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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 
 

 

 

 

 

Dit jaar begon in mineur, de club verloor 6 honden, 

waarvan er 4 nog effectief bij ons trainden. 

 Florence moest haar trouwe vriendin Basta, 6 jaar oud, te vroeg afstaan.  

 Bjorn, pas lid bij ons, verloor op 2 februari, 2 honden tijdens een verkeersongeval met 

het dienstvoertuig. 

Drago, Mechelse herder 5 jaar, was patrouillehond bij PZ Knokke-Heist.  

Bleu, 1 jaar, volgde de opleiding als drughond. 

 Georges, diende noodgedwongen voor Rambo, 5 jaar, een andere thuis te zoeken. 

Rambo vond op 01 februari zijn nieuwe thuis bij Marijn Last, een vroegere lid van 

onze club. 

 Op 7 februarig verloor Kurt zijn eerste diensthond Flynn, op de gezegende leeftijd  

van 14 jaar.  

10 Jaar liepen Kurt en Flynn samen patrouille. 

 Diezelfde dag diende Steve zijn goeie speelhond Inkka 10 jaar, laten inslapen, wegens 

kwaadaardige gezwellen. 

 Op 09 februari verloor Erwin Dewinne, gewezen lid van onze club, zijn trouwe 

viervoeter Loebas 12 jaar, door een maagkanteling. 

Hopelijk houdt het nu toch even op. 

 

Maar man, man, man, wat is er op ons afgekomen!!!!! Het Coronavirus, ook gekend onder 

zijn codenaam  COVID-19!!! En wat een inpact op ons leven en dat van onze viervoeters. 

 

De start van het nieuwe jaar was voor onze club alvast ook geen topper. Pascal viel uit met 

een knieblessure, ikzelf was nog regelmatig in de Ardennen, dus was er een probleem met 

pakwerkers. Daarbij waren Sanchez en Gino weinig beschikbaar door hun job of door ……. .  

Reeds van voor nieuwjaar wou Kenny het pakwerk aanleren. Hij had enkele malen in het pak 

gestaan en zag het wel zitten. Hij wilde het goed aanleren en vroeg dan ook om theorielessen 

op punt te zetten zodat hij het samen met praktijklessen goed kon aanleren en uitvoeren. 

Gezien de problemen met de knie van Pascal werd hij vroeger dan hij dacht ingeschakeld, 

evenwel onder begeleiding. Ja jonge gasten, je moet daar altijd bij zijn. 

Hij deed het al bij al niet slecht en vorderde ziender ogen. 

Gelukkig konden we voor de delicatere en jonge honden, ook rekenen op de ervaring van 

Steve als pakwerker. 

De woens- en zaterdagen dat ik toch aan de Kust was kon ik me nog eens uitleven als 

pakwerker. Uitleven is wel wat veel gezegd. Ik voelde goed dat ik niet meer zo jong was, 

maar voor iets dat je altijd graag gedaan hebt, kan je veel doorbijten. 

 

De zomertijd is zopas gestart. Voor sommigen is dit een marteling, één uur vroeger opstaan 

dan gewoonlijk.  

Maar sowieso zal het de eerste weken voor zeer velen een grote aanpassing worden. 

De lente is er, de bomen krijgen reeds bloesems en de mooie dagen komen eraan en ’s avonds 

is er al een uurtje langer licht.  

Sommigen onder ons zullen zelfs tijdens de dag tijd zat hebben, gezien ze noodgedwongen 

technisch werkloos zijn door de Corona. 
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Gezien de wekelijkse trainingsdagen op de club zijn weg gevallen , is het toch van belang om 

persoonlijk met uw hond(en) bezig te blijven en aan wat gehoorzaamheidoefeningen te doen 

en af te wisselen met spelletjes, bvb apporteren, springoefeningen en zeker  ook 

zoekapporten. Dit kan je makkelijk in de tuin of in je huis en de honden vinden het sowieso 

superleuk. Zo zijn we nog eens echt bezig met onze hond en zal de band tussen jullie nog 

hechter worden. 

 

We beginnen reeds aan ons tweede kwartaal, evenwel op een laag pitje. 

De club, zoals alle sportclubs, is nog steeds dicht en de vraag is wanneer zullen we terug 

kunnen beginnen!!!! 

 

Intussen hebben we er reeds drie activiteiten opzitten. 

Op zaterdag 11 januari was er onze jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd. 

Zondag 12 januari was er de algemene ledenvergadering met de nieuwjaarsreceptie voor de 

leden en familie.  

