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OOSTENDE 
 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen tijdens Coronatijden, enkel na 

inschrijving via mail. 
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 2022. 

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

 

Ook in 2021 bleven we nog niet gespaard van CORONA of COVID-19. Er doken intussen 

nieuwe varianten op. 

 

2021 was niet zoals 2020 en de jaren ervoor. Er was ditmaal geen lockdown, maar er waren 

terug noodzakelijke beperkingen, dus grote wedstrijden konden we niet organiseren. 

We hebben iets kunnen doen, maar niet zoals verhoopt. 

 

We konden toch nog 3 speciale activiteiten organiseren, voor de rest moesten we ons 

beperken tot veredelde trainingswedstrijden. 

 

 Geen Nieuwjaarswedstrijd.  

 Trainingsdag in DE fabriek in Diksmuide ging door op 30 januari.  

 Domein Prins Karel was onmogelijk te organiseren. 

 Jorg bezorgde ons een mooie locatie in Blankenberge, een leegstaand hotel, waar wij 

gretig gebruik van maakten op 20 februari. 

 Bieke kon een trampoline op de kop tikken, wat Pascal direct op heel wat ideetjes 

bracht. 

 Op 12 juni was er voor de eerste maal een navigatietraining, ingericht door Pascal. 

 BBQ onmogelijk en niet verantwoord wegens Covid-19 

 de “Praktijk trainingsdag” in augustus werd een veredelde trainingsdag voor de 

clubleden.  

 Idem voor de “Clubwedstrijd” en de  “Politiewedstrijd”. 

 de “Funny Happy Kusthondteambuildingsdag” ging niet door. 

 

Het bestuur zal er alles aan doen om in 2022, toch verschillende activiteiten en speciale 

trainingsdagen in te richten. 

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

 

In het jaar 2021 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 2022 zal de ledenstop van toepassing blijven, zolang als noodzakelijk. 

 

Graag hadden wij het lidgeld 2022 ontvangen tussen 01 en 31 januari 2022. 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, 

 
 

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 volledige planning voor 2022 op te 

stellen. 

De Algemene Ledenvergadering die we dachten te laten doorgaan op zondag 09 januari 2022, 

zullen we noodgedwongen moeten verzetten. We hebben een nieuwe datum gepind, namelijk 

zondag 06 februari 2022, in de hoop dat er tegen die tijd al een versoepeling van de 

maatregelen zal zijn. 

 

We zijn niet bij de pakken blijven zitten, om onze jaarlijkse wedstrijden, speciale 

trainingsdagen en/of activiteiten te kunnen laten doorgaan. 

Een overzicht voor 2022, onder voorbehoud weliswaar.  

 Zaterdag 05 februari: Nachtwedstrijd/training enkel voor clubleden 

 Zondag 06 februari: Algemene ledenvergadering 

 Zaterdag 30 april: Werkdag in de club 

 Zaterdag 07 mei: Clubwedstrijd 

 Vrijdag 22 juli: BBQ 

 Zaterdag 13 augustus: Praktijkwedstrijd 

 Zaterdag 17 september: Pintoranch   

Je zult merken dat er nog enkele jaarlijks weerkerende activiteiten er niet tussen staan, 

waaronder een trainingsdag in DE fabriek, de navigatiewedstrijd, Happy 

Kusthondteambuildingsdag, en nog enkele veredelde trainingsnamiddagen. 

Deze data zullen ten gepaste tijde worden meegedeeld 

 



 Hond van het kwartaal 

 

 De Golden     

Retriever  

  
 

Eigenschappen 

De golden retriever is beroemd om zijn “wil om te gehoorzamen” en is daarmee een 

uitzondering. Hij wil bij zijn baasje in de smaak vallen en vindt het leuk om te leren. Hij past 

zich met veel gelatenheid aan alledaagse situaties aan en houdt ervan om dingen samen met 

zijn baasje te doen. De golden retriever is een van de meest populaire gezinshonden 

wereldwijd. Door zijn goedmoedige gelaten aard en zijn speelsheid is hij erg geliefd bij 

gezinnen met kinderen. De vriendelijke golden retriever kan ook goed met andere huisdieren 

overweg. 

