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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 
 

 Coronatoestand 

 Wat was dat een bizarre zomer. Gelukkig konden we verder trainen ook al was het met 

beperkingen. Beperkingen in aantal leden die per trainingsdag, maar ook beperkingen 

in de oefeningen. 

 De woensdag houden we het bij 10 honden, op zaterdag een maximum van 12 honden. 

Soms lukt het eens om iemand met 2 honden, ze alle twee op de zelfde dag te laten 

trainen, maar meestal lukt het jammer genoeg niet. Indien je en op woensdag en op 

zaterdag kan komen, is de kans zeer reëel dat beiden honden kunnen trainen in deze 

week zullen kunnen trainen.   

 Meesterverdediging is hier uit de bozen. Ook apporteren van vreemde voorwerpen 

hebben we aangepast zodat niemand het gebruikte apport van de voorganger moet 

vastnemen. 

 Zorg vooral dat we open kunnen blijven en volgen de Coronamaatregelen strikt op.  

Het is in ieders belang, zeker met betrekking tot uw gezondheid en tot de gezondheid 

van eenieder die in uw omgeving komt. 
 

 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. 

 

 Alle activiteiten hebben we ook op een laag pitje moeten laten doorgaan. 

 

 Voor volgend jaar is het koffiedik kijken. We gaan met het bestuur overleggen wat kan en 

wat niet kan. Zeker is dat het niet zal zijn zoals de voorgaande jaren.  

 

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

Het bestuur, de hondeninstructeurs en pakwerkers zullen de haalbaarheid ervan bespreken. 
 
 

 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. 
 

 Namens het bestuur. 
 

 

 

 

 
 



Onze wekelijkse trainingsdagen: 
Op woensdagavond: 

* vanaf 19:00 Hr. maximum 10 honden, per half uur 5 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. maximum 12 honden, per half uur 6 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 of er net buiten 

Opgelet!!! 

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 onze club: 
 

Op zaterdag 31 oktober zal er geen training doorgaan, maar een wel een werkdag.  

Er zijn nog een aantal belangrijke zaken die we wensen in orde te brengen, alvorens de winter 

in te gaan. 

 

90% van onze geplande activiteiten dienden we te schrappen, door de Coronamaatregelen. 

Pascal kwam evenwel op het lumineus idee om dit jaar toch nog iets speciaal te organiseren. 

Hij deed navraag in een fabriek in Diksmuide en kreeg toestemming om er toch nog eens een 

trainingsdag te mogen organiseren. 

Vermoedelijk begin zouden we opnieuw mogen gaan trainen in een fabriek in Diksmuide. ’s 

Avonds zouden we kijken om iets kleins te kunnen eten. 

Uiteraard hangt alles af van de Coronamaatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn. 

Meer info volgt later. 

 

Maar voor alle zekerheid kijk regelmatig op het infobord!!!! 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hond van het kwartaal 
 

De Beauceron 
 

Groep: Herdershonden en 

veedrijvers  
 

De huidige Beauceron stamt 

regelrecht af van de honden die 

in de negentiende eeuw, en 

waarschijnlijk al veel eerder, in gebruik waren bij de boeren 

en buitenlui in de streek ten zuiden van Parijs. De oorsprong ligt in het hoeden en bewaken 

van de schapen en andere veekuddes. De huidige Beauceron beschikt nog steeds over de 

eigenschappen die daarvoor nodig zijn, maar kan, onder de juiste omstandigheden, ook een 

geschikte gezinshond zijn. 

Bron: Houdenvanhonden.nl 

De Beauceron is een hondenras uit Frankrijk. Het werd gebruikt om de kudden tegen de 

wolven te beschermen. In 1888 werd de naam Berger de Beauce voor het eerst gebruikt door 

een dierenarts in het Franse leger. In de Eerste Wereldoorlog bleken de beaucerons geschikt te 

zijn als ijlbode en speurhond. In Frankrijk worden zij nog altijd gebruikt als herders- en 

politiehond. Bron:  Wikipedia 

  

 

 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/groep/pinschers-en-schnauzers-molossers-berg-en-sennenhonden/molossers-en-berghonden/type-berghond/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1888
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog


RAS 

 

De Beauceron is een forse, rustieke herdershond, die goed 

gebouwd is. Door zijn imposante verschijning dwingt hij veelal 

respect af. Ondanks de forse bouw is hij verrassend lichtvoetig, 

atletisch en gemakkelijk in 

zijn beweging. Hij is goed 

gespierd en heeft stevige 

botten. Zijn donkere ogen hebben een rustige en 

verstandige uitdrukking. Hij heeft halfhangende oren die 

niet meer gecoupeerd worden zoals vroeger. Zijn staart 

reikt 

minimaal tot 

de hak en 

het onderste gedeelte buigt iets op, de 

zogenaamde “J”. Aan de acht erpoten heeft hij 

dubbele Hubertusklauwen.  