Zaterdag 29 februari was er onze eerste training op verplaatsing, meerbepaald in een fabriek 

in Diksmuide. 

 

Namens het bestuur en de leden van De Kusthond vzw, ons oprechte medeleven aan Georges 

bij het verlies van zijn vrouw Nadine en aan Martine bij het verlies van haar vader. 

 

Verder een proficiat aan Jorg en Eef bij de geboorte van hun tweede dochter Nore. 

  

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met 

verslagen, weetjes, enz… ons clubblaadje kunnen verrijken. 

 

 

 

 

 

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  
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Activiteiten voorzien en georganiseerd door club: 
 

  *  We hadden inderdaad zoals ieder jaar reeds een planning opgemaakt met activiteiten. 

We zullen evenwel het resultaat van de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus 

moeten afwachten. 

Dat hadden we al voorzien t.e.m. eind dit jaar!!! 

 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. 

We zullen nu wel wat moeten afwachten om te zien wat we hoeven te verplaatsen. 

 

Andere: 
 

Ook andere clubs zitten met hetzelfde probleem, dus momenteel ook geen nieuws noch data 

van evenementen.  

 

Eventueel bijkomende info zullen jullie steeds terugvinden op ons infobord, van zodra de club 

terug open is. Momenteel zal dat gebeuren via mail of WhatsApp. 

 

 
 

 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond.  

Henrietje is op rondreis in Frankrijk. Aangekomen in Poitiers, gaat hij op zoek naar 

hondenvoer. 

 

Teleurgesteld komt hij terug bij de camper, waar zijn vrouw ongeduldig zit te wachten: “Ze 

hadden geen hondenvoer!” 

 

“Wat was dan de naam van de winkel waar je geweest bent?”, vraagt zijn vrouw. 

'O-PTI-CIEN', zegt Henrietje. Dat betekent toch “In de kleine hond”, als ik me niet vergis, 

dus leek het me logisch dat ze er hondenvoer verkopen'..., 

 

...'Ze hadden daar alleen maar brillen!!!' 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



Hond van het kwartaal 
 

PINCHER 

 

De Duitse Pincher 

 

Algemeen voorkomen 
In Duitsland hebben al lang gladharige pinchers bestaan. Omdat 

ze uitstekende rattenvangers waren, werden ze op grote schaal 

gehouden op boerderijen en door voerlieden. In 1895 werd de 

'Pincher Club' opgericht. Die club wilde de pinchers tot een 

uniform ras maken. Tot die tijd bestonden er namelijk nog veel 

verschillen qua type, kleur en grootte. De Duitse pincher komt 

tegenwoordig weinig voor. De vacht van dit ras is kortharig en 

glanzend. De Duitse pincher mag Reebruin en Black & Tan van kleur zijn. De Duitse pincher 

is een heel levendige hond. Hij is intelligent, aanhankelijk en gereserveerd tegenover 

vreemden. Verder is hij een zeer goede huishond die de boel ook kan bewaken. Hij heeft veel 

plaats en voldoende uitloop nodig. 

Een Duitse pincher opvoeden 
De Duitse pincher is zeer goed geschikt voor Agility , ook is hij bij het sporten of fietsen niet 

gemakkelijk te vermoeien. Men moet hem zijn rangorde duidelijk maken en belonen met lof 

en kleine beloningen, wanneer hij zich terugtrekt om te rusten laat men hem zijn rust. In zijn 

eerste levensweken die hij bij de kweker doorbrengt is menselijk contact zeer belangrijk, 

sociale opvoeding begint als het ware in de wieg. 

Ben je op zoek naar meer informatie over het trainen van je Duitse 

pinscher? Kijk dan op onze Duitse pincher opvoeden pagina. 

Uiterlijk  
Grootte: 45 tot 50 cm voor zowel de reu als de teef Gewicht: 9-16 kg 

Kleur: Reebruin en Black & Tan Bijzonder kenmerk: prima 

rattenvanger 

Aard 
Tegenwoordig wordt hij gehouden als waak en gezelschapshond. Hij is 

zeer intelligent en leergierig. Hij is vriendelijk en aanhankelijk maar 

zal als waakhond zijn thuis en familie verdedigen, hij zal ook laten merken wanneer hem iets 

niet zint of aantonen wanneer er iets is. Bezoek zal hij luid aankondigen, maar eens kennis 

gemaakt houd het blaffen op. Het is geen keffer. Hij speelt graag met 

mensen en kinderen ook met andere honden kan hij goed overweg. Hij 

houdt van warmte en is zeker niet geschikt om in een buitenhok te 

plaatsen vanwege zijn zeer korte vacht is het een echte huishond. 

