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Hondensport 
Toffe sport 

 

DE KUSTHOND V.Z.W. 
 

 

 

 

 

OOSTENDE 
 

 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen, mits vooraf inschrijving per mail. 
Wekelijks 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 

. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

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

 op het plein van De Kusthond vzw 

 omgeving van de club 



Voorwoord 
 

 

 

 

 

COVID twee jaar later!!!!!!!!!!   

In maart 2020 hadden wij onze eerste lockdown. 

Intussen hebben we al 5 lockdowns gekend denk ik, gelukkig niet allemaal zo 

streng als de allereerste. 

Wij konden kunnen gelukkig verder trainen, zei het met de nodige 

voorzichtigheid. 

Gemakshalve zullen we blijven werken met inschrijven. Iedereen weet wanneer 

hij aan de beurt is en het is zelden dat er een groot tijdsverschil is met het 

voorziene trainingsrooster  

 

De zomertijd is er terug, voor sommigen is dit een marteling, één uur vroeger 

opstaan dan gewoonlijk. Maar sowieso zal het voor zeer velen, de eerste weken 

een grote aanpassing worden. 

Groot voordeel, het blijft ’s avonds langer klaar, goed voor onze woensdag 

avondtrainingen. 

De lente is er, de bomen krijgen bloesems, de dagen worden langer en steeds 

mooier en warmer.  

 

Onze kantine is open zoals iedereen wel weet, maar we merken dat het sociaal 

contact, zoals het was voor Corona, toch wat geminderd is. Er blijft nog een 

zeker schrik voor besmetting hangen. 

Iedereen vindt het vervelend om eens te moeten hoesten of kuchen, maar vergeet 

niet dat er ook nog gewone verkoudheden en keelontstekingen  bestaan. Het is 

niet altijd Covid-19. Maar voorzichtigheid blijft geboden, waaronder voldoende 

afstand en regelmatig de handen wassen en/of ontsmetten. 

 

Onze jaarlijks ledenvergadering  konden we dit jaar wel laten doorgaan in ons 

clublokaal. 

 

VROLIJK  PASEN 
  

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die 

met verslagen, weetjes, enz… ons clubblaadje 

kunnen verrijken. 
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Activiteiten voor de komende maanden: 
 

Onze wekelijkse trainingsdagen: 

Enkel na inschrijving per mail op “dekusthondvzw@gmail.com” 
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 doorgaan, 

door verschillende omstandigheden: 

 verbod door Coronamaatregelen 

 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 

 ….. 

 

Activiteiten voorzien en georganiseerd door club: 
 

 Zaterdag 30 april: Werkdag in de club. Vrijwilligers zijn welkom. Er wordt een 

werkschema opgesteld, waarop inschrijven mogelijk is bij het werk die u het meest 

ligt. 

 Zaterdag 07 mei: Clubwedstrijd.  Verdere gegevens worden later bekend gemaakt. 

 Zaterdag 11 juni: Navigatietraining, ditmaal omgeving Kortemark en ingericht door 

Bieke. 

 Zondag 12 juni: Socialisatietest bij HAPPY DOG vzw. 

 Vrijdag 22 juli: BBQ 

 

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, maar ook via 

mail en/of WhatsApp. 

 

 

 

 
 



Echt gebeurde verhalen over Henrietje. 

Henrietje laat ‘s avonds nog eens zijn hond uit in de straat. De hond snuffelt wat rond en heft 

zijn poot enkele malen tegen de bomen, maar plots rent hij de tuin van de buren in. Na een 

paar minuten roepen en fluiten komt de hond terug met het konijn van het buurmeisje in zijn 

bek. Het konijn heeft dit niet overleefd. Henrietje is in grote paniek en besluit het konijn 

schoon te maken in de badkamer. Hij haalt op deze manier het bloed en de aarde van het 

konijn af en legt het beestje terug in zijn hok in de tuin van de buren.  

Twee dagen later wordt de man aangesproken door zijn buurman die zegt: “Wat wij deze 

week  voor hadden! Ons konijn is overleden”. Henrietje probeert zijn verbaasdheid te tonen 

en geeft aan dat hij dit erg vervelend vindt.  

De buurman zegt: “Ja maar dat is nog niet alles. Het vreemde is dat hij gewoon in zijn hok 

lag, terwijl wij hem de dag voordien in de tuin begraven hadden!!!” 

 

 
  

 

Hond van het kwartaal 
 

 

De Flatcoated Retriever 
 

 
 

 

 

Algemeen voorkomen 

 
De Flat Coated Retriever is minder bekend dan de Labrador Retriever. Er zijn 

overeenkomsten tussen beide rassen, maar ook subtiele verschillen. Deze liggen vooral in 

lichaamsbouw, vachtstructuur en afkomst. Flat Coated Retrievers 

stammen volgens sommigen grotendeels af van Engelse werkende 

jachthonden ( Labrador Retriever, de Collie en enkele Spaniels ). 

