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OOSTENDE 
 

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 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 
 

 

 Het wegvallen van de Coronamaatregelen doet blijkbaar iedereen goed, maar de 

mogelijkheid op besmetting blijft nog steeds hangen, dus voorzichtigheid en 

waakzaamheid blijft geboden.  

 

 Momenteel functioneren we nog niet zoals  van vóór de Coronapandemie, maar dat 

geldt niet enkel bij ons, ook ander clubs ondervinden dat. Er blijft bij ieder onder ons 

toch een beetje onzekerheid en schrik hangen. Ieder club blijft voor zover we zelf zien 

wat meer organiseren in zijn eigen bubbel. Ook wij blijven voorzichtig verder doen en 

organiseren enkel intern. 

 

 Wel kijken we uit naar onze jaarlijkse BBQ die doorgaat op vrijdagavond 22 juli. 

Meer daarover in een volgende mail. 

 

 Er is verderop meer nieuws te vinden over onze nieuwe hondengeleiders.  

 

 Voor wie een socialisatieattest voor zijn hond wil, bestaat de mogelijkheid  om deel 

te nemen aan de socialisatietest bij Happy Dog Stene vzw, dit voor honden vanaf 9 

maanden. Ook onze leden kunnen daar aan deelnemen. Inschrijven gebeurt bij Happy 

Dog Stene vzw zelf 

 

 De “Tour de France” is er dit jaar vroeg bij. Hij begint reeds op 1 juli met een 

individuele tijdrit in Kopenhagen (Denemarken). Op 07 juli vertrekt hij vanuit Binche 

(België) voor een rit van 220 Km door de Ardennen naar Longwy (Frankrijk). 

 

 

Ideeën 

 

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. 

 

Geniet ervan, 

Het bestuur. 

 

 

 



 

Onze wekelijkse trainingsdagen:  
 

Op woensdagavond: 

* vanaf 19:00 Hr., normaal per half uur 2 honden, meestal opgespitst  

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. normaal om de 20’, 1 team; anders per half uur 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en in de omgeving van het clubterrein 

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: 
 

BBQ.  

Onze traditionele BBQ gaat dit jaar door op vrijdagavond 22 juli 2022. 

 

Praktijkwedstrijd op zaterdag 13 augustus wordt enkel georganiseerd voor onze clubleden. 

De leden worden daar later nog van op de hoogte gebracht. 

 

Andere activiteiten niet georganiseerd door onze club: 
 

Zaterdag 09 juli is er geen training. 

Ons terrein is niet vrij. De bevriende club uit Baarle-Hertog heeft ons gevraagd om bij ons een 

trainingsdag te organiseren. 

 

Happy Dog Stenedorp vzw heeft de hiernavolgende activiteiten gepland: 

 

Zaterdag 23 juli: Doggydance  

Onze club is deze dag gesloten er zal  dan ook bij ons geen training kunnen doorgaan.  

 

Zondag 24 juli: Socialisatietest 

Happy Dog Stene vzw organiseert een socialisatietest voor honden vanaf  9 maanden. 

Ook onze leden kunnen meedoen aan deze test. Inschrijven gebeurt bij Happy Dog vzw zelf. 

 

Vrijdagavond 19 augustus: Brevetten 

Op deze dag worden de brevetten gespeeld in Happy Dog vzw. 

 



Zondag 21 augustus: Gehoorzaamheidswedstrijd 

Gehoorzaamheidswedstrijd bij Happy Dog vzw. 

 

Zaterdag 03 september: Agility.  
Onze club is deze dag gesloten er zal  dan ook bij ons geen training kunnen doorgaan.  

 

Zaterdag 10 september: Funny Happy-Kusthond teambuildingsdag 

Op deze dag nemen verschillende hondenteams van Happy Dog Stene vzw uit hun 

verschillende categorieën gehoorzaamheid en agility en hondenteams van De Kusthond vzw 

deel aan een leuke dag samen met de hond waarbij op verschillende plaatsen verschillende 

oefeningen worden voorgeschoteld, telkens aangepast aan de kennis van de honden. Voor De 

Kusthond zijn er ook enkele bijtoefeningen voorzien. 

De dag begint met een  soort brunch tegenaan de middag, zodat iedereen er stevig klaar voor 

is. 

  

Zaterdag 17 september: Pinto Ranch 

Deze dag is nog onder voorbehoud, maar we houden ons sterk dat we deze dag kunnen laten 

doorgaan. 

 

Zondag 18 september: Flyball. 
Happy Dog organiseert op deze dag Flayball 

 

Andere: 
Mogelijks komen er voor ons nog enkele speciale trainingsdagen bij. 

Bijkomende info vindt u terug op ons infobord of per mail. Zo blijft het steeds spannend.  

 

  

 

Daar Henrietje een sabbatjaar neemt, ben ik genoodzaakt om 

deze rubiek te vervangen. 
 