Omwille van die korte vacht blijft hij wel proper en is er van de rui 

weinig te merken. Hij houd van menselijk contact maar kan ook 

gemakkelijk alleen gelaten worden binnenshuis. 

Beweging 
Duitse Pinchers hebben een gemiddelde behoefte aan beweging. Ze gaan graag mee als u een 

stukje gaat fietsen , maar drie maal daags een blokje om en wat met de hond spelen is zeker 

niet voldoende. 

Erfelijke ziekten 

https://www.hondencentrum.com/je-hond-opvoeden/


Heupdysplasie en oogafwijkingen kunnen voorkomen evenals cryptorchide. Dit ras heeft ook 

een verhoogd risico op von Willebrand Disease; een bloedstollingsprobleem.  

 

De Dwergpincher 

 

Algemeen voorkomen  
Zijn Dwergpinchers mini-Dobermanns? Dat lijkt wel zo, maar er is 

geen directe erfelijke band tussen de twee rassen. De 

Dwergpincher (ook wel Reh Pincher genaamd vanwege zijn 

gelijkenis met een klein soort hert) stamt af van grote 

gladharige Duitse Pinchers en werd gebruikt om de rattenbevolking in de stallen te 

minimaliseren. Deze kleine hond doet zijn naam 'pincher' (knijper) alle eer aan, in die zin dat 

hij tegenover vreemden zeer scherp kan zijn en zich graag vastklampt in been of broek, in zijn 

ogen dé manier om zijn geliefde baasje of vrouwtje te verdedigen. Vooral oudere mensen zijn 

dol op dwergpinchers, omdat dit ras zeer alert is en een scherp oor heeft voor ongewone 

geluiden en voor de deurbel of de telefoon. Bovendien is hij een trouwe begeleider en 

kameraad. Dwergpinchers vinden het ook heerlijk om met 

kinderen te dollen. Veel plaats heeft deze hond niet nodig, als hij 

maar dagelijks een eindje kan wandelen. Hij is de kleinste onder 

de pinchers. Hij komt voor in de kleuren reebruin, zwart-rood 

met gele tot roodbruine aftekeningen, en - zoals ook sommige 

Schnauzers - in 'peper en zout' (grijs met zwarte vlekjes). Zijn 

vacht is kort en glanzend.  

Een Dwergpincher opvoeden 
Veel mensen laten het na ‘iets’ te gaan doen met een klein hondje als de Dwergpincher. Dat is 

jammer, want deze hond kan ontzettend goed leren en wil dat ook erg graag. Het is sowieso 

goed voor de socialisatie van Dwergpinchers om met hem naar een puppytraining of 

gehoorzaamheidscursus te gaan. Hier kan hij namelijk andere mensen en honden ontmoeten. 

U zult er versteld van staan hoe snel uw Pinchertje de bevelen opvolgt en begrijpt. Besteed 

veel aandacht aan de zindelijkheidstraining. Een 

plasje van zo’n klein hondje wordt vaak niet of te 

laat opgemerkt, waardoor de Pincher het idee kan 

krijgen dat u ermee instemt dat hij zijn behoefte 

binnenshuis doet. 

Uiterlijk 
Grootte: 25-30 cm Gewicht: 3-4 kg Kleur: reebruin, zwart-rood met gele tot roodbruine 

aftekeningen, 'peper en zout' 

Aard 
De Dwergpincher is een zeer aanhankelijke hond. Hij heeft een grote bewegingsbehoefte. 

Wordt aan deze behoefte niet voldaan is het mogelijk dat hij gedragsafwijkingen ontwikkelt. 

Hij is zeer waaks en hij blaft makkelijk. De socialisatie van deze hond is bijzonder belangrijk. 

Hij heeft de neiging omwille van zijn moedige karakter grootheidswaanzin te ontwikkelen. 

Beweging 
De Dwergpincher heeft genoeg aan gemiddelde beweging en spelen in de tuin. Het dier past 

zich gemakkelijk aan. Echter: lange wandelingen kan het ras ook goed aan. 

Erfelijke ziekten 
Dit ras neigt tot patellaluxatie (los zittende of ontwrichtte knieschijf). 
Bron: Hondencentrum. 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/dobermann/
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Kluchtjes van zowat overal. 

“Het kluchtenhoekje” 

De blondine en de indiaan.... 

Een knappe blondine uit New York reed met haar auto door een verlaten gebied in Texas toen 

de brandstof opraakte. 

