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BESTUUR
Voorzitter:
 Nadia Vanbosch
 014 67 98 97
Ondervoorzitter:
 Maria Ooms
Penningmeester:
 Ellen Janssen
Ledensecretariaat:
 Harry Van Den Broek
 014 65 61 60 
Wedstrijdsecretariaat:
 Nadia Vanbosch 
 014 67 98 97
 wedstrijd.hssnuffel@telenet.be 
Hoofdinstructeurs:
 Guy Claessen
 Sven Möller-Wils

TERREINONDERHOUD
 Marc Van Hoppe

REDACTIE
 Rudy Fransen
 0477 66 18 14
 hs-snuffel@hotmail.com
 Harrie Panken
 gazet.harrie@upcmail.nl
 Rian Beijsens
 gazet.snuffel.rian@gmail.com

WEBMASTER
  Martin Griffioen
 mart_in@zonnet.nl
 
NUTTIGE INFO
 Rekeningnummer:
  733-0027414-90
 IBAN:
  BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

TRAININGSUREN

Woensdag
19.00u - 19.30u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
19.30u - 20.00u A-klas, C-klas, Veteranen
20.00u - 20.30u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
20.30u - 21.00u A-klas, Prog. 2
21.00u - 22.00u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten

Zondag
08.30u - 09.30u Debutanten, Prog. 1, Debutanten-recreanten
09.30u - 10.00u Nieuwelingen, Puppy’s, B-klas, C-klas, Veteranen
10.00u - 10.30u A-klas, C-klas, Veteranen
10.30u - 11.00u Puppy’s, B-klas, Prog. 2
11.00u - 11.30u A-klas, Prog. 2

BELANGRIJKE MEDEDELING
u De parking is soms te klein zo lijkt het. Aansluiten bij elkaar is hiervoor 

de oplossing. Bij deze, een oproep om te ruimte tussen geparkeerde 
auto ’s niet onnodig groot te houden. 

u Het is niet toegestaan om gedurende een trainingsdag te wisselen van 
geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de training aanvangt 
zal die dag de trainingen afwerken. Na de pauze wordt niet gewisseld 
van geleider. 

u Leden mogen gebruik maken van de terreinen buiten de lesuren, doch 
een uur voor aanvang van de lessen, gelieve de terreinen vrij te hou-
den.

WAARSCHUWING!!!!!!
Een bevriende hondenschool heeft tijdens het drukken van deze gazet 
ons op de hoogte gebracht van een recent zeer vervelend voorval. 
Het complete verhaal komt op het prikbord in het clubgebouw. U kunt 
het daar rustig doorlezen. Kort gezegd komt dat hierop neer. 
Meer en meer komen geleiders zich aanmelden met een boekje uit 
Oostbloklanden. Daaruit blijkt dat de betreffend hond alle inentingen 
heeft gehad op de leeftijd die daar toe staat. Niets is echter minder 
waar. Steeds meer blijkt namelijk dat er is gemanipuleerd en staan 
er onjuiste gegevens in het inentingsboekje. Het bestuur van de 
betreffende hondenschool heeft daarom het volgende besloten:
- Nieuwe geleiders die zich aanbieden moeten voortaan in de club 

naast het intentingsboekje ook het aankoopbewijs/contract van 
hun hond meebrengen.

- Betreft het dan een inentingsboekje van één van de oostbloklanden 
dan zal de hond pas 5 weken na datum van aankoop van de hond 
(als hij natuurlijk oud genoeg is) mogen starten.

Dringend advies is een hond te kopen bij een vertrouwde fokker en 
niet bij een kennel of winkel waar je 10-tallen rassen kan kopen en de 
ouders niet kan bezichtigen.
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VOORJAARSKUIS
Op zaterdag 25 april werd de voorjaarskuis gehouden. De werkdag stond voor de eerste keer onder 
leiding van Ron Hendrikx, de kersverse terreinverantwoordelijke. Uiteindelijk werden alle geplande 
werkzaamheden verricht. Doordat er maar weinig mensen waren opgekomen, was dat een prestatie van 
groot snuffelformaat. 

De functie van terrein-
verantwoordelijke lag in 
handen van de nieuwbakken 
verantwoordelijke. Samen 
met oudgediende Guy had 
Ron een strak werkschema 
gemaakt. 