Het ras werd laat in de 19de eeuw ontwikkeld, maar was na de 

Tweede Wereldoorlog bijna verdwenen. Toen het ras werd 

ontwikkeld werd het eerst de 'Wavy-Coated Retriever' genoemd, maar toen het type eenmaal 

gevestigd was en de verscheidenheid toenam ( o.a. door kruising 

met de Collie ), veranderde de vachtstructuur en werd zijn naam 

vervangen door de huidige benaming. Toch kan de herkomst van de 

Flat teruggevoerd worden naar de golven van de Britse havens 

waar houtschepen aanmeerden die 'Lesser Newfoundland honden' 

vervoerden. Deze honden werden wellicht verkocht aan Britse 

jachtopzieners. Door zorgvuldige fokkerij werd het in de jaren zestig in ere hersteld. Flat 

Coated Retrievers zijn intelligente gezelschapshonden die veel beweging nodig hebben. 

 

 

 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/labrador-retriever/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/schotse-herdershond-collie/


Een Flatcoated Retriever opvoeden 
Een Flatcoated Retriever is intelligent en inventief, bij gebrek aan een consequente opvoeding 

en voldoende aandacht verveelt de hond zich en gaat janken en zich uitleven op het aanwezige 

meubilair. 

 

 

Uiterlijk 
Hoogte van de Flatcoated Retriever reu is 58-61 cm, de teef 

55-58 cm. Gewicht van de Flatcoated Retriever reu is 25-35 

kilo, dat van de teef 22,5-30 kilo. Kleur: De Flatcoated 

Retriever is zwart of leverkleurig. 

 

 

Aard 
De Flatcoated Retriever is een slimme, actieve jachthond met een intelligente uitdrukking. Hij 

is vriendelijk gezind, vol zelfvertrouwen en gaat met een eeuwig kwispelende staart door het 

leven. Deze 'easy-going' jachthond loopt over van plezier. Met zijn ondeugende gevoel voor 

humor lijkt hij nooit volwassen te worden. Hij is gek op water en alles wat daar op lijkt (vieze 

sloten, modderplassen, enz). De Flatcoated Retriever heeft iets nodig om zijn geest bezig te 

houden en doet dan ook niets liever dan voorwerpen oppakken en apporteren (terugbrengen). 

 

Beweging 
Het zijn echte werkhonden met een groot uithoudingsvermogen. Zoals ik al reeds had vermeld 

zijn ze zot op apporteren en zwemmen, vooral als je het combineert. Neem hem zo veel 

mogelijk mee naar grote wandelingen waar hij onaangelijnd kan rondrennen en spelen. Als 

uw Flatcoated goed gesocialiseerd is zal hij zeker niet ver van u weg gaan. Hij past zich aan 

uw situatie aan, maar dit wil niet zeggen dat u hem 

maanden aan zijn lot over moet laten. Het blijft een 

werkhond, en zoals elke werkhond bij verveling, 

gaan ze hun eigen vermaak opzoeken in uw zetels. Je 

kan altijd een jachttraining gaan volgen met je hond. Zo 

blijft hij bezig en hij amuseert zich nog ook. Ook 

worden ze ingezet als: reddingshond, lawinehond, speurhond en blindengeleidehond. Een 

hondensport is ook een goede oplossing voor dit ras. vb: gehoorzaamheid, agilitie, dogydance, 

dogfrisbee, flyball, enz. 

 

 

Erfelijke ziekten 
Geen erfelijke ziektes bekend 
 

 

 

 

 

.Bron: Hondencentrum. 

 

 

 



Algemene ledenvergadering  

Op zondag 6 februari om 14.30 uur hielden wij de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2022 

terug in onze kantine. 

 

Agenda: 

 

Overzicht jaar 2021. 

Bedankingswoorden. 

Voorlegging kasboek 2021 en ontlasting door 2 leden. 

Overzicht geplande activiteiten 2022. 

Vraag- en suggestiemoment.  

Vooruitzicht naar 2022 voor uit te voeren werken. 

 

Overzicht van de reeds geplande activiteiten 2022. (onder voorbehoud) 

 

Zaterdag 30 april: werkdag in de club 

Zaterdag 07 mei: Clubwedstrijd 

Zaterdag 11 juni: Navigatietraining 

Vrijdag 22 juli: BBQ 

Zaterdag 13 augustus: Praktijk trainingsdag 

Zaterdag 10 september: Funny Happy Kusthondteambuildingsdag  

Zaterdag 17 september: Pinto Ranch 
 

 
 

Training in DE fabriek  
 

Op woensdagavond 12 januari 2022, werd de wekelijkse training verzet naar DE fabriek, 

wegens de slechte weersomstandigheden en de slechte staat van het plein. Het was geen 

overbodige luxe om het plein verder te sparen. 

Enkele sfeerfoto’s werden ons doorgezonden van en door Gino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle duidelijkheid dit was een  noodgedwongen, maar geen officiële training op 

verplaatsing. 

 

 
 
 

 



Avondtraining 
 

Op zaterdag 5 februari hadden we een avondtraining voor onze leden voorzien. De jonge 

honden (6) en gevorderden (9) dienden afzonderlijk te komen. 