Een Indiaan op een paard kwam langsrijden en vroeg of hij haar mee kon nemen naar het eerst 

volgende dorp. 

De blondine klom bij de Indiaan achter op het paard en ze reden weg. 

De rit verliep voorspoedig, afgezien van het feit dat de Indiaan iedere vijf minuten een 

enorme kreet slaakte die weerkaatste in de omringende bergen. 

Toen ze in het dorp aankwamen zette de Indiaan de vrouw af bij een tankstation, hij slaakte 

nog een luide kreet en reed weg. 

'Wat hebt u met die Indiaan gedaan, dat hij zo opgewonden is', vroeg de pompbediende. 

'Niets', zei de blonde vrouw, 'ik sprong achter hem op het paard, sloeg mijn armen om hem 

heen en hield me vast aan de zadelknop. 

'Mevrouw,' zei de pompbediende, 'Indianen rijden zonder zadel.' 
 

Nieuwjaarswedstrijd 
 

Op zaterdag 11 januari 2020 was er terug onze avondwedstrijd. We hadden voorop genomen 

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

Maar onze voorzitter dacht daar anders over. Het werden tenslotte 51 deelnemers, wat 

betekende dat er moest gewerkt worden in 2 schiften een vroegen en een laten. Raar maar 

waar maar Bieke zat in de vroegen. 

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, een onderbroken 

aanval en een agilityparcours. 

 

In de boogschutterschub was het voor de hond  niet makkelijk.   

Aanval in kotje met ton en bommetjes. 

Meesterverdediging 

Wandeling met voedselweigering 

Dragen van de hond 

 

Aan de oude Groendienst  

Opzoek buiten 

Aanval op container of op kipbak 

Standen 

Apport 

 



Aan de parking op het eind van de Sportparklaan, was er 

Aanval met flair 

Onderbroken aanval 

Oproep met geleider rug aan rug met aanvalsman, waarbij de aanvalsman aan de kant van de 

hond staat. 

Appel, wandeling met hond in de kruiwagen, daarna blijft de hond in de kruiwagen terwijl de 

geleider een  toertje  maakt met de fiets. 

Apport vertrek uit de kruiwagen terug brengen in kruiwagen voor geleider 

 

In de groendienst  
 Opzoek + transport( twee of driemaal wegspringen van de aanvalsman) 

Aanval met kettingzaag 

Down 

 

Tenslotte waren er op het veld van De Kusthond vzw  

Moedproef 

Zoekapport 

Hangend bijten 

 

Afsluiting van de avond 

Baasjes blij, hondjes blij en wat moe, tijd om wat uit te rusten terwijl de baasjes rustig een 

glaasje kunnen drinken en lasagne kan eten en nog wat nakaarten met andere 

hondengeleiders. 

 

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

hun inzet. Ook dank aan onze kok Pascal en zijn team voor de heerlijke lasagne.  

Op zijn Pascals, was er weer meer dan genoeg. 

 
 
 

Algemene ledenvergadering  
Op zondag 12 januari 2020 was er de algemene ledenvergadering met op de agenda. 

AGENDA 

 

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. 

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. 

mailto:de.kusthond.vzw@telenet.be


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

voorstellen. 

10. Varia 

Bij punt 7, was er de herkiesbaarheid van Patrick Rycx en Pascal Salenbien, voorheen 

voorzitter en schatbewaarder. Er was slechts één kandidatuur binnen gekomen om deel uit te 

maken van het dagelijks bestuur, namelijk Bieke Schreurs. 

Met unanimiteit werden Patrick Rycx en Pascal Salenbien herkozen als bestuurslid en werd 

Bieke Schreurs eveneens gekozen als bestuurslid. 

 

Na de algemene ledenvergadering werd onmiddellijk een bestuursvergadering gehouden. 

Tijdens de bestuursvergadering dienden de positie als voorzitter en schatbewaarder opnieuw 

gekozen te worden.  

Stelde zich kandidaat als voorzitter, Patrick Rycx. 

Stelde zich kandidaat als schatbewaarder, Pascal Salenbien. 

Bij deze stel ik het nieuwe bestuur voor, namelijk: 

Voorzitter:   Patrick Rycx 

Schatbewaarder:  Pascal Salenbien 

Secretaris:  Patrick Salenbien 

Bestuursleden: Nick Pira 

   Bieke Schreurs 

 
 

 

Trainingsnamiddag in DE fabriek  
 

Op zaterdag 29 februari 2020, mochten we opnieuw genieten van oefeningen in DE fabriek. 