Voor de grap zeggen retriever-bezitters wel eens dat een golden 

retriever eerder de inbreker zou helpen om de waardevolle spullen 

uit huis te dragen, dan hem te verdrijven. Zijn beschermingsinstinct 

is – als hij dat überhaupt heeft – niet ver ontwikkeld. Hij is zeker 

niet geschikt als waakhond, maar zijn drang om te werken, zijn 

intelligentie en zijn gehoorzaamheid maken een goede 

blindengeleidenhond en therapiehond van hem. De combinatie 

van zijn goede neus en zijn aangeboren jachtinstinct maken hem 

ook geschikt om in te zetten bij de politie en reddingsdiensten. 

Bijvoorbeeld als reddingshond, drugs en explosieven-speurhond. 

Uiterlijk van een Golden Retriever 

De grote populariteit van de golden retriever heeft hij niet alleen te danken aan zijn 

goedaardige aard, maar ook aan zijn aantrekkelijke uiterlijk. De middelgrote rashond heeft 

een harmonische en goed geproportioneerde lichaamsbouw. Zijn goed gevormde schedel en 

zijn donkere ogen geven de retriever de typische vriendelijke uitstraling. Door zijn krachtige 

spieren en zijn sterke botten is het een behendige hond. De retriever beweegt ook graag. 

De golden retriever behoort tot de middelgrote hondenrassen. Bij reutjes ligt de schofthoogte 

tussen de 56 en 61 cm. Teefjes zijn met een schofthoogte van 51 tot 56 cm iets kleiner. Het 

gewicht van de hond ligt – afhankelijk van de grootte en het geslacht – tussen de 30 en 40 kg. 

De middellange vacht van de golden retriever is glad of golvend, maar nooit krullend. Op de 

rug moet de vacht recht en vlak liggen. De vacht moet langer zijn bij zijn de voorpoten, de 

onderkant van de staart en de borst en buik. Door de dichte onderwol heeft de retriever geen 

last van extreme kou en natte weersomstandigheden. De kleur van zijn lichte haar varieert van 

een fel gloeiend goud, een zachte maangeel tot crème. Af en toe kan er wit haar op de borst 

verschijnen. 



Geschiedenis 

Er zijn tot op heden veel legendes over de oorsprong van retriever-rassen. In tegenstelling tot 

de meeste andere retriever-types, kan de geschiedenis van de golden retriever echter minstens 

tot 1864 worden gevolgd. In dat jaar kocht de Brit Sir Dudley Marjoribanks de gele Wavy-

Coated-Retriever „Nous“ van een schoenmaker. Het reutje was de enige gele pup van het 

nestje. Zijn broertjes en zusjes waren allemaal zwart. Op zijn landgoed “Guisachan” in het 

uiterste noorden van Schotland begon Marjoribanks, die later de eerste heer van Tweedmouth 

werd genoemd, met de fokkerij van honden. 

Het doel was een perfecte apporteerhond voor de jacht op wilde vogels. In 1868 kruiste hij 

Nous daarom met het Tweed Waterspaniel teefje "Belle" omdat 

Spaniels niet alleen erg gek zijn op water, maar ook bekend stonden 

als goede apporteerhonden. De nakomelingen van Nous en Belle 

kruiste Tweedmouth in de komende 20 jaar met andere Wavy-

Coated Retrievers en Tweed Water Spaniels, evenals Ierse setters en 

– in één lijn – met een zandkleurige Bloodhound. Uit deze 

kruisingen ontstond uiteindelijk de golden retriever zoals we die vandaag de dag kennen. 

Door het oorspronkelijke fokdoel werden golden retrievers in eerste 

instantie ingezet om geschoten wild te apporteren. Met een zachte 

mond bracht hij de al dode dieren naar de jager. Veel golden 

retrievers waren gespecialiseerd in het apporteren van geschoten 

watervogels. Dat verklaart de hoge wateraffiniteit van de meeste 

vertegenwoordigers van dit ras. Ook tegenwoordig zijn golden 

retrievers nog goede zwemmers. 

De Golden Retriever boom 

Nadat het ras in 1913 officieel door de Britse Kennel Club erkend werd, werd acht jaar later 

de eerste ras-club opgericht en werd de mooie hond in Engeland en in Amerika razendsnel 

populair. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw beleefde de golden retriever, 

versterkt door frequente optredens in film en televisie, een ware boom. Daardoor werd de 

hond niet alleen in het Angelsaksische gebied, maar ook in veel landen van het Europese 

vasteland een van de populairste gezins- en gezelschapshonden. Ook vandaag de dag is de 

golden retriever een van de meest voorkomende hondenrassen in de Angelsaksische en 

Duitstalige landen. 