Enkele weken terug, bij de opkuis van het apachekot, kwam er een kartonnen doos naar boven 

met daarin: aanvragen, voorbereidingen, deelnemers, en uitslagen van wedstrijden die we 

jaren terug organiseerden. Bieke bracht het idee naar voor om dit te archiveren en het 

misschien wel leuk zou zijn om zulks te publiceren in ons clubblaadje. 

Ik zal integraal alles overnemen van de voorbereidingen van zo een wedstrijd.  

Nadeel is dat “copy/paste” hier niet gaat, dus dien ik alles over te typen.  

 

Nachwedstrijd van 27 maart 1999. 

 
Om een wedstrijd te kunnen organiseren kwam daar heel wat bij kijken, waaronder veel 

aanvragen voor toelating, sowieso aan Stad Oostende, die op zijn beurt de verschillende 

diensten diende aan te schrijven, waaronder dienst Sport, groendienst, Politie, enz. …. . 

Ook dienden we een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten, speciaal voor 

deze wedstrijd. 



Omdat er ook ongevalletjes konden gebeuren werd eveneens een aanvraag  voor bijstand 

gericht aan het Rode Kruis. 

 

Dan kwam het moeilijkste en belangrijkste, zorgen voor verschillende oefeningen op 

verschillende plaatsen langs een uitgestippeld parcours. 

 

In de eerste plaats moesten we  vanaf onze club een bepaalde route zoeken met locaties die 

leenden voor een oefening.  

Een route uitstippelen, niet te kort, niet te lang, en makkelijk toegankelijk om van de ene 

locatie naar de andere te gaan, was niet altijd evident. Op  het parcours op geregelde afstand 

moesten wij uit te kijken naar een locatie geschikt voor een oefening. 

Bij iedere geschikte locatie, diende een oefening bedacht te worden waarvoor dan ook een 

scenario werd uitgeschreven. 

Het hoofddoel was oefeningen voor Politieteams die in de realiteit patrouille deden met hun 

diensthond. Er was natuurlijk ook grote interesse van burgers die in dezelfde clubs trainden 

als de politiemensen. Dus lieten we deze hondengeleiders eveneens toe in een aparte categorie 

en waarbij zij het politiewerk niet moesten doen. 

 

Eenmaal we de oefeningen hadden uitgestoken, dienden we op zoek te gaan naar geschikte 

pakwerkers en keurders.  

Gezien het in de eerste plaats om Politieteams ging die politietaken dienden uit te voeren was 

het belangrijk dat de keurmeesters zelf hondengeleiders bij de Rijkswacht of Politie waren. 

Ook keken we uit naar pakwerkers met ervaring en indien mogelijk hondengeleiders-

pakwerker bij Politie, Rijkswacht of Leger. 

 

Logistiek gezien diende ook nog het één en ander te worden gerealiseerd. 

Al het nodige materiaal die voorzien was in de scenario’s, moest bij elkaar gezocht worden. 

Op de dag van de wedstrijd diende dat dan klaargezet te worden per oefening. 

De drank in de kantine diende aangevuld te worden, maar er diende ook gezorgd te worden 

voor eten en drank voor de pakwerkers, keurders en medewerkers. 

 

De deelnemerslijst werd samengesteld en de deelnemers werden geacht op een bepaald 

tijdstip te starten? 

 

Het secretariaat was eveneens belangrijk. Degene die ingeschreven waren, dienden zich aan te 

melden en hun inschrijvingsgeld te betalen. Nadien moesten de punten in de computer worden 

ingegeven en de rangschikking gemaakt. 

 

Ook van belang was de kantine. Er werden ook broodjes met kaas of hesp klaar gemaakt die 

verkocht werden aan de deelnemers en bezoekers. 

 

Dat is zo in het kort samengevat wat er onder andere allemaal vooraf  ging en gaat aan het 

inrichten van een wedstrijd. 

 

Hierna vindt je in de eerste plaats een aanvraag aan Stad Oostende. 

 

Daarna een overzicht en tevens een soort handleiding of draaiboek die ons toeliet om 

chronologisch alles te overlopen wat er moest gedaan worden. 

 



Een oefening of beter het scenario werd telkens volledig uitgeschreven, met voor iedereen 

zijn specifieke taken. 

De hondengeleiders kregen enkel de rubriek “Opdracht” te lezen. Op bijkomende vragen kon 

de keurmeester al dan niet nog iets toevoegen, maar dan meerbepaald over veiligheid of wat 

de HG al dan niet mocht doen, zonder meer prijs te geven over de inhoud van de oefening. 

 

 

 

 

De aanvraag aan Stad Oostende 
 

Geachte Heer Burgemeester en Schepenen, 

 

Referentie : 

Onderwerp: Aanvraag toelating tot het inrichten v/e Internationale  nachtwedstrijd voor 

diensthonden van Politiediensten en een nachtwedstrijd voor burgers.  