Een op en top toplocatie. 

Alle oefeningen gingen in de namiddag door. Verschillende clubleden moesten door 

omstandigheden afhaken. We waren toch nog met zijn 9. 

 

Kenny en ik waren 

gelegenheidsaanvalsmannen.  

Niet makkelijk, gezien we zelf 

ook graag met onze honden 

wilden trainen. 

Na een goed gesprek met onze 

honden, waren zij akkoord dat 

wij buiten trainen met hen, wij ook nog in het pak stonden voor de ander honden. 

 

 

De voorzitter legt uit waar en hoe 

we vandaag zullen trainen. Pascal 

luistert aandachtig mee en komt 

tussen daar waar nodig is. 

 

 

 

 

 



 

Oproep van beneden tot achter de 

tweede trap. De oefening werd wat 

aangepast naargelang de kennis van 

de honden. 

 

 

 

 

Tijdens het wachten werd de tijd nuttig gebruikt. 

 

 

 

Volgende oefening, aanval door linten. 

Met na de aanval een opleiding tot aan 

de uitgang. 

 

Daarna was er een wandeling met op het einde een meesterverdediging. 

 

Na de meesterverdediging was er groepsappel op een archiefzolder, gevolgd door drie 

apporten op verschillende hoogten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanval in het donker.           Lange onderbroken aanval.   Standen tijdens op en neer bewegen. 



 

In draagtas getakeld worden.     Apport voor de geleider.          Vervoer op transportband.  

                                                                                                   Met bijkomende uitdaging 

 

 

 

 

 

 

 

Aanval op vluchtende pakwerker. Apport of gewenning op ronddraaiende ondergrond.  

 

Lange aanval met hindernissen.                                  Dat laatste was wel de bedoeling niet. 

.Eens van de grond met een vorklift!!! Ieder kiest zelf voor zijn eigen vorkliftchauffeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Goed Ziggy, 
kan je nog 

hoger. 

Stop, STOP Pascal, 

ik ben al 1 m van 

de grond!!!!!!! 



 

Transport van honden, met voedselweigering!!!!!! 

. 

Aanval in de lift 

  

Deurtje open, hondje binnen, inbijten, deurtje dicht, deurtje open, hond terugroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apport van een versgepelde en doorstekte ajuin.         De rest in rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

We sloten de avond af in onze kantine met een lasagne. 

Zoek het verschil!!!!!!! 

 

Deze prachtige dag werd afgerond met een glaasje, een gezellige babbel en lekker eten. 

 
 

 

Allerlei 

 

CORONA – COVID-19 

 

Wat kan ik doen?  

 

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je 

volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren: 

1. Blijf thuis als je ziek bent 

2. Was regelmatig je handen. 

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare 

vuilnisbak. 

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte 

https://www.info-coronavirus.be/nl/videos


Vertraag de verspreiding van het virus: 

1. Blijf zo veel mogelijk thuis. 

2. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen. 

3. Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, 

personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt 

immuunsysteem, … 

4. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek 

van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. 

5. Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent. 

 

De basisregels 

De belangrijkste basisregel in ons land is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel 

mogelijk contacten. 

Verplaatsingen 

 Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten 

 Ook deze essentiële verplaatsingen zijn toegelaten: naar de voedingswinkels, de dokter, het 

postkantoor, de bank, de apotheker, om te tanken of om mensen in nood te helpen 

 Lichaamsbeweging in de buitenlucht is eveneens toegestaan. De regering raadt het zelfs aan. 

Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend. Het is wel 

belangrijk om een redelijke afstand te behouden.  

(Opgelet, het is evenwel niet toegestaan eerst een verplaatsing met het voertuig te maken om 

dan te gaan wandelen, lopen, fietsen of de hond uit te laten, of te gaan paardrijden. 

Je kan met de hond buiten als je te voet van thuis vertrekt.  

Paardrijden mag om lichaamsbeweging aan het paard te geven, eveneens vertrekkende van 

thuis, stal of weide om in de omgeving een toertje te maken.  

Blijkbaar zou bvb kanovaren dan weer niet toegestaan zijn, al zeker niet als je eerst een 

verplaatsing met de auto moet doen. 

Bij controle hangt alles af van de interpretatie van de Politieagent(e), wat een noodzakelijke 

verplaatsing is. Noot van de redacteur)  

Samenscholingen zijn niet toegestaan 

 

Winkels 

 Niet-essentiële winkels en handelszaken zijn gesloten 

 Voedingswinkels blijven gewoon open. Hamsteren is dus niet nodig. Bij supermarkten wordt 

de toegang wel beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter, een klant mag ook maximaal 30 

minuten in de winkel blijven. 

 Apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels blijven wel ook open. 

 Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven 

 Kappers zijn eveneens gesloten. 

 Markten worden verboden, alleen voedingskramen mogen blijven staan als ze echt onmisbaar 

zijn. 



 

Horeca 

 Alle cafés en restaurants blijven gesloten 

 Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten. 

 

Werken 

 Naar het werk gaan mag dus wel nog, maar telewerken moet de norm worden"voor elke 

functie die dat toelaat". Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, moeten de regels van 

"social distancing" respecteren. 

 Bedrijven die die regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten. Als bedrijven de regels aan 

hun laars lappen, riskeren ze zware boetes of zelfs een sluiting. 

 Enkel voor bepaalde cruciale sectoren - denk aan de medische - en essentiële diensten zal er 

een uitzondering gemaakt worden. Maar ook hier moeten de regels van "social distancing" in 

acht genomen worden. 

 Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zei gisteren dat er nog een lijst wordt 

opgemaakt met essentiële beroepen. 

 Scholen 

 Alle lessen blijven opgeschort. Strikt genomen zijn de scholen niet gesloten, want er wordt 

opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector 

werken of die instaan voor de openbare veiligheid. Ook kinderen die alleen door ouderen 

kunnen worden opgevangen, kunnen in de scholen terecht. 

 Crèches blijven wel open 

 Universiteiten en hogescholen worden aangespoord om zoveel mogelijk via 

afstandsonderwijs les te geven, iets waar zowat alle instellingen op ingegaan zijn. 

 

Geen evenementen of religieuze diensten 

 

 Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische evenementen worden geannuleerd. Dat 

geldt zowel voor openbare evenementen, als voor privé-activiteiten. 

 Huwelijken en begrafenissen mogen alleen doorgaan in beperkte kring, al heeft de Katholieke 

Kerk intussen beslist dat kerkelijke huwelijken en doopsels voorlopig helemaal niet doorgaan. 

 

Dagcentra of woonzorgcentra 

 Op het niveau van de Vlaamse regering werd ook al beslist dat er geen bezoek meer mag 

komen in de woonzorgcentra voor ouderen, in de psychiatrische instellingen en in de 

residentiële voorzieningen voor personen met een handicap. 

 Dagcentra en dienstencentra hebben de deuren helemaal gesloten. 

 

Openbaar vervoer 

 Het openbaar vervoer zal nog rijden, maar moet zich zo organiseren dat reizigers op 1,5 meter 

van elkaar kunnen zitten. 

 

Reizen naar buitenland 

 Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april. 



 De luchthavens blijven open, al zijn er nu een pak minder vluchten. Zo schrapt Brussels 

Airlines vanaf vrijdag 20 maart al zijn vluchten. 

 

Controles 

De politie zal er streng op toezien dat de maatregelen strikt nageleefd worden. De maatregelen 

gelden al zeker tot 5 april. 

Wie nog vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-

coronavirus.be of op het nummer 0800-14.689. 
 

Bron: Info coronavirus.be 
           Belgium.be – Informatie en diensten van de  overheid. 

 

Agentschap Natuur en Bos 

Corona: richtlijnen en informatie in verband met 

onze natuurgebieden 
Op deze pagina bundelen we alle richtlijnen en informatie omtrent het coronavirus in 

onze natuurgebieden (Update 28/3 - Nog steeds actueel op 3/4/2020) 

Volg Natuur en Bos ook op Twitter, Facebook of Instagram voor regelmatige updates. 

Richtlijnen in bos- en natuurgebieden 

Check alle officiële overheidsinformatie omtrent het coronavirus  

Richtlijnen in bos- en natuurgebieden, momenteel zeker tot en met 19 april 2020. 

Wandelen in het bos is gezond. Kom alleen wandelen, samen met je gezinsleden die onder 

hetzelfde dak wonen, of met ten hoogste één andere persoon van buiten je gezin, steeds 

dezelfde persoon. Vermijd absoluut verplaatsingen met grootouders of mensen uit de 

risicogroepen. 

Wandelen, lopen en fietsen zijn de toegelaten fysieke activiteiten om in beweging te 

blijven. Blijf niet urenlang hangen in bossen of natuurgebieden, maar zie het als een manier 

om een frisse neus te halen. 

Trek zo dicht mogelijk bij huis de natuur in! Verplaats je dus van thuis te voet of met de 

fiets. Jezelf met de wagen verplaatsen voor recreatie is niet toegelaten. 