 

© Roberto Zocchi / stock.adobe.com 

Fokkerij en gezondheid 

Helaas heeft deze boom ook veel negatieve effecten. Broodfokkers die 

met de schattige pups makkelijk geld willen verdienen, fokken de honden 

zonder te letten op de aard en de gezondheid van het dier. Als gevolg 

daarvan ontstonden enkele ras-typische ziektes waar de golden retriever 

vandaag de dag nog last van heeft. Een gerichte fokselectie en strikte 

toelatingseisen worden gebruikt om het risico op erfelijke ziekten te 

verminderen. De volgende erfelijke ziektes komen bij de golden retriever echter nog steeds 

vaker voor dan gemiddeld: 



 Heupdysplasie (HD) 

 Elleboogdysplasie (ED) 

 Epilepsie 

 Progressieve retina-atrofie (PRA) 

 Erfelijke cataract (HC) 

Als je interesse heeft in een golden retriever-pup, moet je absoluut controleren of de fokker 

alle nodige gezondheidscontroles heeft uitgevoerd. Zorg dat je de stamboom te zien krijgt en 

bewijs dat de ouders, grootouders en broers en zussen ook gezond zijn. Er zijn helaas nog 

steeds massafokkers van dit ras die weinig waarde hechten aan de gezondheid van hun dieren. 

Koop jouw pup dus alleen bij een erkende fokker en neem de tijd om een zorgvuldige keuze 

te kunnen maken. 

De prijs voor een gezonde pup ligt bij een serieuze fokker 

rond de 1.200 euro. Een hond die jij en jouw gezin vele 

jaren zal begeleiden is dat geld helemaal waard. Een 

gecontroleerde pup zal je over het algemeen ook minder 

dierenartskosten opleveren als een dier van de 

massafokkerij. Golden retrievers van een erkende fokker 

hebben met 12 tot 16 jaar een relatief hoge 

levensverwachting. De kans dat je vele jaren plezier met uw viervoeter hebt, is in dit geval 

groot. 

Verzorging 

Natuurlijk is een genetisch perfecte puppy nog maar het begin. Of uw hond lang gezond is en 

actief blijft, hangt er ook vanaf of de hond de juiste zorg krijgt. Je moet in de eerste plaats 

veel aandacht aan de prachtige vacht besteden. Omdat de golden retriever niet alleen twee 

keer per jaar tijdens de rui haren verliest, maar altijd een beetje verhaard, moet de vacht 

regelmatig geborsteld worden. Zo haal je er niet alleen klitten uit, maar kun je ook de 

hoeveelheid haren die op de grond, kussens en bank terechtkomen verminderen. Door het 

verwijderen van de afgestorven losse onderwol worden de hoge temperaturen in de zomer 

voor de hond ook een stuk aangenamer. De golden retriever houdt absoluut niet van te veel 

hitte. 

Noodzakelijke routinecontroles 

Naast de vacht hebben ook de oren, ogen, poten en tanden van uw hond regelmatige 

routinecontroles nodig. Je kunt daardoor veel ziektes niet alleen op tijd ontdekken en 

behandelen, maar ook gevaarlijke infecties voorkomen. Door de regelmaat van de controles 

kun je niet alleen veranderingen bij uw lieveling snel herkennen, maar zorg je er ook voor dat 

de hond aan dagelijkse verzorging went en deze gelaten over zich heen laat komen. In het 

beste geval raakt jouw hond als pup al gewend aan de dagelijkse noodzakelijke onderzoeken 

en schoonmaken. 

 

© everydoghasastory / stock.adobe.com 

 



Houding 

Terwijl je nadenkt over het juiste voer en de juiste verzorging van jouw retriever, mag je niet 

vergeten wat jouw hond het meeste nodig heeft: liefde en aandacht. Golden retrievers zijn erg 

aanhankelijke honden die een vaste plaats binnen het gezin nodig hebben. Het houden in een 

hok is voor deze gevoelige honden totaal ongeschikt. Laat jouw golden retriever een deel uit 

maken van jouw leven en plan genoeg tijd in voor zijn lichamelijke en mentale bezigheid. 

