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OOSTENDE 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

Trainingen: enkel na tijdig inschrijven per mail op het 

gmailadres van de club (vóór dinsdagmiddag 12.00 uur voor de 

woensdagtraining en vóór vrijdagmiddag 12.00 uur voor de zaterdagtraining) 

Wekelijks op woensdagavond: 

vanaf 18:30 Hr. tot 22.00 Hr. – pakwerk en 

gehoorzaamheid. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

vanaf 14:30 Hr. tot 19:00 Hr. - gehoorzaamheids-  en 

behendigheidsoefeningen en pakwerk. 
  

. 



  Voorwoord 
 

 

 De zomer die we intussen al een tijdje achter ons lieten en het najaar was toch wel 

uitzonderlijk goed met betrekking tot het weer. 

 

 We gaan nu stilaan naar de winter toe. De trainingen kunnen mogelijks moeten 

aangepast worden door de weersomstandigheden. Dit zal dan ook gebeuren in het 

belang van de honden, maar ook in het belang van de aanvalsman en/of onderrichter 

die tenslotte verschillende uren buiten moet staan in weer en wind. 

 

 Corona leerde ons inschrijven per mail om te trainen, waardoor iedereen het exacte 

uur van zijn training wist. Niemand kwam daarover klagen, waaruit wij besluiten dat 

het goed is. We zullen deze werkwijze blijven behouden. Het is dan ook van belang 

om tijdig aanwezig te zijn om de hond uit te laten, zodat het trainingsschema niet in de 

war wordt gebracht.  

 

 Er volgt ook een aanpassing van de lidgelden vanaf 01 januari 2023: 

De nieuwe tarieven van de lidgelden zijn als volgt;  

Werkende (spelende) leden: 75 € per kalenderjaar per hond, per bijkomende hond 

komt er 30 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 45 € lidgeld. Personen die 

zich vanaf 1 oktober aansluiten betalen 35 € lidgeld.  

Familielid: of persoon die onder hetzelfde dak woont, die met één en dezelfde hond 

traint betaalt 30 € per jaar voor de verzekering. 

Steunende leden: minimum 10 € per kalenderjaar; 

Ereleden: minimum 20 € per kalenderjaar. 

 

 Het huishoudelijk reglement wordt tevens aangepast. Dit zal jullie ten gepaste tijde 

worden meegedeeld en publiek gemaakt. 

 

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: 
 

Men kan slechts komen trainen na voorafgaande inschrijving per mail op het 

gmailadres van de club, telkens tenlaatste de dag voor de training om 12.00 uur. 

 

 

Op woensdagavond: 

* vanaf 19:00 Hr.  

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. op het plein van De Kusthond vzw 

 of er net buiten 

Opgelet!!! 

Uitzonderlijk kan er op bepaalde woensdagen en/of zaterdagen geen trainingen zijn, door 

verschillende omstandigheden: 

 wedstrijden door onze club zelf ingericht 

 training en/of wedstrijden op verplaatsing 

 samenvallen met een wettige feestdag  

 afwezigheid van lesgevers en/of pakwerkers 

 gebruik van ons terrein en kantine door Happy Dog Stene Dorp vzw 

 ….. 

Bekijk daarom regelmatig het infobord in de kantine. 

 

 

Andere activiteiten voorzien en georganiseerd door onze club: 
 

Prik al vast deze data vast in uw agenda, namelijk; 

 Zaterdag 14 januari 2023: avondtraining. 

 Zondag 15 januari 2023 om 14.30 uur Algemene ledenvergadering. 

 Zaterdag 11 februari 2023 speciale training in een fabriek. 

 

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

 

Hond van het kwartaal 
 

De Dogo Argentino  
 

Algemeen voorkomen 
De "echte" naam van dit ras is Jabalinero, zo wordt de Argentijnse Dog genoemd in 

Argentinië en betekend "wildezwijnhond". Het ras werd gefokt in de jaren '70. Het doel was 

een superjachthond te creëren voor de jacht op groot wild. De bedoeling was om te jagen op 

poema's, jaguars en voornamelijk wilde zwijnen. Het spreekt voor zich dat de hond moedig 

moest zijn, kracht hebben en ook een groot uithoudingsvermogen bezitten. Men is beginnen 

fokken met als basis de oude Spaanse vechthond Cordoba en werd gekruist met een Duitse 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/duitse-dog/


Dog voor de grootte, de Bordeaux Dog, de Bull Terriër, de Engelse Bulldog, 

de Boxer en de Pyrenese Berghond. Deze laatste werd toegevoegd om de 

witte kleur te verkrijgen. Het nadeel is echter dat de hond ook enige agressie 

bezit en is daardoor in veel landen verboden. 

