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Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen tijdens Coronatijden 
Wekelijks op woensdagavond: 

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

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

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

 op het plein van De Kusthond vzw 

 omgeving van de club 



Voorwoord 
 

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

voorspoedig 2021. 

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

 

CORONA of COVID-19, was de rode draad doorheen 2020. 

Alle goede voornemens en vooruitzichten voor 2020, werden vanaf maart gewoonweg van de 

kaart geveegd. 

De lockdown vanaf  half maart 2020 tot  begin mei 2020 legde alles stil. 

Vanaf het ogenblik dat er groen licht kwam voor het heropstarten van de trainingen, deden wij 

de nodige aanvragen en namen de voorzorgsmaatregelen om de trainingen te kunnen laten 

doorgaan. 

Op zaterdag 9 mei konden wij voor de eerste maal terug trainen zij het onder strenge normen, 

maar wel volledig Coronaproof.  

We waren veruit de eerste en enige hondenclub die terug was opgestart. 

 

Naargelang de zomer naderde kwamen er meer versoepelingen en konden we toch nog de 

meeste evenementen laten doorgaan evenwel in beperkte mate en zonder publiek. 

 

2020 was ronduit vreemd te noemen. Onze geplande activiteiten konden niet allemaal 

doorgaan: 

 

 de“Nieuwjaarswedstrijd”, was volzet, 30 deelnemers.  

 Trainingsdag in DE fabriek in Diksmuide.  

 Domein Prins Karel viel in het water 

 BBQ onmogelijk en niet verantwoord wegens Covid-19 

 de “Praktijk trainingsdag” in augustus  

 de “Clubwedstrijd” 

 de  “Politiewedstrijd” 

 de “Funny Happy Kusthondteambuildingsdag” 

 

Het bestuur zal voor 2021 opnieuw zijn verantwoordelijkheid nemen om verschillende 

wedstrijden en speciale trainingsdagen in te richten. 

Alles hangt natuurlijk af van het verder verloop van de pandemie. 

 

In het jaar 2020 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 2021 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als noodzakelijk. 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2021 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2021. Je kan bij 

voorkeur contactloos betalen via het rekeningnummer BE35 7755 9859 8337. 

“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)  

 



 

Het jaarlijks lidgeld is 65 euro pp per hond. 

Een extra hond is +20 euro. 

Een tweede lid (familie-vriend(-in)) die sporadisch traint met dezelfde hond van het eerste lid 

is +20 euro. 

  

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met verslagen, weetjes, enz… ons 

clubblaadje kunnen verrijken. 

Het bestuur, 

 
 

Nieuw in de club in het voorbije jaar: 

Er werd een carport geplaatst op het terras, maar niet om er een auto onder te plaatsen, wel 

om onze leden droog te houden en op een veilige manier te kunnen laten meegenieten van de 

trainingen. Volledig Coronaproof!!!!  

 

Het trainingsafdak werd voorzien van verlichting. Ook in de kantine en het apachekot werd de 

elektriciteit en verlichting aangepast. 

 

Er kwam een nieuw vervoermiddel aan op de club, met zelfs een gepersonaliseerde 

nummerplaat. 

!!!!Lees hier meer over iets verderop!!!!! 

 
 

Activiteiten voor de komende maanden: 
 

Op woensdagavond: 

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

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

 of in de onmiddellijke omgeving 

Er dient vooraf per mail een aanvraag ingediend te worden, voor de woensdag tenlaatste op 

dinsdag om 12.00 uur en voor de zaterdag tenlaatste op vrijdag om 12.00 uur. 

 

Activiteiten voorzien en georganiseerd door club: 
 

De Coronamaatregelen laten ons niet toe om nu reeds een planning voor 2021 op te stellen. 

We zullen proberen een Algemene Ledenvergadering te organiseren via videoconference. 

Jullie worden tijdig verwittigd hoe en wanneer dit zal doorgaan.  