Net als alle jachthonden heeft de golden retriever een grote bewegingsdrang. Het houden van 

deze hond betekent dan ook veel trainen. Eentonige dagelijkse wandelingen zijn zeker niet 

genoeg. Ten slotte wil de intelligente retriever niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal 

worden uitgedaagd. Naast kleine apporteeroefeningen of zoekspelletjes die je gemakkelijk 

kunt integreren in jouw dagelijkse wandelingen, zijn verschillende sportsoorten of 

opleidingen ook geschikt om voor genoeg bezigheid voor jouw hond te zorgen. 

Gehoorzaamheid, dummytraining, sporen zoeken of een opleiding tot reddingshond zijn 

bijvoorbeeld zeer geschikt voor een golden retriever. Daarnaast zijn veel 

andere sportsoorten en spelletjes waarbij de retriever zijn goede neus en zijn apporteerdrang 

kan inzetten geschikt. Je doet de hond ook een plezier als je hem een duik laat nemen in een 

riviertje, meertje of de zee. Als dit allemaal niet in de buurt is, is hij ook tevreden met plassen 

water en een tuinslang. 

Opvoeding van een Golden Retriever 

Voordat je een schattige golden retriever-pup in huis neemt, moet je goed nadenken of je 

genoeg tijd heeft voor deze speelse hond die graag beweegt. Voor mensen met een 

fulltimebaan is een retriever zeker niet geschikt. Voor mensen die tijd en zin hebben met de 

hond bezig te zijn en in het beste geval een huis met een tuin hebben, is de rashond een 

ongelooflijk trouwe en liefdevolle metgezel. 

De opleiding van een golden retriever neemt in ieder geval relatief weinig tijd in beslag. Dat 

betekent natuurlijk niet dat dit ras geen opvoeding nodig heeft. Maar dankzij hun plezier in 

werken en hun gehoorzaamheid zijn golden retrievers fijne 

scholieren. Een beetje consequentie is net als bij elke hond 

noodzakelijk. Hoewel de retriever zijn baasje graag om de 

poot windt door schattig te kijken en met zijn staart te 

kwispelen, is het consequent oefenen van de belangrijkste 

commando’s belangrijk. Het is niet nodig om de commando’s 

streng te zeggen. Integendeel. Zeg het op een rustige liefdevolle manier. De gevoelige en 

aanhankelijke honden hebben een rustig baasje nodig. 

Bron: www.zooplus.nl 

 
 

Echt gebeurde verhalen over Henrietje.  

Op een avond komt Henrietje thuis van z’n werk en steekt na het avondmaal zijn zesjarig 

dochtertje in bed, vertelt haar een verhaaltje en luistert dan naar haar gebedje voor het slapen 

gaan dat eindigde met de woorden:  

“God zegene mama, God zegene papa, God zegene Oma en vaarwel opa.” 

Henrietje vraagt: “Waarom zeg jij ‘Vaarwel Opa’ ?” 

Het meisje antwoordt: “Ik weet het niet papa, maar ik voel dat ik het zo moet zeggen.” 

http://www.zooplus.nl/shop/honden/sport_training?magid=7153


De volgende dag sterft de grootvader ! Henrietje vond dit een vreemd toeval. 

Enkele maanden later komt er eenzelfde ritueel. Hij steekt zijn dochtertje in bed, vertelt een 

verhaaltje en luistert naar haar gebedje dat nu eindigt op de woorden: 

“God zegene mama, God zegene Papa en vaarwel Oma.” 

En jawel….. de volgende dag stierf de grootmoeder ! 

Goeie God, dacht Henrietje….. “dat kind is in contact met de wereld van hierboven !” 

Een paar maanden later stopt Henrietje zijn dochtertje opnieuw in bed, leest een verhaaltje 

voor en luistert naar haar gebedje dat eindigt met de woorden: 

“God zegene mama, vaarwel papa.” 

Henrietje schrikt zich een bult en doet ’s nachts geen oog dicht.  

’s Morgens trekt hij behoedzaam naar z’n werk, waar hij het de hele dag op z’n zenuwen heeft 

en eigenlijk niet te genieten is. Hij durfde zelfs niet te gaan lunchen en om de haverklap keek 

hij naar z’n horloge. 