Reuen kennen een schofthoogte tussen de 65 en 70 cm en teven zijn 61 tot 68 cm hoog. Het 

gewicht moet evenredig met de hoogte zijn; wenselijk is een gewicht tussen de 30 en 50 kilo. 

     

Karakter 

 

Het karakter van de Beauceron is braaf, onverschrokken en 

fijngevoelig met een nadrukkelijke behoefte aan contact met 

zijn baas. Een heeft behoefte aan een baas die hij 

gehoorzaamt maar die zijn neiging 

zelfstandig te reageren op situaties 

waardeert en in goede banen kan leiden zonder dat initiatief te 

bestraffen. Een Beauceron opvoeden kan de eerste anderhalf tot twee 

jaar erg veel tijd en energie kosten. Benader een Beauceron zorgvuldig 

en consequent, met een zeer vaste maar nooit harde hand. Het is een 

“chien rustique”, een plattelandshond en hij heeft een grote hekel aan een onrustige baas die 

in hectische toestanden verzeild raakt. Bij gebrulde bevelen en bruut optreden van zijn 

eigenaar zal hij in de war raken, zenuwachtig worden en soms zelfs bang en/of agressief. 

Agressiviteit wordt in rasstandaard uitdrukkelijk als ongewenst beschreven, net als 

overdreven schuwheid. Helaas komen angst en agressie wel voor binnen het ras.  

 

  

Verzorging  

 

De verzorging van een Beauceron is tamelijk eenvoudig. Haal zo nu en dan een borstel over 

zijn stevige, harde en korte vacht, met name in de ruiperiode. Regelmatige beweging is wel 

een vereiste voor deze atleet. De Beauceron maakt dan ook, buiten zijn oorspronkelijke doel, 

zijn opmars in diverse actieve sportdisciplines als waterwerk en canicross. 

  

Gezondheid  

De rasverenigingen; Beauceron Club Nederland en Beauceron Vereniging Nederland zijn 

bezig met de gezondheid van de Beauceron. Dit is een onderdeel van 

het verenigingsfokreglement van elke rasvereniging. Hierin stellen zij het volgende onderzoek 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/VFR/


verplicht voor de ouderdieren: Heupdysplasie. De Beauceron Vereniging Nederland stelt 

verder onderzoek naar elleboogdysplasie verplicht. 

Voor het verenigingsfokreglement en meer informatie kan er contact worden opgenomen met 
de rasverenigingen. 

Bron: Houdenvanhonden.nl 

 
 

 

 “Het kluchtenhoekje” 

 
Zijn patatten mannelijk of vrouwelijk ? 

(hij is leuk......) 
 

Een keurige Belgische dame rijdt met haar dure wagen naar een boerderij, want ze heeft 25 kg. patatten nodig. 

 

De boer vraagt nogal nors: "mannelijke of vrouwelijke, madammeke?" 

"Hoezo, mannelijke of vrouwelijke, reageert de dame verbaasd… 

Awel, geef mij maar ne keer vrouwelijke!" 

 

De boer gaat naar de stal, komt terug met een zak aardappelen en gooit deze leeg in de pas schoongemaakte 

kofferbak van haar auto. 

 

"Awel, wat doede gij nu?, Waarom gooit ge dat zo los in de kofferbak?" roept de dame kwaad. 

 

"Luister madammeke, g' hebt vrouwelijke patatten gevraagd hè, awel, da zijn er zonder zak!" 

 
       

Funny Happy Kusthond teambuildingsdag  
 

Gezien het succes van de vorige jaren, besloten we om voor het derde jaar op rij een “Funny 

Happy Kusthond teambuildingsdag” te organiseren.  

Deze activiteit ging door op 12 september.  

Gezien de Coronatoestanden hebben we ons aangepast en met bubbels gewerkt. 