Hou minimaal 1,5 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren. Als het zo 

druk is in het bos of natuurgebied dat je de afstandsregels niet strikt kunt naleven, doe je er 

best aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken. 

Eventuele speeltuigen, barbecuezones en bivakzones worden afgesloten en mogen niet 

gebruikt worden. Ook banken, (picknick)tafels en kijkhutten worden afgesloten in de grootste 

domeinen. 

En natuurlijk gelden nog steeds ook de algemene richtlijnen: 

Blijf op de paden. Het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig. 

Gelieve je niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn. 

We willen je er ook aan herinneren dat honden steeds aan de leiband moeten gehouden 

worden. 

Neem eventueel afval altijd gewoon mee naar huis. 

http://info-coronavirus.be/
http://info-coronavirus.be/
http://www.twitter.com/natuurenbos
http://www.facebook.com/natuurenbos
http://www.instagram.com/natuurenbos
https://www.natuurenbos.be/node/5144#richtlijnen
https://www.natuurenbos.be/node/5144#overheid
https://www.natuurenbos.be/node/5144#overheid


De boswachters en natuurinspecteurs hebben de opdracht gekregen om de komende periode 

waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden, strikt te handhaven en mensen aan te 

spreken die de richtlijnen niet opvolgen. Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt 

naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel 

volk samen is. Dat geldt ook in de natuur. 

Download het besluit houdende veiligheidsmaatregelen en richtlijnen (pdf) 

Lees het persbericht met videoboodschap van minister Demir  

Zijn alle natuurgebieden nog open? 

Onze natuurgebieden zijn open.  

Deze parken en centra zijn weliswaar gesloten: 

Al onze bezoekerscentra en infopunten 

Oranjerietuin in Park Vordenstein (het park is wel nog open) 

Een groot aantal gemeentelijke parkings van onze natuurgebieden werden afgesloten. Bezoekers blijven welkom 

te voet of met de fiets, maar hou je auto thuis. Het gebruik van transportmiddelen naar een bos of natuurgebied 

moet vermeden worden. 

Alle niet-toegankelijke militaire domeinen blijven uiteraard ontoegankelijk 

Zwin Natuurpark 

Plantentuin van Meise 

Toren in Kalmthoutse Heide  

Belangrijke informatie voor organisatoren 

Gezien de afgekondigde maatregelen is het vanzelfsprekend dat we geen toelatingen meer geven voor 
recreatieve activiteiten (grote evenementen, mountainbiketoertochten...) die plaatsvinden in onze 

natuurdomeinen zolang de federale maatregelen in het kader van het coronavirus gelden, dus ook als de periode 

na 19 april verlengd wordt. Ook toelatingen die eerder werden gegeven voor deze periode worden ingetrokken.  

 

Hengelen (speciaal opgezocht voor onze voorzitter) 

Hengelen is niet toegestaan. Ook niet als het bij jou in de buurt is. 

 

Mag je nog paardrijden?  

Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te 

waarborgen mogen blijven doorgaan. Je kan je verplaatsen om het welzijn van je paard te 

garanderen: het stalonderhoud of dierengeneeskundige zorg. Een kort ritje in de buurt (dus 

zonder verplaatsing met bijvoorbeeld een trailer) om de benen van je paard te laten strekken 

kan ook. Verplaatsingen met een louter recreatief doeleinde zijn echter niet toegelaten. Ook 

alle vormen van lessen en clubactiviteiten zijn verboden.  

(Bron Agentschap Natuur en Bos) 

(Deze maatregelen zijn van toepassing tot op zijn minst 19 april. We kunnen er zeker van uit 

gaan dat het nog verlengd zal worden. 

Mogelijks zijn er intussen al wijzigingen en bijkomende maatregelen getroffen, blij u zelf 

verder informeren.) 

