van de Schnauzer heeft een cobbouw, met een gebogen hals 

en een korte rug, licht hellend naar de croupe. Zijn borstkast is gematigd 

breed, zijn ribben redelijk vlak en zijn buik komt matig naar buiten. Zijn ledematen zijn goed 

gespierd, met korte en ronde voeten die uitgaan in strakke, gebogen tenen met donkere nagels. 

Zijn staart is hoog aangezet en staat rechtop. 

De Schnauzer heeft een fors en lang hoofd. Zijn borstelige snuit eindigt in een hoek en bedekt 

zijn zwarte lippen. Zijn ogen zijn ovaal en donker. Zijn oren zijn gevouwen in een natuurlijke 

V-vorm van zijn klein en rechtopstaand.   

Er bestaan meerdere kleuren voor de standaard van dit ras: zuiver zwart van “peper en zout”. 

Een donker masker wordt verwacht en witte vlekken bewaard, zijn niet gewenst. De kleur van 

de Dwergschnauzer kan zwart van peper en zout zijn maar ook zwart en zilver van wit. De 

vacht van de Schnauzer is hard en taai (zoals ijzerdraad) en dicht, net zoals zijn ondervacht. 

Zijn snuit wordt bedekt door een ruwe baard en zijn ogen zitten lichtjes verstopt achter ruige 

wimpers. 

Gevoeligheden welzijn 

De Schnauzer is een rustieke, resistente hond die een geschatte levensverwachting van 12 tot 

14 jaar geniet. Hij is niet echt bang voor zware klimatologische omstandigheden. Bepaalde 

aandoeningen moet mannen echter in de gaten houden voor dit ras, zoals oogaandoeningen, 

aandoeningen aan de nieren in hypothyreoïdie. Zoals het merendeel van de grote en grote 

rassen, heeft de Schnauzer aanleg voor heupdysplasie 

De verzorging van de Schnauzer bestaat uit een dagelijkse kambeurt en een trimbeurt om de 4 

maanden. 



Advies over door opvoeding 

De Schnauzer is een hond boordevol vitaliteit, levensluchtig, 

onstuimig maar evenwichtig, sterk, trots dominant. De 

reuzevariëteit is iets kalmer dan de Dwergschnauzer, laat ons 

zeggen dat deze wat excentrieker is. Het is hoe dan ook een 

toegewijde en aanhankelijke gezel, een aangenaam gezinshond die 

gezelschap van kinderen apprecieert. Steeds op zijn hoede en 

onomkoopbaar, gedraagt hij zich vaak wantrouwig ten aanzien van vreemden. De 

reuzevariëteit en middenslag zijn echter perfecte waakhonden. 

Wat de opvoeding betreft, is de Schnauzer een ras dat veel aandacht en strengheid vereist.  

Het is ten zeerste afgeraden om hem op een appartement te houden. Het is inderdaad een grote 

sportieveling, die ruimte en beweging nodig heeft om zijn fysiek en mentaal evenwicht op pijl 

te houden. 
Bron: Tipaw.com/nl 

 
 
 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn hond.  

‘Het jonge Henrietje op school’. 
 

Tijdens de les rekenen vraagt de leraar aan Henrietje: 

“Als ik je 2 honden geef, nog eens 2 honden en nog eens 2 honden, hoeveel heb je er dan?” 

Henrietje:: Zeven, meester. 

Leraar: “Nee, luister goed... als ik je 2 honden geef, nog eens 2 honden en nog eens 2 honden, 

hoeveel heb je er dan? 

Henrietje:: Zeven, meester. 

Leraar: “Wacht, ik neem iets anders, als ik je 2 appels geef, nog eens 2 appels en nog eens 2 

appels, hoeveel heb je er dan?” 

Henrietje:: Zes, natuurlijk meester!  

Leraar: “Goed zo, als ik je 2 honden geef, nog eens 2 honden en nog eens 2 honden, hoeveel 

heb je er dan? 

Henrietje:: zeven!!! meester! 

Een kwade leraar: “Waar haal je verdorie die zeven vandaan?” 

Henrietje werd ook kwaad: Omdat ik thuis al een hond heb, meester!!! 

 

 

WERKEN IN DE CLUB 
 

 

We mogen ook niet vergeten dat er in de club ook gewerkt werd in het voorbije jaar.  