 



 Hond van het kwartaal 

 

   De Sheltie  
 

 

 
  

 
 

Algemeen voorkomen 
Deze kleine schapenhoeder is afkomstig van de Shetlands. De hond lijkt op een klein 

uitgevallen collie. De Sheltie stamt echter niet af van dit ras, al hebben de twee honden 

waarschijnlijk wel dezelfde voorouders. Op de Shetlands wordt de sheltie ingezet voor het 

hoeden van de schapen, die daar overigens óók kleiner zijn. Deze razend intelligente, dappere 

en snelle hond kan deze taak geheel zelfstandig aan. Vroeger zag de sheltie er niet zo elegant 

uit als nu. Zijn volle haar met fraaie tinten geel, roodbruin, zwart en blauw wordt doorgaans 

onderbroken door witte of roodbruine aftekeningen. Zijn 

gevouwen oren en spitse bek verschaffen hem een 

kokette look. De Sheltie is aanmerkelijk kleiner dan de 

collie. Vanwege zijn geringe grootte kan hij ook prima in 

stadswoningen worden gehouden. Niettemin heeft hij 

veel beweging en uitloop nodig. Tegenover het huisgezin 

is hij aandoenlijk aanhankelijk, hij staat echter 

gereserveerd tegenover vreemden. Als waakhond staat de 

sheltie zeker zijn mannetje, hij is echter geen rumoerige 

hond en ook geen keffertje. 

Een Sheltie opvoeden 

De opvoeding van een Sheltie is niet moeilijk. De Sheltie leert graag en vindt het heerlijk om 

bezig te zijn, daarom is het aan te bevelen de hond naast een gehoorzaamheidscursus ook een 

behendigheidscursus te laten volgen. U zult merken dat U Uw hond hier een groot plezier mee 

doet. 

Ben je op zoek naar meer informatie over het trainen van je Sheltie? Kijk dan op onze Sheltie 

opvoeden pagina. 

 

Uiterlijk 
De sheltie heeft een schofthoogte van 35,5 voor de teefjes tot 37 centimeter voor de reutjes en 

een gewicht voor reuen binnen de standaardmaten 7 - 9,5 kg en voor teven 6 - 8,5 kg. Er zijn 

shelties die aanmerkelijk groter zijn en zwaarder en meer op hun soortgenoot de Collie lijken, 

maar zijn niet minder raszuiver. 

Het is een kleine, langharige gracieuze hond. De vacht bestaat uit lang dekhaar en een dichte 

ondervacht. 

Vachtkleuren zijn:  

 Sable: Zandkleur (ook wel goudkleurig genoemd) tot 

mahoniekleurig, al dan niet met zwarte haarpunten, wat 

darksable wordt genoemd en voortkomt uit de 

combinatie tricolour & sable. 

 Driekleurig-tricolour: geheel zwart, met tankleurige 

aftekeningen op de kop en poten en witte kraag of bles. 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/schotse-herdershond-collie/
https://www.hondencentrum.com/je-hond-opvoeden/
https://www.hondencentrum.com/je-hond-opvoeden/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schofthoogte


Tricolour mag gecombineerd worden met zowel sable, blue merle, tricolour en zwart-

wit. 

 Blue merle: blauwe (zilverkleur of grijs) ondergrond 

met zwarte vlekjes en tankleurige aftekening in expressie en 

op poten). 

 Zwart wit: Zwart wit is het mooiste als deze een 

wittekraag heeft met witte poten en witte staartpunt. 

 Bi-Blue: Zie uitleg van de Blue Merle. De Bi-Blue 

heeft geen bruine/tankleurige aftekeningen. 

 

Blue merle X Blue merle fokken is niet toegestaan in Nederland, dit geldt ook voor de Sable 

X Blue merle. In België daarentegen is Blue merle X Sable wel toegelaten. 

 

Aard 
De aard van de Sheltie is uiterst intelligent, slim, trouw aan zijn baas en diens gezin, 

aanhankelijk, gehoorzaam, vrolijk, groot uithoudingsvermogen en redelijk gehard. De Sheltie 

is een uiterst sociale hond die in de regel erg goed omgaan met soortgenoten en katten, maar 

ook met (klein)vee. Als kinderen de hond in zijn waarde laten, veroorzaken Shelties zelden 

problemen. Ten opzichte van vreemde mensen nemen de honden vaak een afwachtende 

houding aan en zullen -vanaf een veilige afstand- luid blaffen tot hij vind dat de kust veilig is. 

 

Beweging 
Qua beweging past een Sheltie zich aan alle 

omstandigheden aan, maar U doet het 

intelligente en werklustige karakter geweld 

aan als U hier "niets" mee doet. De Sheltie 

leert graag, vindt werken prettig en is graag 

buiten. Ze doen het bijzonder goed in de 

verschillende takken van de hondensport. 