 

Een Dogo Argentino opvoeden 
Dit is GEEN beginnershond. Deze hond verdient een evenwichtige en 

liefdevolle, maar tegelijk consequente opvoeding. Beloon de hond als hij 

iets goed doet en straf hem (met de stem) als hij iets fout doet. Harde 

opvoeding is niet aan te raden want dit brengt de minder goede karaktertrekken van de hond 

naar boven.  

 

Uiterlijk 
Hoogte : 60-65 cm Gewicht : 37-43 kg 

 

Aard 
De Dogo Argentino is uiterst robuust, actief, energiek, behendig 

en moedig. Hij is rustig, kalm, aanhankelijk, gehoorzaam houdt 

van gezelschap en stelt het contact met zijn baas op prijs. Hij 

blaft bijna nooit. De Dogo Argentino kan agressief en dominant 

jegens soortgenoten zijn. Wanneer hij zijn territorium bewaakt, 

dwingt hij ontzag af. De Dogo Argentino is niet geschikt voor 

iedereen. De hond is sterk en ziet bijna alle dieren als prooi. 

Dominant gedrag bij de reuen is veelvuldig voorkomend. Contact met 

kinderen is geen probleem maar door zijn grootte en wild speelgedrag zijn 

ongevallen niet te vermijden.  

Beweging 
De Dogo Argentino heeft een meer dan gemiddelde behoefte aan beweging 

nodig. Een dagelijks blokje om is beslist niet voldoende. Ideaal is een grote 

tuin, maar heeft u dit niet, dan zijn lange wandelingen aan te raden. 

Erfelijke ziekten 
Heupdysplasie kan binnen dit ras voorkomen. 

Blijf op de hoogte 

 

Bron: Hondencentrum.com 

 
 

 

 “Het kluchtenhoekje” 

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.” 
 
       

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/duitse-dog/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/bordeauxdog/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/bulterrir/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/engelse-buldog/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/boxer/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/pyrenese-berghond/


Augustustrainingsdag 
 

Zaterdag 14 augustus organiseerden we een trainingsnamiddag in en om de club met 

verschillende oefeningen. Sommige leden maakten daar gretig gebruik van om de honden 

oefeningen te laten uitvoeren in andere omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen op weg naar de eerste oefeningen. 

De groep werd opgesplitst in twee om zo vlotter te kunnen 

werken. De helft  van de honden moesten 

gehoorzaamheids- en behendigheidsoefeningen uitvoeren 

bij Conny, terwijl de andere helft bijtoefeningen uitvoerde 

bij Pascal. 

 

Zo deden we een tour in de 

Schorre om via de Groendienst 

terug bij onze club aan te  

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Funny Happy Kusthond teambuildingsdag  
 

Op 10 september  werd terug de “Funny Happy Kusthond dag” georganiseerd.  

Jammer genoeg waren er van onze club niet veel deelnemer. Enkel Bieke en Veronique 

vertegenwoordigden onze club, waarvoor onze oprechte dank.  

 

Op vier pleintjes waren er telkens verschillende oefeningen. De 4 groepen konden samen 

starten, elk op een ander plein. We lieten de ploegen roteren van het ene naar het ander 

pleintje, waardoor ze na een grote 2 uur alle terreinen hadden aangedaan en alle oefeningen 

hadden uitgevoerd, alles aangepast aan hun niveau natuurlijk. 

 



Plein 1. 

Stefaan stond klaar op het Plein van Happy Dog enzorgde voor een gehoorzaamheidsparcours 

en een zoekapport. 

 

Plein 2. 

Op het voetbalveld kwamen we terecht bij Koen en werden de deelnemers getrakteerd op 

oefeningen met de bal, enkel de geleiders moesten aan de slag. Het werd een soort ballenslag, 

de meesten kwam aan op plein 3 alsof ze een ganse dag in de drank hadden gezeten. 

    

Plein 3. 

 

Conny en Patrick wachten de geleiders aan de bunker op. Bij Conny werd een 

initiatieoefening “Hoopers” gegeven terwijl de andere helft van de groep per twee een 

wandeling met de hond  moesten doen met een plateau met water en terugkeren met een 

plateau met ballen. Zij moesten ook de nummerplaat die er dubbel in zat, herkennen. 

 

Plein 4. 