 

1. OMSCHRIJVING : 

 

Wat: 

Internationale nachtwedstrijd voor diensthonden van Politiehonden en Leger.  

Nachtwedstrijd voor burgers 

 

 Waar: 

 OOSTENDE, Steensedijk - Sportpark De Schorre – Terrein De Kusthond vzw. 

 

 Wanneer: 

 Tussen zaterdag 27/03/99 te 17.00 uur en zondag 28/03/99 te 04.00 uur. 

 

 Inrichters: 

De hondenvereniging DE KUSTHOND VZW. 

De geleiders van de diensthonden van de POLITIE OOSTENDE. 

De geleiders van de diensthonden van de RIJKSWACHT OOSTENDE 

 

Deelnemers: 

De deelnemers zullen bestaan uit Politieagenten, Rijkswachters en Militairen, die 

tijdens het uitoefenen van hun dienst gebruik maken van een diensthond. 

Burgers. 

Aantal: 15 deelnemers met diensthonden 

  10 burgers 

 

Werkwijze:  

De deelnemers dienen een welbepaald parcours te volgen. Tijdens hun wandeling 

krijgen ze een 7-tal opgelegde oefeningen. 

  

Voor de diensthond zij het situaties zoals ze zich in de werkelijkheid zouden kunnen 

voordoen. Het is aan de Politieagent en zijn hond om als team deze opdracht naar 

behoren uit te voeren. 



 

Voor de burgers zijn dezelfde oefeningen voorzien, mits een aanpassing met 

betrekking tot de moeilijkheidsgraad en het feit dat er geen politiewerk of -taken aan te 

pas komen. 

 

 Start / Aankomst / Dagsecretariaat: 

Zowel de start, de aankomst als het dagsecretariaat, zijn gelegen te OOSTENDE,  

Steensedijk hondenclub “DE KUSTHOND VZW”. 

 

 

 

2. AANVRAAG: 

 

1. Toelating tot het inrichten van deze wedstrijd. 

2. Gebruik te mogen maken van de openbare weg om de wandeling naar 

verschillende oefeningen te kunnen maken. 

3. Gebruik te mogen maken van de schuur van de groendienst van Stad Oostende, 

gelegen op het gebied De Schorre. 

4. Gebruik te mogen maken van de verschillende kleine paden gelegen in het 

recreatiegebied De Schorre. 

5. Het verkrijgen van  10 vuilnisbakhouders (type zoals op het strand met de 

voorziene vuilniszakken) om langs het parcours ter hoogte van de oefeningen te 

kunnen plaatsen, teneinde alles proper te houden. 

6. Te mogen beschikken over  40 nadars 

7. Het mogen aanbrengen van bewegwijzering, door middel van houten pijlen van 

beperkte grootte, die zullen aangebracht worden op lantaarnpalen, bomen of 

dergelijke, dit vanaf het Rond Punt Kennedy, via de Gistelsesteenweg, Zilverlaan 

en Steensedijk tot aan het terrein van de hondenclub. 

8. Een financiële bijdrage en 60 aandenkens om te schenken aan de deelnemers van 

de wedstrijd. 

 

Gelieve deze aanvragen afzonderlijk te behandelen en op grond van 1 negatief punt, de 

volledige aanvraag niet af te keuren en het negatieve punt voor bespreking open te laten. 

 

Mogen wij bij deze vragen om voor de materiele steun, waaronder nadars en 

vuilniszakhouders, enz. geen financiële bijdrage te vragen, daar wij enkel beschikken over de 

inschrijvingskosten van 350 frank per deelnemer. 

 

Wij enkel beschikken over de inschrijvingskosten van 9 € per deelnemer, om alle kosten te 

dekken, namelijk, eten en drank voor de medewerkers, prijzen, enz… . 

 

Hopend op een gunstig advies, groeten wij U inmiddels met de meeste Hoogachting, 

 

Sportieve groeten, 

 

De secretaris, 

Patrick SALENBIEN 

 

 



Overzicht/handleiding 
 

NACHTWEDSTRIJD VOOR DIENSTHONDEN 

 

1. WAT: 

Nachtwedstrijd 

 

2. WIE: 

Diensthonden van Politiehonden, Rijkswacht en Leger. 

Gevorderden die de africhting waak- en verdediging volgen. 

 

3. WAAR: 

OOSTENDE, Steensedijk – Sportterrein DE SCHORRE. 

 

4. WANNEER: 

Nacht van 27 op 28 maart 99. 

Aanvang: 18.00 uur. 

Voorziene einde: 03.00 uur 

 

5. AANTAL DEELNEMERS: 
Politiediensten +- 15 deelnemers 

Gevorderden +- 10 deelnemers 

Alles hangt af van het aantal inschrijvingen. De verhouding kan wijzingen. 

 

6. INRICHTERS: 

Hondenvereniging “DE KUSTHOND”. 

 

7. MEDEWERKERS: 

Hondengeleiders Politie en Rijkswacht. 