 

 

 

 

 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/20200324-besluit_veiligheidsmaatregelen_toegang_bossen_natuurgebieden-jacht_vis_v2.pdf
https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/corona-minister-demir-komt-met-richtlijnen-voor-bos-en-natuurgebieden
https://www.natuurenbos.be/vordenstein
http://www.zwin.be/
http://www.plantentuinmeise.be/
https://www.natuurenbos.be/kalmthoutseheide


Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette 

personen in contact zijn geweest? 
Het risico op een Covid-19-infectie door contact met huisdieren wordt momenteel als 

verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen door 

nauw contact tussen mensen. Hoewel het vermoeden bestaat dat Covid-19 oorspronkelijk uit 

de wilde fauna kwam en zich sindsdien heeft aangepast aan de mens (“gehumaniseerd” virus), 

zijn er tot op heden geen gegevens die erop wijzen dat huisdieren een risico vormen voor de 

mens door de overdracht van Covid-19. De klassieke regels van de hygiëne (vermijd nauw 

contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier) zijn 

daarom nogmaals aan te bevelen als u in contact komt met dieren die het virus gedurende 

korte perioden kunnen dragen als gevolg van een omgevingsbesmetting. 
Bron: Info coronavirus.be 

 

Uit het tijdelijk reglement van Stad Oostende naar 

aanleiding  van COVID-19 
 

Vrije Tijd 
Iedereen is verplicht om thuis te blijven om zo veel mogelijk contact buiten het gezin te 

vermijden. Uitzonderingen zijn om naar het werk te gaan, essentiële verplaatsingen (naar de 

dokter, apotheek, postkantoor, gaan tanken, eten halen, mensen in nood helpen). 

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, 

ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. 

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Individueel sporten of 

gaan wandelen kan dus, maar enkel met leden van het gezin of met één vriend(in). Opgelet: 

de social distancing (1,5 meter afstand) moet gegarandeerd blijven. 

Wandelen, lopen en fietsen om een frisse neus te halen zijn de enige toegestane 

buitenactiviteiten. Je mag echter niet met de auto naar een bepaalde plaats om daar te gaan 

wandelen, lopen of fietsen. Jagen, hengelen, paardrijden en andere recreatie is verboden. Meer 

info op de website van het Agentschap Natuur en Bos.(zie hiervoor) 

Zeker tot en met 19 april blijft het mogelijk om met de hond te wandelen op het strand. 

Ook tijdens de Paasvakantie mogen Oostendenaars uit de buurt (!) met de hond op het strand, 

mits alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden: enkel met het gezin, maximum 1 

andere persoon, social distance, geen samenscholingen, enkel wandelen en niet blijven 

rondhangen op het strand. 
Bron: Overzicht maatregelen Stad Oostende 

 
Oostende en zijn 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. 

https://www.natuurenbos.be/corona


 

 
 

 

 

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. (nu tot 19 april) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9LqA4aTTAhUQK1AKHSHhDwsQjRwIBw&url=http://www.bestekrabbels.nl/pasen.html&bvm=bv.152479541,d.ZWM&psig=AFQjCNEWJIBFYismeQCV7adH36RCHBr56g&ust=1492287123653534
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8IXR4KTTAhXKaVAKHSlKAKQQjRwIBw&url=https://www.moonendirect.nl/pasen&bvm=bv.152479541,d.ZWM&psig=AFQjCNHJAsMTVC4lZyfJ4cRhR--jVZmcwQ&ust=1492287046240575


MEDEDELING 

 

Trainingen en voorziene activiteiten. 
Wanneer we onze trainingen zullen kunnen herstarten is nog af te wachten. 

Momenteel zijn alle maatregelen i.v.m. Corona nog van toepassing tot 19 april 2020. Ik denk 

dat iedereen het al wel vermoed dat ze zeker minimum nog verlengd zullen worden tot beging 

mei. Ik vrees evenwel dat we de trainingen pas vanaf half mei of begin juni zullen kunnen 

herstarten.  

Wat onze activiteiten betreffen, zullen we de richtlijnen van de overheid verder moeten 

afwachten. 

Als we terug zullen opstarten zal het bestuur u dit ten gepaste tijde laten weten via mail en/of 

WhatsApp. 

 

Gebruik WhatsAppgroep De Kusthond vzw 
Deze WhatsAppgroep werd in leven geroepen om de clubleden die bij de groep zijn 

aangesloten te informeren nopens clubaangelegenheden. Bvb. Afgelasting van trainingen en 

activiteiten, navraag wie al dan niet aanwezig zal zijn en de antwoorden daarop, enz… . 

Andere conversaties van persoon tot persoon of enkele personen onder elkaar, behoren daar 

niet toe. Gelieve deze groep enkel te gebruiken voor clubaangelegenheden.  

Voor berichtgevingen onder elkaar richt je dan liever een aparte groep op. 

 

Dankbetuiging 
Namens het bestuur en de leden van De Kusthond vzw wensen wij ons respect en dank te 

betuigen aan alle zorgverstrekkers, hulpverleners, politieagenten, en eenieder die in deze 

moeilijke tijden ten dienste staat van anderen………. . 

 
 

 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