Iedere groep waarin men altijd samen trainden had zijn bubbel, We hadden van Happy Dog 

telkens ploegen van 5 teams van de A, B, C en D een ploeg van 5 van De Kusthond, namelijk 

Martine, Bieke, Smidje, Kenny en ikzelf. 

Dit jaar werd er gekozen voor vijf pleintjes, zodat de vijf groepen samen konden starten, elk 

op een ander plein. We lieten de ploegen roteren van het ene naar het ander pleintje, waardoor 

ze na een grote 3 uur alle terreinen hadden aangedaan en alle oefeningen hadden uitgevoerd, 

alles aangepast aan hun niveau natuurlijk. 

 

 

Wij startten op het Plein van Happy Dog, voorste gedeelte, waar Stefaan zorgde voor een 

gehoorzaamheidsparcours, zoekapport. 

Gezien we rap gedaan hadden heeft hij nog vlug enkele bijkomende oefeningen uit zijn duim 

gezogen. Maar wel goede oefeningen niet mis te verstaan. 

 

 

 

 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/heupdysplasie/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/elleboogdysplasie/


 

 

 

Op achterste gedeelte, kwamen we terecht op het agilityplein alwaar we door Koen 

getrakteerd werden op een agilityparcours eenmaal heen en dan nog eens in omgekeerd 

richting. 

    

Een vinnige geleider.     Een geleider die zijn hond niet kan volgen.    Een geleider die het                                                                                                                          

.                                                                    toestel bijna omver loopt. 

Een geleider die de rem toe trekt. 

 

    Een geleider rapper dan zijn hond. 

 

 

 

Wij hadden weer te vlug gedaan en begeven ons naar het derde terrein, waar Dany nog volop 

bezig was met de groep voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

Terrein drie bij Danny.  

Down gecombineerd met ringen werpen, waarbij Martine de meeste punten haalde. 

 

 

 

 

 

 

Wandeling 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dragen van de hond, zo te zien heeft ieder zijn eigen manier!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrein 4 bij Conny. Starten in een ronde met een slalom en daarna het betere voetenwerk. 

 

 

 

 

 

 

Een toeschouwer. Zo te zien kan de hond nog wel wat training gebruiken. 

 

Nee Bieke, je moet hem niet 

roepen, we zitten met een 

ledenstop. 

 

 

 

 



Door Conny werden enkele oefeningen voorzien op een soort fitnesstoestel. Wandeling rond 

het toestel terwijl de hond telkens in een andere stand wordt gebracht. Oproepen in zitvoor. 

Ringo doet de oefening naast het toestel wegens evenwichtsproblemen. 

 

 

 

 

 

 

 

De persoon blijft aandringen om lid te worden. 

 

 

 

 

 

 

Tijd  voor een korte vergadering!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zou hem 
wel een 

kans geven. 

Nee, ken hem. Het is 
een plakker. Niet 

goed voor het imago 

van de club!!!!!! 

Ik vind het 
een mooie 
hond! 

Ik ben de 
jongste, ik 

onthoud mij. 

Ik denk dat 

Patrick 

gelijk heeft. 



Op naar het laatste plein, meerbepaald ons plein waar Liliane en Rudy ons opwachten en 

direct laten uitschijnen dat ze voor de groep van DKH een speciaaltje hebben.   

Kenny doet het met de ogen dicht, Martine doet het gezwind, Bieke heeft een fantasietje en 

doet het op één been en Smidje doet het met een truckje. 

Dit laatste werd onmiddellijk gezien door de alziende ogen van de jury. 

Oefeningen per twee. Pascal speelt voor zesde man. 

Zoekapport. 

 

 

 

 

 

 

 

En toen begon het, 2x een oproep met voedselweigering. Dat was het speciaaltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snoepjes!!!!!!!                          Dus wat meer motiveren. 

 

 

 



Tussenin was er ook nog pakwerk. 

 

2 minuten down met afleiding en daar zorgden Liliane, Rudy en Pascal uitvoerig voor. 

Geleiders uit het zicht!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oef, eindelijk 

was er tijd voor 

ontspanning en 

aperitief, gevolgd 

door een BBQ. 

 

 

 “Een kluchtje!!!!!” 

Klantvriendelijkheid. 

 

Een drukke Rynair vlucht was geannuleerd. 

Is daar toch één assertieve hostess, echt niet op haar mondje gevallen aan ’t werk. 