Er werd knap gepresteerd 
op de werkdag door de 
aanwezige snuffelleden. 
Dat waren er een stuk 
minder dan gewend. 
“Jammer, volgende keer 

herkansing voor die er niet waren”, klonk het uit Ron’s 
mond. In en rond het clubgebouw en buiten op de 
oefenterreinen was het een en al bedrijvigheid.

De opgekomen snuffelvrouwen en -mannen gingen 
direct aan de slag met de meegebrachte materialen. Er 
werd vanaf het moment dat de Steertpoort open was 
totdat de laatste personen naar huis gingen heel veel 
werk verzet. Ron was na afloop zeer voldaan. “Dank 
aan Maria Ooms, Patrick van Gestel, Berti Hoskens, 
Rudy Fransen, Fons van Herck, Yvon Hendrikx, 
Wilfried Goris, Nadia  Vanbosch, Guy Claessen, Linda 
Spapens, Harrie Panken en Nicole Berrens is zeer wel 
op zijn plaats”, zegt Ron. “Dat verdient best wel eens 
in de Gazet te komen’.  De werkzaamheden werden 
een paar keer onderbroken om wat te drinken en de 
inwendige mens te versterken. Rijstvla en Franse 
pannentaart uit Nadia’s keuken en versgebakken 
wafels van Moeke’s hand lieten zich goed smaken. 
Er was  voldoende om van  te  genieten en na afloop 

was het kruimels verzamelen en opruimen. “Goed 
bevallen. Een ferme snuffelpluim waard.”, verwoordt 
Ron kort en krachtig.
Toen daags nadien ‘s morgens andere Snuffellaars 
op de hondenschool kwamen, moeten zij positief zijn 
verrast. Alles lag er keurig in orde bij. Het clubgebouw 
schoon gekuist. Terreinen en toestellen als nieuw. 
Aan alle geleiders de taak om dat zo te houden. 

Bij deze een aansporing uw snuffelwerkhanden uit de 
mouwen te steken tijdens de komende werkdag op 
zaterdag 5 september. “Veel handen maken licht werk. 
Kom. Ik reken op uw komst”, zo besluit Ron.
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Gildenstraat 9 - Retie
(baan Retie - Geel)
Tel. 014 37 71 77

Hengelsport - Tuincenter - Dierenshop

5% korting op vertoon van uw lidkaart HS Snuffel

Maandag: gesloten

Dinsdag tot vrijdag: van 8.30u tot 12u en van 13u tot 18u

Zaterdag: van 8.30u tot 17u

Zondag: van 8.30u tot 12u
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VERLOF
De vakanties zijn weer in zicht. Ook bij Hondenschool 
Snuffel. Van 15 Juli tot en met 2 augustus  is het 
jaarlijks verlof. Op zondag 12 juli worden  de laatste 
trainingen verzorgd.  ’s Middags sluit de kantine en 
beginnen het bestuur, instructeurs en andere helpers 
aan hun welverdiende rust.

Dit betekent niet dat er niet meer getraind kan 
worden. Alle terreinen zijn vrij om te gebruiken door 
alle klassen.  De club beschikt over een groot scala 
aan toestellen.  De jonge hondjes kunnen hierdoor 
wennen aan vreemde voorwerpen en kunnen zo 
hun socialisatie in de vakantie voortzetten en de wat 
gevorderde honden kunnen hiermee de trainingen 
nog interessanter maken.

Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat alles weer 
netjes is opgeruimd als je het terrein verlaat. Alle 
toestellen op de verharding zodat de grasmat ook 
onderhouden kan worden zonder dat er eerst moet 
worden opgeruimd.

Sta je voor een gesloten poort? Helaas is afsluiting 
nodig vanwege vandalisme. Maar naast de grote poort 
is een looppoortje met cijfercode zodat je altijd op het 
terrein kunt. De code die je moet intoetsen, kun je in 
het clubgebouw opvragen. Zorg ook dat het poortje 
weer dicht is als je vertrekt.

Op woensdag 5 augustus staat een uitgerust team van  
instructeurs weer paraat om iedereen van adviezen te 
voorzien in de omgang met de honden.

Wij  wensen  iedereen  een  fijne  vakantie  toe  en  we 
kijken al weer uit naar een frisse start op woensdag 5 
augustus!