 

 

 

 

 

 

Erfelijke ziekten 
Sheltie’s kunnen te maken hebben met een aantal oogziektes, namelijk PRA, cataract en CEA. 

PRA: Progressieve Retina Atrofie. Erfelijke oogafwijking die op jeugdige, middelbare of late 

leeftijd tot blindheid kan leiden. Bij de vorm die op jeugdige leeftijd kan ontstaan blijken de 

staafjes , soms ook de kegeltjes al direct verkeerd te zijn aangelegd. De pups zijn dan in het 

nest vaak nachtblind. Bij de vorm die op late leeftijd ontstaat, zijn de staafjes en kegeltjes 

aanvankelijk normaal aangelegd. De staafjes beginnen op latere leeftijd te atrofiëren en de 

honden worden op late leeftijd blind (3-8 jaar of later). Cataract of grauwe staar; elke 

abnormale troebeling van de lens en of het lenskapsel wordt cataract of grauwe staar 

genoemd. Cataract kan secundair optreden bij honden met PRA. CEA; Collie Eye Anomaly. 

Is een syndroom met veel variatie in manifestatie en ernst van de kenmerken. De twee meest 

opvallende zijn spleetvorming in de optische schijf of een abnormale ontwikkeling van 

weefsellaag onder de retina. De shelties worden als pup getest op CEA (Collie Eye Anomaly). 

CEA kan al op jonge leeftijd vastgesteld worden maar CEA verandert in de loop van het leven 



niet. CEA komt bij ruim 20% van de shelties voor echter CEA geeft bijna nooit 

gezichtsproblemen. Een sheltie met CEA is een prima huishond en kan zelfs heel goed met 

behendigheid meedoen. Het is altijd verstandig een Sheltie ook op oudere leeftijd nog een 

keer te testen op oogafwijkingen. Een enkele keer wordt hypothyreiodi; een te traag werkende 

schilldklier vastgesteld. Heupdysplasie is iets dat bij de Sheltie weinig tot niet voorkomt, 

hoewel er het in Duitsland verplicht is om te testen bij fokdieren. Shelties zijn lichtgebouwd 

en het hebben van eventueel HD belemmerd de hond niet. Een enkele fokker test zijn hond op 

MDR1 defect (multi drug resistance) . Een hond die dit defect van beide ouders krijgt kan 

overgevoelig zijn voor bepaalde medicijnen zoals het ontwormingsmiddel ivermectine. Echter 

een hond die van beide ouders het MDR1 defect heeft meegekregen is een gezonde hond maar 

verdraagt bepaalde medicijnen niet. Voor alle medicijnen waar Shelties eventueel gevoelig 

voor kunnen zijn bestaan uitstekende alternatieven die even effectief zijn. Het hebben van een 

MDR1 defect hoeft dus geen enkel probleem te zijn. 

 
 
 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn hond.  

(Verhaal van voor het Coronatijdperk) 

Henrietje komt een café binnen met zijn hond Max en begeeft zich naar de toog. 

De knappe uitbaatster Gina zit uit verveling een sigaretje te roken, in het lege café. 

“Wat zal het zijn”, vraagt Gina? 

“Voor mij een Donkere Leffe en geeft mijne hond daar een Coca Cola” zegt Henrietje. 

“Een Coca Cola ? “, vraagt Gina verbaasd. 

“Jaja” zegt Henrietje, “onze Max is een speciale hond en kan van alles: let maar eens op”. 

Henrietje pakt een Euro uit zijn vest en zegt : “Max ga naar de Juke-Box en zet daar het 

plaatje Eenzaam zonder jou eens op”.  

Max loopt naar de Juke-Box en laat het muntstuk in de gleuf vallen en drukt met zijn poot op 

een knop en daar klinkt plots het grote succeslied van Will Tura. 

“Das straf “ zegt Gina. 

“Wel das nog bijlange niet alles “zegt Henrietje”, “in feite heeft Max alle kwaliteiten om een 

vrouw te laten genieten en dan heb je geen man meer nodig, zo goed is ‘m.”  

Gina wil dit wel eens uitproberen en neemt de hond mee naar de slaapkamer terwijl Henrietjes 

rustig geniet van zijne Donkere Leffe met een kommetje chips. 

Na een kwartier gaat Henrietje de kamer binnen en ziet de knappe bazin naakt op het bed 

liggen en Max ligt naast haar te slapen. 