Leden vereniging. 

Aanvalsmannen andere clubs. 

Stad Oostende. 

Taken: zie aparte lijst. 

 

8. NODIGE ACCOMMODATIES: 

De kantine en terreinen De Kusthond 

De kantine van Happy Dog 

De kantine en het terrein van de V.V.D.H. 

Schuur groendienst Stand Oostende 

Openbare weg Steensedijk 

Sportterrein De Schorre 

Openbare weg omgeving voetbalterreinen 

 

9. OEFENINGEN: 

7 à 10 oefeningen over een parcours van 4,5 Km op en omgeving Sportterreinen  “De 

Schorre”. 

 

 

 



10. AFFICHES + UITNODIGINGEN: 

Zelfgemaakte kleine affiches met beperkte verspreiding. 

Uitnodiging en inschrijvingen worden door Patrick Rycx behandeld. 

 

11. BEKERS: 
Iedere deelnemer een aandenken (vermoedelijk een t-shirt). 

Eerste drie van iedere wedstrijd een beker. 

 

12. INSCHRIJVINGEN: 
Binnen tegen  20 maart. 

Startlijst opgemaakt door Patrick Rycx  

Inschrijvingsgeld 350 frank. Ter plaatse te betalen. 

 

13. VOORZIEN MEDEWERKERS: 
Voor de wedstrijd zelf: zie aparte lijst. 

Voor ontvangst en kantine: zie eveneens aparte lijst. 

 

14. AANVALSMANNEN – KEURDERS – RINGMEESTERS: 

Aanvalsmannen: Liefst mensen van Gd of Pol, aangevuld door ervaren pakwerkers. 

Keurders: Gd-Pol-mensen indien mogelijk hondengeleiders 

Ringmeester: Leden van de club. 

 

15. KANTINE: 

Gebruik van de volledige kantine. 

 

16. SECRETARIAAT: 

In de kantine 

Bemanning computer: Pascal en Salenbien en Martine 

Secretariaat ontvangsten: Patrick Oyaert 

Lijst dierenarts van wacht 

100 

 

17. RADIOMIDDELEN: 
Enkele draagbare radiopostjes van de Gd. 
 

 
 

OEFENINGEN 
 

OEFENING 1: De Stropers 

Waar: Vanaf vertrekpunt, de kantine naar de schuttersgilde, aan de schuttersgilde rechts af. 

Aldaar begint de oefening. 

 

Scenario: 
Een stroper is bezig vallen aan het zetten. Er werden ook al schoten gehoord 

De HG wordt ter plaatse gestuurd. Op het einde van de weg hoort of ziet hij verdachte 

bewegingen. Hij dient te sommeren en proberen de stroper zichtbaar te krijgen en naar hem 

toe te laten komen. 



De stroper laat zich evenwel niet afschrikken en opent het vuur. De hond dienst gestuurd te 

worden. De HG volgt zijn hond in dekking. 

Terwijl de hond naar de stroper loopt zweeft een pop van de ene kant van de weg naar de 

andere kant via een kabel. Deze dient in principe door de pakwerker bedient te worden. 

De hond dient zon schrik de pop voorbij te lopen. Hij mag eventueel inbijten, doch moet 

kunnen lossen en zijn weg vervolgen naar de stroper. 

Terwijl de hond aan het bijten is, wrijft de stroper met een konijnenvel over de kop van de 

hond. 

De hond dient op bevel te lossen. Aftasting. Wapen in beslag nemen. Hond in bewaking 

achterlaten en op zoek gaan naar bewijsmateriaal: wapen, konijn, stroppen, eventueel lichtbak 

en alles in beslag nemen. 

 

Opdracht: 
Op het Sportterrein “De Schorre” werden schoten gehoord in de omgeving van de schietclub. 

Daarvan is er melding binnen gekomen. Terwijl u patrouille doet, merkt u een persoon op die 

verdachte handelingen uitvoert. 

 

Wie: 

 Keurmeester: 

Aanvalsman: 

 

Opdrachten: 

Keurmeester: Toont de opdracht aan de HG en geeft eventueel een laatste instructie aan de 

HG. Hij geeft teken wanneer de oefening begint. 

Aanvalsman: Is bezig met een strop te zetten? Na het sommeren, schiet hij. Wanneer de hond 

halverwege is, laat hij de pop via de kabel naar beneden glijden of bengelen. 

Wanneer de hond de pop inbijt trekt hij de hond aan door te lachen, te roepen of andere 

geluiden te maken. Terwijl zwaait hij met het konijnenvel. 

Wanneer de hond inbijt, wrijft hij met het konijnenvel over de kop van de hond. Wanneer de 

hond lost, steeds optrekken, eventueel het konijnenvel achterwege laten. Hond steeds helpen. 

Nadien verrekenen in punten. 