Achter de schermen zorgde Georges voor de schilderwerken, klein onderhoud, enz. op het 

plein, maar vooral in de winterperiode, reinigde hij telkens opnieuw onze pelletkachel en 

vulde hem op, zodat we enkel maar op de knop dienden te duwen. Na iedere trainingsdag 

zorgde Georges er tevens voor dat de glazen en tassen die waren blijven staan, afgewassen 

werden. 

 



We willen tevens onze webmaster bedanken, voor het goed bijhouden van onze website.   

 

Bedankt ook iedereen voor de kleine of grote inbreng ten voordele van de club en/of zijn 

werking.  

 

Bedankt ook Pascal voor zijn niet in te tomen inzet in het kostuum, alhoewel ze hem nu wel 

een klein beetje op non-actief hebben gezet. Het zal niet makkelijk zijn om aan de zijlijn te 

blijven staan, maar wel noodzakelijk 

 

Maar we gaan het hier zeker ook hebben over onze 2 werkdagen. 

 
Zaterdag 02  en 30 november stonden op het bord gemeld als werken in de club = GEEN 

TRAINING. 

Degenen die zich die dag vrij konden maken en zich geroepen voelden, waren present. 

Op deze dagen hebben we mooie dingen gerealiseerd.  

Ik probeer ze allemaal nog eens op een rijtje te zetten. 

 het plaatsen van het afdak voor trainingsdoeleinden 

 herstel dak opslagplaats en materiaalhoek en dak afkuisen 

 opkuisen terras 

 afspuiten muur kantine 

 uitkuisen van de goten 

 herstellen dak tussen pannen en goot 

 opkuis terras en de afvoergoten 

 opruimen plein en overtollig en stuk materiaal wegbrengen naar containerpark 

 opkuis en in orde zetten van ons apachehok 

 vastzetten aanhef in keuken 

 kuisen keuken 

 kuisen kantine 

Ik weet en besef heel goed dat voor alles wat werd gedaan een grote inzet nodig was en alles 

even belangrijk is. 

 

 
 

Werkdagen op de club 
 

Op zaterdag 02 november was er een werkdag voorzien op de club. 

De eerste dag waren de volgende personen present. Conny, Bieke, Kenny, de voorzitter 

Patrick, de president Pascal (zo wordt hij door de voorzitter genoemd) en ikzelf. Na de 

middag kwamen nog Philip en zijn vriendin erbij. 

Philip had beloofd om mee te komen helpen maar moest in de voormiddag verstek gevens 

wegens zéér in zijn haar(???????). Na de middag kwam hij er dan toch door. Zijn eerste vraag 

was: “Pascal kan je mijn hond niet een keer laten aanblaffen?” Hij had tijd om zijn handen uit 

zijn mouwen te steken. 

 

Maar we beginnen met ’s morgens. Er was koffie en 

koffiekoeken en terwijl werden de “uit te voeren” werken 

nog eens overlopen. De voorzitter was zoals altijd vrolijk 



en al fluitende toegekomen en na zijn koffie, sprong hij direct op het dak van het materiaalhok 

om het te reinigen. 

Pascal had zijn eigen speeltje bij en begon de muur van  

de kantine onder druk af te spuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

De dames hadden hun speeltjes niet bij en moesten het doen met spons, 

zeemlap, schuurborstel, trekker en dweil. 

De kantine werd grondig onder handen genomen, en niet alleen de vloer.  

Ook de muren kregen een poetsbeurt.  

Eenmaal de vloer aan de kant van Happy Dog gedaan, mocht daar 

niemand meer doorlopen. Trekker en dweil bleven tegen de toog als 

afschrikmiddel staan. 

 

 

En ik, ik had alles onder controle.  

 

 

 

 

Grapje hé. De grootste uitdaging was het plaatsen van het afdak om onder te trainen. 

Zoals eerder gezegd, zat de voorzitter in geen tijd op het dak  van het materiaalhok en had 

Pascal zijn zuidwester aangetrokken en stond hij gretig met zijn speeltje te spuiten. 

De dames stonden intussen reeds te zwaaien met spons en dweil. 

Er bleven er nog twee over Kenny en ikzelf. Kenny wist niet waar hij aan begon om met mij 

samen te moeten werken. Hij had het kunnen zien aankomen, de voorzitter en Pascal die nog 

vóór de taken werden verdeeld, opeens weg waren. 