Bezig met het herboeken van een lange wachtende rij passagiers. 

Plotseling duwt en wringt een boze passagier zich zijn weg naar haar desk. 

Boos kletst hij zijn ticket op de desk en zegt: 

 “ik MOET op deze vlucht zitten en het MOET eerste klasse zijn”!!! 

De hostess antwoordt: 

 “Sorry mijnheer, ik zal u met veel plezier helpen, maar eerst moet ik de mensen die voor u waren verder helpen, 

dus , als u achteraan wil aanschuiven dan zal ik u straks met veel plezier helpen”. 

De passagier was niet onder de indruk. 

Hij vroeg zéér luid, zodat de anderen in de rij achter hem, hem konden horen: 

 “HEBT U ER ENIG IDEE VAN WIE IK BEN”!!! 

Zonder aarzelen nam de hostess glimlachend haar intercom microfoon : 



 “Mag ik even uw aandacht alstublieft” weergalmde haar stem door de volledige vertrekhall, “we hebben hier 

een passagier aan Gate 14, DIE NIET WEET WIE HIJ IS.  ALS IEMAND HEM KAN HELPEN OM ZIJN 

IDENTITEIT TERUG TE VINDEN, GELIEVE NAAR GATE 14 TE KOMEN”!! 

Terwijl de mensen in de rij achter hem hysterisch begonnen te lachen, liep de man hoogrood op, staarde naar de 

hostess en riep luidkeels:  

“FUCK YOU”!! 

Zonder te verpinken lachte de hostess en zei: 

 “Het spijt me, meneer, maar daar moet je OOK voor aanschuiven …”.  

 
 

Huidige CORONA-maatregelen  

Code oranje vanaf woensdag 14 okober 

Onder voorbehoud, volgt hier een greep uit de voorziene maatregelen. 

De  gouden regels blijven van kracht, namelijk: 

 het respecteren van de hygiënevoorschriften; 

 activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren; 

 het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen 

behoren; 

 het respecteren van de veiligheidsafstand, indien onmogelijk veiligheidsmasker 

dragen; 

Sociaal contact 

 Je mag afspreken met wie je wilt? Hou altijd 1,50 m afstand. 

 Je mag met max 3 dezelfde personen dicht contact hebben, 1.50 m afstand is dan niet 

nodig. Kinderen onder de 12 j en de personen met wie je samenwoont tellen niet mee. 

 Nodig je personen uit bij je thuis! Max 4 pers. Kinderen onder 12 tellen niet mee. 

 Kom je samen op straat! Max 4 pers. Kinderen onder 12 tellen niet mee. 

 

Sport 

 Voor ons verandert er momenteel niets, gezien we buiten sporten en voldoende afstand 

kunnen garanderen. 

 Registratie verplicht. 

 

Kantines – cafetaria  

 Open tot ten laatste 23.00 uur. 

 Met max 4 aan tafel zitten. 

 Registratie verplicht. 

 Verplaatsingen in de kantine gebeuren met mondmasker aan. 

 Hygiënemaatregelen naleven. 

 

Houdt uzelf verder op de hoogte van de aanpassingen. 

 



Allerlei 

Zaterdag 31 oktober: werken op de club 
 

Ons afdak.  
 

Het afdak staat er wel degelijk en heeft zelfs storm Odette  op 27 september weerstaan.  

We moeten wel nog wat afwerken, namelijk verlichting dient geplaatst te worden en er dient 

een goot bevestigd te worden. 

 

Het regenwater willen we absoluut opvangen in de voorziene regenwaterput, dus dienen we te 

zorgen voor aansluiting, wat wil zeggen delven en afvoerbuizen plaatsen. Terwijl zullen we 

ook de afvoer van het berghok van ons en van Happy Dog vzw eveneens aansluiten. 

 

De kantine. 
 

In de kantine gaan we mogelijks wat herschikkingen doen zodat onze club Coronaproof is.  

 

Wie en wanneer? 
 

Personen die kunnen meehelpen op 31oktober, gelieve uw naam op het bord te schrijven of 

aan iemand van het bestuur door te geven. We zien dan wel wie wat zal kunnen doen. 

 

Vuurwerk 

Overgang van oud naar nieuw. 

Oudejaarsavond wordt gevierd met eten, drank, maar ook met vuurwerk, waarschijnlijk 

beperkter dan vorige jaren.  

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