 

Benodigdheden: 
Aanvalspak: 1 

Pop: 1 (overtrokken met licht aanvalspak) 

Pistool of geweer: 1 

Konijnenvel: 3 

Strop: 1 
 

 
 

 

OEFENING 2: Een inbreker poogt in te breken in het SUNAIR-gebouw. 

 

Waar:  
Aardeweg volgen via de achterkant gebouwen SUNAIR-basketbal. Aan de achterkant van de 

gebouwen vindt de oefening plaats. 

 

 

 



Scenario:  

Een dader is aan het inbreken in een gebouw. Wanneer hij door hond of geleider wordt 

opgemerkt, volgt hij de bevelen van de geleider op. 

Hij valt pas aan bij de aftasting. 

Wanneer hij niet wordt opgemerkt en hond en geleider lopen hem voorbij, trekt hij hen aan 

door lawaai te maken, tot er gereageerd wordt. 

De hond dient op bevel te lossen. Aftasting. Inbrekersmateriaal in beslag nemen. 

Hond in bewaking achterlaten en op zoek gaan naar bewijsmateriaal: inbrekersmateriaal in 

beslag nemen. 

 

Opdracht: 

Er wordt geen opdracht meegegeven. De geleider en hond dienen zelf attent te zijn. Zij dienen 

zelf initiatief te nemen. 

 

Wie: 

Keurmeester: 

Aanvalsman: 

 

Opdrachten: 

Keurmeester: Deze staat verscholen voorbij de oefening en volgt de habdel en wandel van 

geleider en hond. Hij zorgt verder ook dat zich niemand in de richting va de oefening begeeft. 

Zodra de geleider de oefening, komt hij nader om op te volgen. Samen met de aanvalsman 

overlegt  hij met betrekking tot de punten. 

Aanvalsman: Wanneer hij door de hond of geleider wordt opgemerkt, volgt hij de bevelen van 

de geleider op. Hij valt pas aan bij de aftasting. 

Wanneer hij niet wordt opgemerkt en hond en geleider lopen hem voorbij, trekt hij hen aan 

door lawaai te maken, tot er gereageerd wordt. 

 

Benodigdheden: 

Aanvalspak: 1 

Inbrekersmateriaal: hamer, koevoet, bijtel. 

 

 
 

De beschrijving van de  volgende oefeningen zal kunnen gelezen worden in het eerstvolgend 

clubblaadje. 

 

Training in een oud leegstaand gebouw in Stene 
 

Via ons  bestuurslid Nick konden we een trainingsnamiddag organiseren in 

een leegstaand gebouw in Stene.  

 

Voorzitter Patrick en Pascal deden er een verkenning en haalden er 20 of 

meer oefeningen uit. Blijkbaar net niet genoeg, want er moest kost wat kost 

nog 1 bij, namelijk een oproep door een wand van houten stijlen. Lange 

discussie over deze bijkomende oefening of de honden er al dan niet wel 

zouden door kunnen. 

 



Op zaterdag 19 maart konden er reeds een aantal geleiders proeven van de mooie oefeningen. 

De week erop, op zaterdag 26 maart werd dit nogmaals overgedaan voor andere geleiders. 

Geluk en toeval wilde dat er vele Politiemensen met hun jonge honden konden mee profiteren 

van deze prachtige oefeningen.  

Ik wist spijtig genoeg niet meer alle oefeningen en heb dan even Apeldoorn (onze voorzitter) 

gebeld. Hij kon zomaar zo goed als alle oefeningen uit zijn mouw schudden. Hij denkt dat hij 

mogelijks nog eentje of twee over het oog heeft gezien. 

 

Hierna alle oefeningen. 

Bijtoefening in kelder in het donker. 

Zoekoefening. 

Standen op aanrecht geleider eronder. 

Aanval door doorgeefvenster. 

Oproep tussen  houtenstijlen. 

Opzoek van in hokje  terwijl de pakwerker in ander kamer zat. 

 

 

Op en af moeilijke trap. 

Hond in kas en kast dicht. 

 

 

Wandeling tussen kegels. 

Oefening met bal. 

Aanval naar beneden in opening.  

 

 

Apport met ketting door die door opening van een houten wand werd 

gegooid. 

Aanval op trap terwijl er zakken naar beneden gegooid werden. 

Aanval  in met rook gevulde kamer.  

Gehoorzaamheid, de hond moet op en onder een legbank 

heen en terug lopen 

 

 

Op zolder  

Onderbroken aanval  

Aanval op biljarttafel 

Apport tussen voedsel 

 

 

Het was voor de honden intensief, maar wel zeer leerrijk. En niet alleen voor de honden, maar 

ook voor de geleiders. 

De meeste oefeningen en zeker de bijtoefeningen werden gefilmd, maar ik heb het nog niet 

gevonden om bewegende beelden te in het clubblaadje te verwerken. 

 

Het waren sowieso 2 mooie trainingsnamiddagen, met dank aan Nick, voorzitter Patrick en 

Pascal. 