Maar ik heb Kenny wat (heel veel) kunnen bijbrengen en aanleren. De regel 60, 80, 100, 

zowel in mm, cm, m of km. Daarmee maak je altijd een rechthoekige driehoek. 

 

Maar eerst de balken bijbrengen, bekijken en sorteren op lengte, dikte 

en rechtheid. 

De voorbereidingen voor het maken van het afdak 

was het belangrijkste. We moesten onze steunders 

en gebint onder de juist hoek zagen en aan elkaar 

vastmaken. 

Om haaks te blijven werd daarbij de regel van 60, 

80, 100 toegepast. 

 

 

 

Geen sinecure en die jonge gast moest dan ook nog alles leren. Hij 

pruttelde nu en dan wel wat tegen, maar deed tenslotte toch wat van hem 

geëist werd. Soms dacht hij echt dat hij het best wist, maar ik liet hem dan 

eens met zijn kopje tegen de muur lopen. 



Ik heb Kenny onder andere kunnen bijbrengen, dat je balkjes met zijn bultje omhoog moet 

leggen. 

Kenny werkte graag met de draadloze schroevendraaier en hij 

stoefte ermee. ‘k Heb ’s avonds toch eens dubbel gecheckt of hij 

terug in zijn koffer zat. 

We kregen tegen de avond, de twee eerste kaders recht en konden 

ze vast zetten, doch niet alles stond op één lijn en haaks. 

Dan werd het duidelijk dat we het niet afgewerkt zouden krijgen. 

 

Dus tijd om de avond af te 

sluiten met een aperitiefje en 

iets om te eten. We hadden 

besloten om hamburgers te 

bakken. 

 

Iedereen terug aan het werk gezet. Bieke en Pascal moesten de uien pellen en snijden en de 

voorzitter stond aan de bakplaat. En ik stond er bij en keek er naar. 

 

Tijd om te smullen. Op dat ogenblik keek Kenny nog altijd boos naar 

mij maar ik kan iedereen gerust stellen, alles is weer bijgelegd. 

 

 

 

 

Er werd dan ook onmiddellijk gekeken om een tweede werkdag in te lassen en deze 

voorzagen we op zaterdag 30 november. 

 

Zaterdag 30 november tweede werkdag. 

 

Opnieuw zorgden we voor koffie en koffiekoeken. Waren van de partij om te starten, Conny, 

Kenny, Olivier, Patrick, Pascal en ikzelf. Bieke kwam er door met …………………………..., 

nee geen kater, maar een kleine vertraging. 

 

Kenny stond te popelen om terug met mij te mogen werken!!!!!!!!!!!!!  

Smidje en Pascal kuisten het terras op, met inbegrip van de afvoergoot. 

 

Intussen was Martine met Lucky aangekomen en vervoegde ze de dames in de kantine en 

keuken. 

 

Omdat er ook ’s middags moest gegeten worden, werd de vraag gesteld welk broodje ik 

diende te bestellen. Steve had beloofd te komen, maar was er nog niet. Toen ik hem opbelde 

verschoot hij dat het reeds zo laat was. Vijf minuten later stond hij er.  

Samen met de voorzitter begon hij het terrein op te ruimen en brachten alles wat weg (en niet 

weg) mocht naar het containerpark.   

 

Intussen boerden Kenny en ik verder aan ons afdak. Tegen de middag konden we de twee 

gebinten haaks zetten verstevigen met de nodige schuine steunbalkjes en op lijn zetten. 

Eenmaal dat gelukt was, werden de steunbalken verankerd. 

We hadden het een beetje onderschat en dachten we verder zouden staan. Maar precisie 

droegen we hoog in het vaandel. Dus beter er iets langer aan werken, maar juist.  



Binnen werd er ook verder gewerkt. Conny en Martine kuisten verder in de 

keuken. De toog en glazenkast werd ook flink onder handen genomen. 

 

Bieke had haar intussen gesmeten in het apachekot. 

Alles werd buiten gezwierd en de schappen werden 

gekuist en opnieuw geschikt. 

 

 

Bieke kent me intussen reeds zeer goed en durfde niets weg te 

werpen zonder het eerst te vragen. 

We konden op een normale wijze terug in ons apachekot. 

 

 

We mogen  niet vergeten te melden dat Philip er na de middag toch nog door kwam. Ik heb 

een lichtblauw vermoeden dat hij een langslaper is. 