Hij nam zich voor dat als hij middernacht haalde, hij buiten schot was. Hij voelde zich veilig 

op zijn werk, zodat hij daar bleef in plaats van naar huis te gaan. 

Koffie drinken…. En……Op springen bij elke onverwacht geluid. 

Eindelijk om middernacht, slaakte hij een zucht van opluchting en ging naar huis, waar zijn 

vrouw hem achterdochtig vroeg: “Dat is ook de eerste keer dat je zo laat thuis komt na je 

werk! Wat scheelt er ?” 

Hij zei: “ik wil er niet over praten, dat was de ergste dag van mijn leven!” 

Zij antwoordt daarop: “Denk jij dat jij een slechte dag hebt gehad? Je zal het nooit geloven 

wat mij is overkomen!” 

“Vanmorgen is de postbode zomaar dood gevallen voor onze deur……!!!!” 
 
 

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. 

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


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. 

 

 

 

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 mooie kluchtjes. 

Huwelijk (1) 

Een vrouw heeft haar ex-echtgenoot uitgenodigd op haar huwelijk. 

Tijdens het feest gaat de ex naar de nieuwe bruidegom en vraagt hem op 

een arrogante manier: 

" Hoe voelt het om in een gebruikt kanaal binnen te komen?" 

De nieuwe bruidegom kijkt de ex recht in de ogen en antwoordt onverstoorbaar : 

“ 't Is ongelooflijk, ............éénmaal voorbij de eerste zes 

centimeter is alles splinternieuw.” 

  

 

  

Huwelijk (2) 

Een typische macho man huwt een typische goed uitziende vrouw en in het huwelijk legt hij 

volgende regels vast: 

"Ik kom thuis wanneer ik wil, als ik wil, en hoe laat ik wil en ik  

verwacht geen tegenspraak. 

Ik verwacht een uitgebreid diner op tafel, tenzij ik je vertel dat ik  

niet thuis ben om te eten. 



Ik ga jagen, vissen, drinken en kaarten met mijn kameraden wanneer ik  

wil en je gaat er niet over klagen. 

Dat zijn mijn regels. Commentaar?" 

Zijn bruid zegt: "Nee, dat is goed voor mij. 

Begrijp wel dat hier elke avond seks is om 19u....of je er nu bent of niet." 

  

Huwelijk (3) 

Man en vrouw hebben ruzie op de dag van hun 40ste huwelijksverjaardag. 

De  man roept: "Als jij dood bent, krijg je een grafsteen met 

opschrift 'Hier ligt mijn vrouw, koud zoals altijd' " 

"Ja?",antwoord ze. "Als jij sterft, krijgt  je een grafsteen met 

opschrift 'Hier ligt mijn man, eindelijk stijf' " 

  

 

 

Huwelijk (4) 

Een man (een dokter) en zijn vrouw hebben ruzie tijdens het ontbijt. 

De man staat in woede op  en zegt: "En je bent ook niet goed in bed" 

en stormt het huis uit. 

Na een tijdje beseft hij dat hij verkeerd was, beslist om  het goed te 

maken en belt haar op. 

Na enkele keren bellen neemt ze geïrriteerd de telefoon op. 

Haar man  zegt: "Waarom duurde het zolang voor je de telefoon opnam." 

Zegt zij: "Ik lag in bed." 

Hij: "Zo vroeg in bed, wat was je aan het doen?" vraagt hij. 

Antwoordt ze hem: " Een  tweede mening vragen." 

  

 

Huwelijk (5) 

  

Een man heeft 6 kinderen en is trots op zijn prestatie. Hij is zo 

trots op zichzelf dat hij zijn vrouw 'moeder van  6' noemt, ondanks 

haar protest. 

Op een avond, gaan ze naar een feest. De man besluit dat het tijd is 

om naar huis te gaan en kijkt of zijn vrouw ook klaar is om te vertrekken. 

Hij roept zo luid hij kan, "gaan we naar huis 'moeder van 6?" 

Zijn vrouw, geïrriteerd door het gebrek aan discretie va haar man roept terug: 

"Wanneer je maar wil, 'vader van 4' " 

 

 

  

  

Allerlei 
 

Lidgeld 2022. 

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 2022 bij voorkeur contactloos ontvangen tussen 01 en 31 januari 

2022 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 2022. 

 

  

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