Er waren 3 pleinen voorzien, de hangaar van de groendienst, de boogschutters en het plein 

van Happy Dog. Met een rotatie van 3 honden per plein verliep alles vlotjes. 

Terrein 

 

Oefeningen JH 

 
Oefeningen OH 

Groendienst 

1 Aanval Bladblazer 1 Aanval Bladblazer 

2 Opzoek 2 Opzoek 

3 Posities  3 Posities op Pakwerk 

4 Aanval Kettingzaag 4 Aanval Kettingzaag 

5 Apport in iets 5 Apport Fietszak + voedsel 

6 Aanval schot 6 Aanval schot 

     

HD 

1 Aanval Vuur 1 Aanval Vuur 

2 Oproepen met Pakwerker 2 Oproepen met Pakwerker 

3 Jeneverloop 4 Jeneverloop 

4 Aanval Rook 3 Aanval Rook met bierbakken 

5 Down geleider over hond 5 Down geleider + PW over hond 

6 Propere aanval 6 Stilstaande aanval 

     

Boogschutters 

1 Aanval Flair 1 Aanval Flair 

2 Wandeling 2 Wandeling 

3 Onderbroken aanval 3 Onderbroken aanval 

4 Meesterverdediging 4 Meesterverdediging 

5 Dragen hond  5 Dragen hond (en bijten) 

6 Propere aanval 6 Moeilijke aanval 

Alle oefeningen werden uiteraard aangepast aan de categorie van de honden en bij de jonge 

honden nog eens van hond tot hond. 

Enkele sfeerbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de oefeningen werd ook gezorgd voor een kleine versnapering, namelijk friet met 

spiegelei of roerei. De equipe in de keuken, bij deze ook dank aan Geoffrey en Pascal van 

Happy Dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan het bestuur voor het inrichten.  

Bijzondere dank aan: 

 Pascal, Patrick, Nick en mezelf die zich ontfermden over de jonge 

honden. 

 De medewerkers op de verschillende pleinen, Pascal van HD in de 

groendienst, Geoffrey op het plein van HD, Frank en Maureen bij 

de boogschutters. 

 De pakwerkers voor de gevorderde honden, Steve, Philip en Gino (zie foto). 

 De dames in de kantine Conny en Liliane. 

 
 

 

“Het kluchtenhoekje” 

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." 

 
 

Oostende en zijn hondenreglement. 

Leiband  

 

De hond loopt steeds aan de korte leiband, behalve op de 

hondenloopweiden en op het strand (zie hierna). 

De Stad beschikt over negen hondenloopweiden waar de hond vrij kan 

rondlopen. 

 

 

 



Strand + loopweiden 

 

Honden op het strand: 

1 oktober - 31 maart: honden zijn de klok rond welkom op het strand  

April, mei, juni en september: honden zijn niet toegelaten tussen 

10.00 en 18.30 uur 

Juli en augustus: honden zijn niet toegelaten tussen 10.00 en 20.00 uur 

Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op deze locaties (hier moeten honden 

steeds aan de korte leiband): 

 het Sportstrand (zone vanaf de trap ten westen van strandhoofd 7 tot aan het 

kunstwerk ‘Hulde aan Léon Spilliaert (Vertigo) ten westen van het Beachhouse en ten 

oosten van strandhoofd 8. 

 in het gebied tussen de Westlaan (Raversijde - strandhoofd 15bis) en de grens met de 

gemeente Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20)  - dit is een natuurgebied. 

Op de volgende locaties zijn honden het hele jaar door 24 uur op 24 uur welkom: 

 Vanaf strandhoofd 5 op de Oosteroever tot aan de grens met Bredene. 

 Op het Klein Strand tussen het Westerstaketsel en de Westelijke Strekdam - Op dit 

stuk strand moet de hond aan de korte leiband!  

 Op het strand vanaf de Westlaan (Raversijde - strandhoofd 15 bis) tot aan de grens met 

Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20). Op dit stuk strand moet de hond aan de 

korte 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). 

Opgelet!!!!! 

Er komt vanaf mei een aanpassing m.b.t. het registreren van honden en katten dit naar 

aanleiding van de wet op de privacy.  

Vroeger werden automatisch al uw gegevens vrijgegeven aan degene die een chip konden 

lezen, tenzij je het uitdrukkelijk niet wilde. 

Vanaf mei zal je zelf moeten bepalen wat er wel mag gelezen worden via de chip (bvb naar 

aanleiding van het spelen van een wedstrijd). 

Uitzondering zou zijn, dierenartsen, dierenasiels, politiediensten. Dit teneinde een verloren 

dier terug bij zijn eigenaar te kunnen brengen. 

Voor reeds geregistreerde dieren zal men zelf moeten zorgen voor de aanpassing. Er zal daar 

later nog meer over gecommuniceerd via de media.  

 

  

Namens het bestuur wensen wij jullie allen een Vrolijk Pasen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 
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