MAKREELFESTIJN
In de activiteitenkalender van dit jaar was een BBQ 
gepland. Die is niet doorgegaan. In de plaats daarvan 
kwam het makreelfestijn. Een goede greep zo bleek uit 
het tachtigtal aanmeldingen. Allen lieten zich smakelijk 
verwennen door versgerookte makreel en voor de 
niet-viseters heerlijke vidé. De door Nadia met grote 
zorg in eigen keuken gemaakte ‘nagerechten’ vonden 
ook gretig aftrek.

De eerste gegadigden meldden zich al vroeg. Zij 
wilden niets missen van het hoofdgerecht dat door 
makreelrookgrootmeester Mark van Hoppe and his 
crew werd aangeleverd. Samen met brood, vissaus 
en drank naar keuze zetten zij zich aan de dis om 
daarna naar huis te spoeden om niets te missen van 
de Rode Duivels. Helaas haalden die hun Waterloo en 
moeten zij nog even wachten op kwalificatie voor het 
Europees voetbaltoernooi. De gebleven Nederlandse 
makreeleters werden bij thuiskomst blij verrast met een 
broodnodige overwinning van hun oranje Leeuwen.

Het makreelfestijn vond dit jaar plaats onder ideale 
weersomstandigheden. Veel gehoord was de mening 
dat de organisatie én helpende handen weer een 
voortreffelijke prestatie hadden neergezet. De 
gerookte markeel, appetijtelijke vidé en al het andere 
lekkers lieten zich goed smaken en werd met drank 
weggespoeld. Dat gebeurde in goede ambiance en 
onder gezellig bijpraten. Vrijdag, 12 juni zal nog lang 
in gedachte blijven.

Menig bezoeker nam na afloop nog een portie makreel 
mee huiswaarts om ook daar nog eens te proeven van 
die delicatesse.
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   RESTERENDE ACTIVITEITEN 2015
Vakantie van woensdag 15 juli tot en met zondag 2 augustus

Augustus Vrijdag 21 Grabbelpas

September Zaterdag 5 Werkdag  08.00u
 Zondag 6 Overgang / Wedstrijd Recreanten  08.30u
 Zondag 13 Grote Prijs van Belgie (Geen les)  10.00u 
 Zaterdag 19 Wedstrijd Deb/Prog 1/Prog 2  10.00u
 Zondag 20 Wedstrijd /Brevet/Soc Test/Veteranen  10.00u

Oktober Woensdag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten  19.00u
 Zondag 18 Najaarswandeling (Geen les) 
  
November Zondag 1 Allerheiligen (Geen les)
 Zondag 8  Overgang / Wedstrijd Recreanten  08.30u
 Zaterdag 21 Interclub Debutanten / Programma 1  10.00u
 Zondag 22 Interclub Programma 2 (Geen les)  10.00u*
 
December Woensdag 2 Overgang/wedstrijd Recreanten  19.00u
 Zaterdag 12 KPVA Kamp. Deb. en PG 1 Kemphosh  10.00u
 Zondag 13 KPVA  Kamp. Prog. 2 Kemphosh  10.00u*
 Zondag 20 Kersthappening met bezoek Kerstman  10.00u 
  

Winterstop van 27 december 2015 tot en met 3 Januari 2016

*= geen les voor de wedstrijdklassen en recreanten
Let op: data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.

UITGAVESCHEMA VAN DE 
NIEUWE HONDENGAZET
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht.
In 2015 is dat nog:

•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 
september

•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 
december.

Kopie sturen naar één van de volgende mailadressen:
- hs-snuffel@hotmail.com (Rudy Fransen)
- gazet.snuffel.rian@gmail.com (Rian Beijsens)
- gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken)
- 

De Nieuwe Hondengazet is verkrijgbaar in het clubge-
bouw. De 4 meest recente edities zijn ook te lezen op 
de website van de hondenclub: www.hs-snuffel.be

Verlof kriebels ... En ja het kriebelt in de buik, 
dacht ik ... Maar bij nader toezien was het mijn 

portemonnee die leeg liep.
Verre reis zit er dus niet in.

FF een dagje naar Teling zal nog wel gaan ...
Papier hier ...

Heeft u al verlofkriebels?