 



Hond van het kwartaal 

De Maltezer 
 

 

 

Algemeen voorkomen 

Dit witte hondje, dat zijn naam ontleent aan het bekende 

eilandstaatje, was al ten tijde van de Grieken en Romeinen bekend. 

Destijds stond hij al in de gunst bij dames, mede dankzij zijn 

langharige, zijdezachte vacht. Voor het overige is hij allesbehalve 

een schoothondje. Hij is het liefst altijd buiten, zelfs bij regen en 

sneeuw. Als hij er niettemin 'netjes' moet uitzien, dan vergt de 

verzorging van zijn zachte vacht dagelijks veel aandacht(de foto laat zien dat de Maltezer ook 

ongekamd charmant kan zijn). De Maltezer is een speelse hond die graag met kinderen stoeit. 

Hij laat zich echter niet alles welgevallen en kan wel eens vinnig toebijten als iets hem niet 

bevalt, daarom kunt u hem beter niet alleen laten met kleine kinderen. Tegenover vreemden is 

hij wantrouwig, soms zelfs agressief. Een goede opvoeding kan voorkomen dat hij te veel 

blaft. Bij een goede verzorging kan zijn haar wel 30 cm lang worden, maar dit levendige 

kereltje laat het vaak niet zover komen! 

Een Maltezer opvoeden 

Maltezers passen zich altijd moeiteloos aan de omstandigheden en de opvoeding verloopt 

daarmee ook redelijk gemakkelijk. Ze mogen nooit met harde hand opgevoed worden want ze 

zijn gevoelig voor de intonatie van de stem en ze zitten graag in het gezelschap van hun gezin. 

 

Uiterlijk 

Grootte: 21-26 cm Gewicht: 2-3 kg Kleur: wit 

 

Aard 

Maar al te veel mensen denken dat de Maltezer een "minimensje" 

is.  Niets is minder waar, hij is en blijft een hond, een roedeldier. 

Honden hebben een leider nodig die ze kunnen volgen, en die de 

regels bepaalt. Ook de Maltezer heeft dus duidelijke richtlijnen 

nodig van iemand die boven hem staat. Maltezers hebben een 

sterke "will to please" en leren bijzonder gemakkelijk dingen aan, 

maar daar moet dan wel een zachte hand bij gebruikt worden. Als puppy zijn ze enorm lief en 

schattig en worden ze maar al te vaak verwend, of mogen dingen doen die bij een groter ras 

niet zouden worden getolereerd. Vergeet evenwel niet dat dergelijk gedrag in de toekomst een 

probleem kan vormen als het een vast patroon vormt. Maltezers kunnen het doorgaans zeer 

goed vinden met kinderen. Denk er echter aan dat de Maltezer geen lappenpop is en leer 

kinderen hoe ze moeten omgaan met de hond. Op die manier blijft het leuk voor zowel het 

kind als de hond.  

 

Beweging 

Dit ras heeft niet veel beweging nodig maar als u hem meeneemt voor een 

fikse wandeling zal hij dat met plezier accepteren. 

Zowel in de tuin als in huis voelt deze hond zich 

goed. Hij past zich aan alle omstandigheden aan 

en dus ook aan de levensstijl van zijn baasje.  



Erfelijke ziekten 

Legg perthes of de ziekte van Calvé: Dit is een aandoening van de heup. Deze ziekte komt 

vooral voor bij kleine rassen. De klachten: een warm en pijnlijk heupgewricht, treden meestal 

op tussen de vijfde en de achtste maand en gaan gepaard met veel pijn. Een operatie biedt 

meestal de beste uitkomst. Patella Luxatie: Dit is een erfelijke afwijking aan het kniegewricht 

waarbij de knieschijf niet midden op het uiteinde van het scheenbeen ligt. De knieschijf 

belandt aldus naast het gewricht. Vaak uit dit zich doordat de hond enkele huppelpasjes neemt 

waarna de knieschijf weer terug op zijn plaats schiet. Dit gaat vanzelfsprekend gepaard met 

pijn. In veel gevallen kunnen medicijnen (pijnbestrijding) of een operatie uitkomst bieden. 
 
Bron: Hondencentrum.com 

 

 

Oostende en zijn NIEUW 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. 

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. 

Alle loopweiden op kaart. 

 

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 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 leiband!  

http://stratenplan.oostende.be/?laagid=687


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 

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! 

Alle hondenpoepbuizen op kaart 

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 je één tot vijf honden houdt, hebt u geen vergunning nodig. Als je vijf tot tien honden 

houdt, moet je dit melden bij de dienst Leefmilieu, Stadhuis, vierde verdieping, kantoor 408. 

Voor meer dan tien honden moet je een vergunning aanvragen. Je doet dat ook bij de dienst 

Leefmilieu. 