Samen met zijn vriendin vervoegden zij het team. Philip ging met een minder grote mond als 

anders en blozend wangetjes bij Pascal vragen wat hij moest. Zijn vriendin moest niets gezegd 

worden, zijn zag direct werk en hielp de dames in de keuken en kantine. 

 

We hebben inderdaad geen foto’s van tijdens de werken, gewoon omdat iedereen druk bezig 

was.  

Kenny en ik kregen gelukkig wat hulp van Pascal, Olivier en Philip bij het rechtzetten van de 

het laatste gebinte en plaatsen van de liggers. 

Aanvankelijk dachten we dat we enkel het geraamte zouden 

klaar hebben, maar het zou zonde zijn als het niet afgewerkt 

was. 

Opnieuw werden de drie sterke beren er bijgeroepen om de 

platen er op te leggen.  

Kenny (de lichtste van ons allen) klauterde op de gebinten voor 

het plaatsen en vastmaken van de afdekplaten.  

Pascal zorgde ervoor dat ze juist lagen, terwijl Olivier en 

Philip de platen opgaven. 

 

Om de laatste bevestigingsbouten in te draaien dienden we er zelf kunstlicht 

bij te halen.  

Het resultaat mocht achteraf zeker gezien zijn. Kenny en ikzelf waren zeer 

tevreden van ons werk.  

 

En ons afdak deed direct dienst voor onze pas aangeschafte boot. 

 

Na de werken werd er in de kantine nog wat nagepraat, een aperitiefje gedronken en pizza 

gegeten. 

 

Intussen kwam het afdak al van pas. Tijdens de regenachtige trainingsdagen werd al onder het 

afdak getraind en werd er door Pascal en Georges reeds gezorgd voor een oefening met de 

boot. 

 

Bij deze wil ik alle clubleden bedanken, die in de mogelijkheid waren om mee te helpen 

tijdens deze werkdagen op de club. Ik hoop echt dat ik hier niemand vergeten ben op noemen. 

 



Ik weet en besef heel goed dat, voor alles wat gedaan werd, een grote inzet nodig was en alles 

en iedereen hierbij even belangrijk was.  

 

Maar toch wil ik in het bijzonder Kenny bewonderen voor zijn moed en zelfopoffering, om 

met mij samen te werken, voor het maken van het trainingsafdak. Heel lovenwaardig als je 

rekening houdt dat zelfs mijn eigen broer het niet durfde en de voorzitter ook al paste. 

Maar het waren voor Kenny leerrijke dagen. Zo leerde hij de regel 80-60-100, waarbij je een 

haakse hoek maakt, dat alle balkjes met hun bultje naar boven moeten liggen, dat we zelfs 

samen, Pascal niet konden overtuigen dat 1 support voor het vastzetten van de steunders van 

het afdak niet voldoende was, enz…, enz… 

 

Dus wil ik Kenny en mijzelf een beetje loven, roemen, adoreren, lauweren, ophemelen, 

glorificeren, allemaal synoniemen voor verheerlijken, voor het maken van de constructie en 

het verwezenlijken van het trainingsafdak. 
 
 

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. 

 

 

 

http://www.pupplace.net/wordpress/?p=993
http://www.pupplace.net/wordpress/?p=993


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. 

 

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 

 

  

 

“Het kluchtenhoekje” 

Operatie 

Een Arabische sjeik meldde zich bij het  St Vincent’s Hospitaal voor een  

hartoperatie. 

Maar voordat men aan de operatie begon, wilden de doktoren zijn bloedgroep  

op voorraad hebben voordat de noodzaak daarvoor aanwezig zou zijn. 

 

Omdat de man een zeldzame bloedgroep had, kon men er lokaal niet aan komen. 

 

Dus werd er gebeld naar vele landen. 

Uiteindelijk werd een Nederlander gevonden met de juiste bloedgroep. Deze  

Nederlander verklaarde zich spontaan bereid om zijn bloed te doneren voor de  

Arabier. 

 

Na de operatie en de toediening van het donorbloed zond de Arabier uit  

dankbaarheid aan de Nederlander een nieuwe BMW. 

Een paar dagen later moest de Arabier een aanvullende operatie ondergaan.  

Zijn dokter telefoneerde met de Nederlander die meer dan bereid was om  

opnieuw zijn bloed te doneren. 