KENNERSWAARHEID
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EUROPALAAN 86 – RETIE
(BAAN RETIE – ARENDONK)

Ontdek het verschil!
Alle dagen open: 7u - 22u

Factuur nodig? (  0473 30 24 40
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
TOT HET VAKANTIEVERLOF
Tot de uitgifte van de 3e gazet van dit jaar staan de 
volgende bijzondere activiteiten op het programma. 
Let er wel op dat data eventueel kunnen veranderen. 
Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk in het 
clubgebouw bekend gemaakt.

VERLOF VAN WOENSDAG 15 JULI TOT EN MET 
ZONDAG 2 AUGUSTUS
Even stoom afblazen. Eerste trainingen na het verlof 
zijn woensdag, 5 augustus. We hopen u met uw 
viervoeters dan monter en gezond allemaal weer te 
zien.

Vrijdag, 21 augustus: Grappelpas
De hondenschool geeft ook dit jaar gehoor aan 
de oproep van het gemeentebestuur om voor 
de Arendonkse jeugd Grappelpasactiviteiten te 
organiseren. Op plezierige- en ontspannen wijze 
wordt de jeugd én hun eventueel  eigen meegebrachte 
honden wegwijs gemaakt over hoe om te gaan met 
elkaar.

Zaterdag, 5 september: Werkdag
Om 08.00 uur staat de toegangspoort voor u open om 
een handje te komen toesteken. Als dat wat aan de 
vroege kant is, mag u best wat later komen, maar kom 
in ieder geval. Veel handen maken licht werk en het 
is toch niet teveel gevraagd om samen met anderen 
ervoor te zorgen dat clubgebouw en terreinen tip top 
in orde komen. Terreinverantwoordelijke Ron Hendrikx 
rekent op uw komst.

Zondag, 6 september: Overgangen opleidingsklas-
sen en wedstrijd recreanten
Overgangen van de opleidingsklassen roepen bij 
deelnemers altijd de nodige spanning op. Laat u 
echter daardoor niet afschrikken. Overleg met uw 
instructeurs over deelname en geef dat op tijd aan. 
Om 08.30 uur treden debutanten-recreanten onderling 
in kompetitie. Loont altijd de moeite om eens te komen 
zien hoe men sportief en ontspannen ‘tot op het bot’ 
strijd levert.

Zondag, 13 september: Grote Prijs en Beker van 
België
Onder de KKUSHvlag worden deze zondag de 
prestigieuze landelijke kampioenschappen voor 
geklasseerde spelers van de programma’s 1 en 2 
gehouden. Grote Prijs en Beker van België zijn hét 

podium om de hondensport te promoten. Hopelijk 
slagen er ook Snuffelduo’s in zich te plaatsen voor 
deze prestaties nationaal podium. Deze zondag is de 
hondenschool gesloten.

Zaterdag, 19- en zondag 20 september: Wedstrijd-
weekeinde
Dit weekeinde staan de jaarlijkse Snuffelwedstrijden 
gepland.
Zaterdag staan de wedstrijden voor debutanten, 
programma 1 en programma 2 op de rol. Om 10.00 
uur staan de eerste groepen op het veld. Rond de 
klok van 18.00 uur is bekend welke scores honden en 
geleiders hebben behaald en zijn de prijsuitreikingen.
Zondag treedt de veteranenklasse om te strijden om 
de hoogste eer. Ook worden dan de socialisatietest 
en de brevettest afgenomen. Voor beide testen wordt 
geadviseerd om in te schrijven als u in d e juiste klas 
daarvoor zit. Voor u en uw hond geldt dan het voordeel 
van eigen terrein. Dat is al bijna een garantie om met 
goed gevolg deel te nemen.  Inschrijving staat al open. 
Al gedaan?!
Deze zondag is bij uitstek geschikt om familie en 
bekenden te vragen om te komen supporteren. Het 
spreekt voor zich dat dan er geen trainingen zijn voor 
de wedstrijdklassen en recreanten én ook geen les 
wordt gegeven aan de opleidingsklassen. 
   
Woensdag, 7 oktober: Overgangen opleidingsklas-
sen en wedstrijd recreanten
Om de maand zijn de overgangen en de wedstrijd 
voor de recreanten op woensdag. De eerste groepen 
treden aan om 19.00 uur.