 

 

http://stratenplan.oostende.be/?laagid=684


Identificatie en registratie 

Bij Koninklijk Besluit moeten alle honden geboren na 1 september 1998 én honden die van 

eigenaar veranderen, worden geïdentificeerd en geregistreerd. Je gaat daarvoor naar een 

erkende vereniging of dierenarts. Die zet een tatoeage of plant een microchip in bij je hond. Je 

krijgt dan een identificatiedocument van de Belgische Vereniging voor Identificatie en 

Registratie van Honden (BVIRH). 

  

 

 

  

 

WERKEN IN DE CLUB  
 

Op zaterdag 30 april hadden we een dagje onderhoud op de club voorzien. Om 09.00 uur 

werden de taken bij een potje koffie, besproken en verdeeld. 

Waren om 09.00 uur stipt aanwezig, Pascal, onze voorzitter Patrick, Conny, Liliane, Kenny, 

Chris en Patrick (ikke). 

Het team die binnen alles onder handen nam. 

Liliane de keuken. Conny de kantine, Kenny het apachekot. 

 

Het team buiten stond verdeeld over gans ons terrein. 

Pascal en Patrick R, de buitenkant van de kantine. 

Patrick S en Chris, de goot plaatsen aan  het afdak. 

Bieke zou later aankomen. 

 

Conny begon met veel moed met de ruiten aan de binnenkant van de 

kantine,. Daarna werd het wc eens goed onder handen genomen en dan 

verder de toonbank en de kantine zelf. 

 

Liliane nam de keuken onder handen, maar zoals je ziet als 

opzichter  moet je toch alles gezien hebben, dus vlug 

eens kijken in de microgolf. 

Ook in de kantine was er veel werk. Een goeie schoonmaakbeurt en eens orde 

op zaken zetten kon zeker geen kwaad. Telkens ze onze kantine binnen komt, 

kijkt ze nog vlug eens in de keuken of wij er terug geen zootje van  gemaakt 

hebben. 

 

Kenny bracht het apachekot in orde. Alles wat (voor hem) niet 

belangrijk was, moest weg evenals de dingen die hij niet kende. Na de 

middag vroeg hij raad bij Bieke van wat weg mocht of wat niet, maar 

tenslotte lag de eindbeslissing toch in zijn handen. 

De maandag daarop zouden Georges en ik alle rommel naar het 

containerpark brengen.  

Gelukkig heb ik alles herbekeken en kon  belangrijke zaken redden. 

Het is hem vergeven, ik zou het een soort jeugdige onwetendheid 

noemen  

 

Buiten was er ook nog werk. De zijkant 

van de kantine mocht eens grondig onder 

handen genomen worden. Pascal bracht 



zijn hoogdrukmachine mee om de muur af te spuiten. 

Hij liet de hoogte en het gevaarlijkste aan de voorzitter over.  

Zelf bleef hij liever met zijn voetjes op de grond staan. 

 

Samen werkten ze zoals aan stad, één 

werken en de andere toekijken. 

  

Je ziet ook dat er meer tijd over was om 

foto’s te nemen, zeker van hun werk.  

 

Het trainingsafdak was wel OK, maar er moest 

nog een afvoergoot aan.  

Daarvoor werd beroep gedaan op echte 

specialisten.  

Chris en ikzelf werden aangeduid voor deze job. 

Alles werd op professionele wijze uitgemeten, 

uitgepast en geplaatst. Het teamwerk was 

perfect, er werd uiteraard niet gewerkt zoals aan 

stad!!!!!!! 

Het regenwater moest ook opgevangen worden, 

er werd dan ook een waterreservoir geplaatst om het regenwater te kunnen opvangen. 

 

Om 12.00 uur werden de bestelde broodje opgehaald. Maar vóór het 

eten, eerst aperitief. 

Ja, wie was er juist op tijd voor de apero, Bieke. 

Een hele uitleg om te zeggen dat ze er pas om 12.00 uur kon, zoals 

enkel een schooljuf het zo  goed kan uitleggen. 

Na het eten werd er weer begonnen. 

Het plafond in de kantine had nodig een beurt, dus Bieke ging aan de 

slag. Met de regelmaat van een klok, stopte ze even om iemand te 

woord te staan en /of de dorst te lessen.  

Blijkbaar had ze die taak toch wel wat onderschat, want na nog geen 

kwart van het plafond hield ze het voor bekeken. Daarover kregen we geen uitleg, we gokken 

op een zware avond en/of nacht achter de rug. 

 

Uit onverwachte hoek kwam er nog hulp af. Philip kwam ook nog een 

handje toesteken en ruimde het plein wat op. 

 

Maar het eindresultaat mocht gezien zijn. Het was een leuke dag waarbij 

mooie dingen werden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 “Het kluchtenhoekje” 
 

DE WAARHEID . . . 

 

Edgard komt bij Blokker in Oostende en ziet een thermosfles staan . . . 

Hij vraagt aan de verkoopster : “nou seg, wat is dat ?” 

    “Awel,” zegt de verkoopster, “dat is een thermosfles: alles wat je er koud instopt blijft koud 

en alles wat je er warm instopt blijft warm.” 