 

Op het plein van De Kusthond hadden Pascal en Liliane gezorgd oefeningen zoals een 

wandeling terwijl de geleider de bal voor zich uit schopt, houdingen op verhoog terwijl de 

geleider op een stoel zit, gewone oproep, zoekapport, zoeken naar hun geleider en een 

hindernisparcours met o.a. de tunnel, banden, enz…. . 

 

 

 
 

 

 

 “Woordbetekenis!!!!!” 
 

WAT IS EEN: 

 BABY-SITTER  

> Jongeling die zich moet gedragen als een volwassene 

> opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan 

> en zich gedragen als jongelingen  

SCOUT 

> Een kind dat gekleed is als een idioot 

> en geleid wordt door een idioot die gekleed is als een kind  

 

> KAPITALIST  

> Persoon die vanuit zijn kantoor met airco 

> in een wagen met airco 

> naar zijn club met airco 

> rijdt om daar in de sauna te gaan  

 

> DANS  

> Verticale frustratie van een horizontaal verlangen  



 

> ECONOMIST  

> Expert die morgen zal weten waarom vandaag niet uitgekomen is wat hij gisteren voorspeld 

heeft  

  

> GYNECOLOOG  

> Persoon die op een plaats werkt waar anderen zich amuseren  

  

> HOOFDPIJN  

> Het door de vrouw meest gebruikte voorbehoedsmiddel  

>  

> HUWELIJK  

> Verbond dat twee personen toelaat problemen op te lossen 

> die ze niet zouden gehad hebben als ze vrijgezel gebleven waren  

  

> NYMFOMANE  

> Een vrouw die je enkel in de Grote Van Dale tegenkomt.  

  

> ORTHODONTIST  

> Tovenaar die een deel van wat hij uit je zakken haalt in je mond steekt  

>  

> PESSIMIST  

> Optimist met ervaring  

  

> PROGRAMMEUR  

> Onbegrepen persoon die op een onbegrijpelijke manier een onbegrijpelijk probleem oplost, 

> dat enkel door een programmeur gecreeerd kon worden.  

 

> GEHEIM  

> Informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft  

  

> SNOBISME  

> Zaken kopen die men niet graag ziet 

> met geld dat men niet heeft om indruk te maken 

> op mensen die men niet mag.  

  

> SYNONIEM  

> Woord dat men gebruikt in de plaats van een ander 

> waarvan men de schrijfwijze niet kent  

  

> GROEPSWERK  

> Mogelijkheid 

  

> VEDETTE  

> Persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken 

> en dan een donkere bril opzet om niet herkend te worden 

 
 



 

Allerlei 

OPLEIDINGEN 
 

Verschillende van  onze hondengeleiders bij de Politie, die vorig jaar startten met een puppy 

of een nieuwe hond, volgen momenteel de opleiding voor patrouillehond of  “dual 

purpose”hond (patrouille/drugs), zowel bij de Lokale Politie als bij de Federale Politie.  

Zij slaagden reeds in hun eerste cursus en zijn ondertussen begonnen aan de tweede cursus 

waardoor ze het brevet van hondengeleiderteam kunnen bekomen, nadat ze geslaagd zijn in 

hun examen. 

Wij wensen hen verder veel succes. 

 

Vuurwerk 

Overgang van oud naar nieuw. 

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

beperkter dan vorige jaren.  

De meeste dieren hebben daar schrik van. Zorg dat uw (huis)dieren op deze avond opgesloten 

zitten. Daarmee bedoel ik het liefst binnen in huis of een stal en/of plaats met een goede 

omheining, die zekerheid biedt dat ze niet kunnen ontsnappen. 

Je zal het al gemerkt hebben dat ik niet alleen over honden spreek. Andere dieren zoals 

paarden, geitjes, schaapjes, ander kleinvee, poezen, enz…. hebben daar ook last van. 
  

 Enkele belangrijke tips:  

 Indien mogelijk laat uw hond niet alleen achter. 

 Indien je toch buiten gaat om het vuurwerk te bekijken, zorg dat hij steeds goed 

aangelijnd is.  

 Ga niet te dicht bij het vuurwerk. De knallen zijn zeer luid en zeker voor een hond die 

een zeer goed gehoor heeft. De combinatie met het lichteffect is voor de meeste dieren 

beangstigend. 

 Ook het afvuren met het fluitend geluid en lichtflits, is voor de dieren onnatuurlijk. 

 

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

patrick.salenbien1@telenet.be 

mailto:patrick.salenbien1@telenet.be