Zondag, 18 oktober: Najaarswandeling
Even ontspannen en relaxen met uw hond in gezelschap 
van anderen is gegarandeerd als u meedoet aan de 
wandeling. Er is een korte wandeling voor pups en een 
langere wandeling voorzien voor de meer geoefende 
stappers. Waar de activiteitencommissie de wandeling 
in petto heeft, is nog even een verrassing. Inschrijven 
vooraf is nodig. Houd daarom de flyers in de gaten die 
vooraf in het clubgebouw komen.
Deze zondag geen lessen en trainingen.

Zondag, 1 november: Allerheiligen
De hondenschool is op deze dag gesloten.
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Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN
Turnhoutsebaan 195a

2480 Dessel - Tel. 014 37 81 40

Dierenspeciaalzaak

MOLS DIERENPARADIJS
Lakenmakerstraat 3
2400 Mol - Tel. 014 37 18 27

Wij zijn verdeler van:
Pro Plan, Hills, Nutro Choice, Fokker,
Eukanuba, Prins, Royal Canin, Farmfood,
Bento Kronen, Pedigree & Duck diepvriesvoeding

Op vertoon van de lidkaart van HS Snuffel: -5% korting op hondenvoeding

Vermelding op klantenkaart = 5% EXTRA KORTING
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GOED NIEUWS!!! GOED NIEUWS!!! GOED NIEUWS!!!

GOED NIEUWS!!! GOED NIEUWS!!! GOED NIEUWS!!!

Lis
4 april 2015

3,500 kg - 50 cm

Zusje van Lenthe
Dochtertje van Kevin en Katrien

Keersmaekers-Van Herck

Ontmoeting kampioen
recreant Juul (van Alex) met …

Showresultaat
Leeuwtje van Kai (van Linsey) werd 4 april op CACIB 
Goes, eerste in de veteranenklas. Hij kreeg 1U, werd 
beste veteraan van het ras en later op de dag 2de 
best in show veteraan van alle veteranen op show in 
de erering.

Gespot
Duo gefotografeerd; uitgeverij Lannoo, 2012, Dag-
stappers 2, Antwerpen.
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Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Portemonees, portefuilles, broeksriemen 

LEDERWAREN

Openingsuren: ma tot vrij 9 u tot 18 u -  zat  9 u tot 13u   zon & feestdagen gesloten

                              Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen

Een leuk cadeau
om te geven en 

te krijgen

Uw foto op doek

Klantgerichte visie,
gecombineerd met vakwerk

voor een perfect
op maat gemaakt interieur!

Voor particulieren, instellingen en bedrijven.

Keukens - badkamers - meubelen.
Alle mogelijke kast en inbouwsystemen.

Horeca en winkel interieurs.

PAUL VAN LIMPT
0031 (0)6 51309 195

De Kloet 10e
5531 MA Bladel

Tel. 0031 (0)497 55 26 34
Fax 0031 (0)497 55 63 01

www.dv-interieurprojecten.nl
info@ dv-interieurprojecten.nl

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN

VERKOOP Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32

BOSBOUWMACHINES

TUINBOUWMACHINES
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Drukkerij FRANSEN bvba

Zandvliet 88
2480 Dessel

Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24

e-mail: info@fransen.be

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

enz. ...

OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Mei 2015 (Snuffeldag)
A - B
Harrie Panken Tseya Hollandse Herder 92
Tom Lancel Balou American Akita 86
Mia Berghmans Nicha Airedale Terrier 75

B - C
Philip Maes Ozzy Australische Herder 95
Lindey Moeskops Loekie Leeuwehondje 93
Marina Engelen Nira Labrador 87
Kris Truyens Ed Groenedaeler 86
Aloïs Geudens Nicky Mechelse Herder 78
Daisy Moeskops Rambo Chinese Naakthond 74
Arie Schoofs Pien Boomer 69
Jo Van Gompel Max Teckel 68,5
Helga Janssen Trigger Barbet 60

BREVETTEN
Geleider Hond Ras Pnt
Grasheide - 6 april
Christine Maes Nap Border Collie 95

KKK - 24 april
Monique Debie Maestro 96
Karin Van Der Linden Cisco Border Collie 81
Bjorn Patti Haisa 91
Luc Van Dael Witse Cairn Terrier 86
Lize Borghmans Noah 85
Sven Möller-Wils Nyo Bouvier 94
Erica Kovac Ninah Mechelse Herder 95

Bollie - 6 juni
Marina Engelen Nira Labrador 84

De Natte Neuzen - 21 juni
An Slaedts Rock 90

UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
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IN GESPREK MET ….. NADIA VANBOSCH EN GUy CLAESSEN
Er werd al de laatste hand aan deze gazet gelegd toen het bericht kwam dat twee markante personen op 
een lager snuffeltandje gaan overstappen. Reden om als redactie tussentijds te improviseren en op die 
actualiteit direct in te spelen. Daarom deze ‘in gesprek met’ met aan het woord de twee hoofdrolspelers 
in kwestie, Nadia Vanbosch en Guy Claessen.