“Dat lijkt me fijn, ik neem er een,” zegt Edgard. 

‘s Anderendaags neemt hij de thermosfles mee naar z'n werk, en zijn collega's vragen : “Wat 

is dat ?” 

Dus legt hij uit : “Dat is het nieuwste bij Blokker in Oostende: een thermosfles!!! 

Alles wat er warm in gaat blijft warm en alles wat er koud ingaat blijft koud.” 

     Vraagt zijn collega : “Wat heb je er nu in zitten ?” 

Zegt Edgard : “ 2 tassen soep en een frisco.” 

 

********** 

Een blondine vraagt een klontje suiker voor haar koffie. 

     "Maar mevrouw, ik heb u er al vijf gegeven !" 

"Ja dat weet ik, maar ze zijn allemaal gesmolten." 

 

********** 

 

Een moeder aan haar dochter: "De buren zeggen me dat je in bed gedoken bent met je lief". 

 

De dochter: "De buren roddelen maar wat. Telkens ik met een jongen in bed duik beweren ze 

dat het mijn lief is". 

 

*********** 

 

Twee mannen kijken in een dikke catalogus van een postorderbedrijf. 

 

"Wat een mooie vrouwen staan daar in" 

"Ja dat zijn echte prachtige vrouwen" 

"Willen we zo een vrouw uit die catalogus bestellen ?" 

 

"Goed idee, en als het lukt bestel ik er mij ook een" 

 

Drie weken laten zien ze elkaar. 

"En is die vrouw die je besteld hebt al aangekomen ?" 

 

"Neen nog niet, maar het zal niet lang meer duren, denk ik, want haar kleding is al 

aangekomen". 

 

 
 

 



PROFICIAT 

Onze nieuwe en jonge hondengeleiders eveneens als de bestaande geleiders die bij ons met 

een pup startten, zijn een jaar later klaar om aan het echte werk te beginnen. 

Ze zijn allen administratief aangenomen bij hun Korps en zijn tevens geslaagd om de cursus  

hondengeleider te volgen. Veel succes aan allen. 

Hierna de namen:  

Voor PZ Oostende: Thomas met Storm, Brian met Ippon en Heidi met Ghost 

Voor PZ Middelkerke: Kurt met Ricco, Hannes met Ozzy, Emiel met Kodo   

  en Garry met  Grec 

Voor PZ Bredene - De Haan: Katelijne met Tucker 

Voor PZ Blankenberge: Jorg met Taiser 

Ik hoop dat ik niemand over het hoofd heb gezien.  

 

Kurt, Hannes, Emiel en Gary, van PZ Middelkerke legden met hun jonge honden een 

administratieve aannemingstest af, om in september de cursus patrouillehondenteam te 

kunnen volgen.  

 

 
 
 
Medisch weetje. 

WATER DRINKEN 
 

WANNEER WATER DRINKEN ? 

 

Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze dan 's nachts 

moeten opstaan om naar het toilet te gaan. Na enige tijd wordt uw lichaam gewoon aan meer 

vocht binnen krijgen en zal je ’s nachts niet of niet meer als anders moeten opstaan om naar 

het toilet te gaan. 

Drink de dag door water en probeer zo minimum 1,5 liter binnen te hebben. 

 



 

HARTAANVAL EN WATER. 

 

Ik wist dit allemaal niet. Interessant..... 

Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen vaak zoveel moeten plassen 's nachts. 

Zijn antwoord was: 

De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam wanneer je rechtop staat 

of zit. 

Dat is de reden waarom de benen opzwellen. 

Wanneer je ligt zoekt het onderste deel van je lichaam evenwicht met de nieren. 

Dan verwijderen de nieren het water samen met de afvalstoffen omdat het gemakkelijker gaat. 

Water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. 

Ik vroeg aan de cardioloog wat de beste tijd is om water te drinken.  

De cardioloog zei: 

 

Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 

2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 

1 glas water 30 minutenvoor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 

1 glas water voordat u een bad (of douche)neemt, verlaagt uw bloeddruk. 

1 glas water voordat u gaat slapen,vermijdt een beroerte of een hartaanval. 

 

Water drinken voor het slapen gaan, vermijdt ongewenste beenkrampen tijdens de nacht. Uw 

beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze verkrampen. 

 
 

Allerlei 

 Enkele belangrijke tips voor deze zomer:  

 

 Laat uw hond niet achter in een afgesloten auto die in de zon staat of tijdens zomerse 

temperaturen. 

 Geef aandacht aan de verzorging van uw hond.  

 Zorg dat hij altijd vers water heeft. 

 Opgelet voor de teken. 

 Zwemmen in stilstaande poelen, tijdens langdurende en aanhoudende hitte, kan 

gevaarlijk zijn voor o.a. blauwalgen, legionella, botulisme, ziekte van Weil en 

zwemmersjeuk. 

 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 