”Awel” zegt Gina wat sarcastisch “Ik dacht dat je hond mij ging laten genieten, maar hij doet 

helemaal niks”. 

Henrietje word kwaad op zijne hond en zegt :  “Wel Max wa is da nu; vooruit: uit het bed en 

kijk goed,  ik ga het je nog ene keer voordoen” !!!  

 

 

 

 

 



WERKEN IN DE CLUB 
 

 

Ook dit jaar hebben we nog wat werken uitgevoerd.  

Er werd op het terras een carport geplaatst, om onze leden droog te houden terwijl ze naar de 

trainingen kijken. 

We hebben ook onze trainingsafdak verder afgewerkt door het plaatsen van verlichting. De 

drie wijzen (werkmannen) waren telkens, Patrick, Pascal en Kenny. 

 

Iedereen bedankt voor de kleine of grote inbreng ten voordele van de club en/of zijn werking.  

 

Maar we gaan het hier eens hebben over onze 2 werkdagen. 

 

De carport.  Zaterdag 4 juli 2020 

 

Door de Coronatoestanden en het feit dat we voldoende afstand moesten 

houden dienden wij te zoeken naar een oplossing.  

Zoveel mogelijk buiten op het terras, maar in slecht weer is dat niet zo leuk, 

dus dachten we aan een soort overkapping. 

Een carport leek het geschiktst. De carport werd besteld en 

geplaatst. Het was een echt puzzel om de carport in elkaar te 

steken. 

Op de foto zie je Pascal en Kenny aan het puzzelen. Ik sta er opnieuw niet 

op omdat ik uiteraard de foto trek en er toch iemand moest zijn die die twee 

mannetjes in de gaten diende te houden en voortdurend bij 

te sturen. En om het te vervolledigen werd er ook nog een 

zonnescherm geplaatst.  Ook daar was mijn voortdurend toezicht echt nodig. 

De oudste van de twee denkt dat hij alles kent en weet en de jongste spruit 

moet echt nog veel leren. Maar gezegd en geschreven ze hebben allebei 

gouden handen, maar moeten wel voortdurend gecontroleerd en bijgestuurd 

worden. 

De echte fijne werken heb ik voor alle zekerheid maar zelf maar uitgevoerd. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het eindresultaat. 

 

 

Patrick wat moet 

ik hiermee doen? 

Niks meer!!!! Hij 

hangt er al aan!!!! 

Die mannen hé!!! 

Ik doe hier ook 
nuttig werk. 

Pffff, ik moet hier weer 

het gevaarlijkste doen. 

Pffff, als ik hier nog lang 

zo moet blijven ophouden 

kak ik nog in mijn broek 



 

 

De draden aan de verlichtingspaal terug vastmaken. Zaterdag 31oktober 2020. 

 

Pascal zou het doen, maar Kenny was hem te vlug af. De tijd dat Pascal de strips gevonden 

had, was het al gedaan.               

 

Eerlijk!!!! 

 

 

Ik denk dat hij achter de hoek is blijven, staan tot de klus 

geklaard was. 

 

 

Verder afwerken van ons trainingsafdak. Zaterdag 31 oktober 2020. 
 

Om in de winterperiode onder het afdak te kunnen trainen was verlichting een must. Vorige 

winter hadden wij ons beholpen met een statief, maar zeer praktisch was dat niet. 

Dus hoe, waar en hoeveel lichtbundels moesten er zijn? Allen in één maal laten branden, per 

twee stuk of per stuk? 

Stopcontacten ware ook nuttig om bijkomende elektrische toestellen te kunnen aansluiten. 

Hoeveel en waar? Met of zonder aan/uitschakelaar? 

Over dit alles hebben we goed nagedacht en op geen frank, lees euro gekeken. 

Vier ledlampen, apart aan te steken met telkens een stopcontact los van de lampen. 

Verder nog 2 stopcontacten met een aan/uitschaleaar. 

De drie wijzen gingen terug aan de slag onder het toeziende oog van de maagd Maria in de 

persoon van Liliane, toezichtster van de twee hondenclubs. (zie foto verderop) 

 

De taken waren terug verdeeld, jammer dat ik nooit 

in beeld kom terwijl ik toch ook wel een zeer 

belangrijke deel van het werk op mij neem.  

 

Het alles-ziende-oog van Liliane. 

 

 

 

 

Het resultaat is prachtig. 