Na de tweede operatie zond de Arabier een bedankkaart en een  zak snoep aan  

de Nederlander. 

De Nederlander was geschokt dat de Arabier deze keer zijn vriendelijk  

gebaar, waar hij toch wel wat op had gerekend, niet herhaalde. 

 

Hij belde de Arabier en zei hem: "Ik had gedacht dat u  opnieuw zo gul zou  

zijn en me nog een BMW zou schenken, maar u gaf me enkel een bedankkaartje  

en een  zak snoep." 



 

De Arabier zei hierop:"Ja, er stroomt nu Nederlands bloed door mijn aderen.". 

  

  

 

Allerlei 
 

Aanpassing  “Huishoudelijk reglement”. 

- Op één en dezelfde trainingsdag mag een lid slechts met 3 honden 

trainen. Ter verduidelijking 2 (volwassenen) honden (honden die op het 

kostuum bijten) en 1 (jonge) hond (hond die nog op een bijtstuk dient te 

bijten), of 1 volwassen hond en 2  jonge honden of 3 jongen honden. Dus 

GEEN drie volwassen honden. 

Het is dus wel mogelijk om meer dan 3 honden in te schrijven, maar het lid 

dient of kan dan roteren met zijn honden. (Beslissing bestuursvergadering 

dd 07/10/2019) 

 

-    De tarieven van de lidgelden zijn als volgt:  

Werkende (spelende) leden: 65 € per kalenderjaar per hond, per 

bijkomende hond komt er 20 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 € lidgeld. Personen die zich vanaf 1 oktober 

aansluiten betalen 30€ lidgeld.  

Familielid: of persoon die onder hetzelfde dak woont, die met één en 

dezelfde hond traint betaalt 20 € per jaar voor de verzekering. 

Steunende leden: minimum 10 € per kalenderjaar; 

Ereleden: minimum 20 € per kalenderjaar. 

“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.  
 

Verzekering 

Alle leden worden verzekerd via de algemene verzekeringspolis van de 

VOE en/of Ethias. 

Leden zijn enkel automatisch verzekerd bij een minimum lidgeld van 30 €. 

(Beslissing online  bestuursvergadering dd 23/12/2019)” 

Ledenstop. De ledenstop blijft voorlopig ook van kracht in 2020. 

Lidgelden. Graag hadden wij het lidgeld 2020 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2020.  

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: 65,00 € 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: of persoon die onder hetzelfde dak woont en die met één en dezelfde hond traint, 

betaalt 20,00 € per jaar voor de verzekering. 

Steunende leden: minimum 10,00 € per kalenderjaar; 

Ereleden: minimum 20,00 € per kalenderjaar. 

 

Verzekering 

Alle werkende leden worden verzekerd via de algemene verzekeringspolis van de VOE en/of 

Ethias. 

Leden zijn enkel automatisch verzekerd bij een minimum lidgeld van 30 €. 

 

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 

2. Overlopen verslag algemene vergadering 2019. 

3. Overzicht van het voorbije jaar. 

4. Voorlegging kasboek 2019 + ontlasting door 2 leden. 

5. Overzicht van de activiteiten voor het jaar 2020. 

6. Aanpassing van het clubreglement. 

7. Herkiesbaarheid van de voorzitter Patrick Rycx en penningmeester Pascal Salenbien. 

Er wordt geopteerd om nog één bestuurslid bij te kiezen. Kandidaturen dienen per mail 

ingediend worden op de.kusthond.vzw@telenet.be, dit voor 31 december 2019, met 

een motivatie waarom. 

De kandidaten dienen minimum 3 jaar (36 maanden) onafgebroken werkend lid te zijn 

van de club. 

8. Voorlezen en beantwoorden van de gestelde vragen en voorstellen door de leden. 

9. Mogelijkheid tot het stellen van bijkomende vragen en het indienen van voorstellen. 

10. Varia 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte krijgen de aanwezigen gratis koffie met taart en een druppel. 

 

Wij hopen op uw massale belangstelling en aanwezigheid. 

 

mailto:de.kusthond.vzw@telenet.be


Voor alle duidelijkheid. Op zaterdag is er geen training, maar avondwedstrijd. 

Opmerkingen, suggesties, ideeën, enz. kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden 

aan de secretaris voor 05 januari 2020. 

 

 

  

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