 

 

 

 

 

Verder werd ook de elektriciteit en de verlichting in het 

apachekot vernieuwd. Er werden bijkomende stopcontacten 

geplaatst in de kantine en buiten aan de carport. 

Daar kan een verwarmingstoestel op aangesloten worden.  

 
 

 



Storm Odette  26 september 2020 

 

Zaterdag 26 september 2020 raasde storm Odette over het land en ook over De Kusthond. 

Omver gewaaide bomen, afgeknapte takken, zorgden toch voor wat schade. 

 

Deze takken moesten ook 

opgeruimd worden, 

daarvoor zorgde Kenny, 

opruimen en wegvoeren.  

 

 

Maar onze carport heeft de storm 

doorstaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze nieuw aanwinst in de club 
 

Heel onverwacht kwam er een pakje toe op onze club. Kwam dat nu van Sint-Maarten, Sint-

Nicolaas of de Kerstman.  

 

 

 

 

 

Nee, er zijn nog andere weldoeners op deze wereld en dan nog in zo een rotjaar. 

Aanvankelijk wisten we niet van wie het kwam, maar toen kwam de 

verlossing. 

Ons alles-ziende-oog, je weet wel wie hé!, had de weldoener op foto kunnen 

vastleggen. 

 

De ruil begon. De oude VW Cady werd omgeruild 

voor een veel recenter voertuig, namelijk een Opel 

Combo. 

 

Hij had zelfs een gepersonaliseerde 

nummerplaat.  

DKH 

 

 

Met dank aan Gino Debruyne van de Fordgarage Debruyne Gino uit Middelkerke. 
 
 



         Kersttraining 2020 

Ook in de sombere tijden van 2020 werd nog wat gedacht aan wat 

opfleuring, met dank aan Bieke. 

Alles Coronaproof natuurlijk. 

De kerstsfeer was zeker goed aan te voelen en te zien tijdens de 

gehoorzaamheid. 

De baasjes hadden zich op hun pieke-best of moeten we zeggen op 

hun Bieke-best gezet om te trainen. 

De hondjes zullen er vragen bij gesteld hebben!!!! 

Wat heeft ons baasje nu weer aangetrokken, volledig uit de mode!! Of. 

Heeft hij/zij al gedronken? Dat mag toch niet vóór het trainen en kan 

zeker  niet want de kantine is dicht tijdens de Coronomaatregelen!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

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 

 

 

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


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. 

 

 

 

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” 
 

We gaan het jaar afsluiten met nog enkele Coronakluchtjes. 

Tien geboden 

In de goede week en Corona tijdperk 

  

Bovenal blijf in uw kot 

Nies niet ijdel,hoest noch snot 

Heilig steeds het zeepje smeren 

Handen geven zult gij weren 

Kus niet en geef ook geen kiss 

Doe nooit wat onhygienisch is 

Vlucht het knuffelen en 't bevliegen 

ook het aaien en het wiegen 

Wees steeds kuis in uw gedachten 

Dus als het 't kriebelt moet je wachten. 
 

Brugge, die stille 

   

Hoe stille is ’t in Brugge 

 ‘k hore geen vliege of geen mugge 

de toeristen zien noar huus met de latsten ottobuus 

 de cafees zien op slot 

nievers nog nen Brugschen zot 

 geen pralienen, kletskoppen of wafels 



in de restaurants alleene moar lege tafels 

 ‘k zie geen koetsen meer passeren 

geen gidsen die me nog wat kunnen leren 
 de bootjes liggen aan de kant 

moar de zwanen vinden dat plezant 

 Van Eyck heeft zien boetiek moeten sluten 

we bluven in ons kot, we meugen nie mee buten 

 op d’ holletorre wappert nu een witte doek 

en de triomfklokke roept: “hoedt junder kloek!” 

 

 

 

  

  

Allerlei 
 

Lidgeld 2021. 

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.  

Betaling lidgeld.  

Graag hadden wij het lidgeld 2021 bij voorkeur contactloos ontvangen tussen 01 en 31 januari 

2021 op het rekeningnummer BE35 7755 9859 8337.  

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 

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)”  

Opgelet!!!!!!!!!!!!! 

De verzekeringsmaatschappij vraagt ook de vermelding van uw nationaal nummer. Gelieve 

dit te vermelden op het ledeninschrijvingsblad. 

Ledenstop. De ledenstop blijft voorlopig ook van kracht in 2021. 

 

  

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