Nadia en Guy zijn te typeren als een duurzaam hechte 
eenling. Zij delen samen niet alleen al heel lang het 
leven met en voor elkaar, ook in hun passie voor 
honden hebben zij elkaar voor het leven gevonden. 
Hondenschool Snuffel heeft daar in het verleden de 
vruchten van mogen plukken. Hopelijk blijft dat voor 
de toekomst onveranderd ondanks dat zij beiden hun 
verantwoordelijke kadertaken binnenkort beschikbaar 
stellen.

Penningmeester, secretaris, instructeur, wedstrijd-
secretariaat, voorzitter zijn allemaal functies die Nadia 
heeft vervuld en of nog bekleedt. In het verleden 
hebben anderen de taak van penningmeester 
en het secretariaatschap al overgenomen. Na 1 
oktober aanstaande is zij alleen nog beschikbaar als 
instructeur. Voor invulling van de voorzittersfunctie en 
het wedstrijdsecretariaat moet dus naarstig op zoek 
worden gegaan. Een zoektocht die al is ingezet en 
hopelijk met resultaat kan worden afgerond. 

Nadia: “Mijn werk als hoofdverpleegkundige in 
algemeen ziekenhuis Sint Dimpna in Geel gaat 
aanmerking veranderen. Mijn afdeling wordt 
uitgebreid met acute hematologische bedden en 
de groep verpleegkundigen gaat van 25 naar 35 
mensen. Dat gaat extra inspanning vergen om alles 
op rolletjes te laten lopen voor de ernstig zieke 
patiënten en personeel. De voorzitterstaak en het 
wedstrijdsecretariaat zijn daar niet meer mee te 
combineren. Hoe spijtig dat ik dat ook vind, tijd om 
de fakkel door te geven”. Onveranderd voortgaan, 
gaat disbalans betekenen voor haar gezin, werk en de 
hondenschool. “Een beetje stoppen is geen optie en 
ligt bovendien niet in mijn aard. Ik wil alle taken voor 

de volle 100% doen en als dat niet onvoorwaardelijk 
kan dan moeten tijdig keuzes worden gemaakt.” Kort 
en krachtig typeert Nadia het dilemma waar zij zich 
voor geplaatst wist. Nu is voor haar de kogel door 
de snuffelkerk en het behoeft geen betoog dat haar 
beroep gaat boven haar snuffelhobby. Nadia hoopt 
met haar aftreden de weg vrij te maken voor nieuwe 
mensen met frisse ideeën. Een dergelijke impuls zal 
nodig zijn om doelgericht een goede en evenwichtige 
weg te vinden in het cruciale debat dat speelt rond 
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In dat plan heeft de 
gemeenteraad van Arendonk de bestemmingen 
vastgelegd voor het buitengebied. De hondenschool is 
daarin als ‘zonevreemd’ aangeduid. Op snuffelverzoek 
is een jurist bezig in kaart te brengen wat dat allemaal 
voor de hondenschool betekent. Naar verwachting zal 
die nog deze maand verslag uitbrengen. Dan is de tijd 
daar om knopen door te hakken en om doelgericht alle 
snuffelsnuiten in dezelfde richting te krijgen. 
Nadia heeft de voorzittershamer vanaf begin 2010 
gehanteerd. Dat is haar goed afgegaan. Hondenschool 
Snuffel staat steviger dan ooit op de ‘honden’kaart, 
niet alleen in KKUSHhomeland België maar ook in de 
Nederlandse Kempen. Er is sprake van een goede 
teamspirit. Nadia dringt erop aan vooral haar dank 
te noteren voor de ondervonden fijne samenwerking. 
Voor haar opvolgers geeft zij de volgende duidelijke 
boodschap: “Het overgebleven bestuur raad ik aan 
om uitbreiding van het aantal bestuursleden en  
moedig aan ook Nederlanders toe te laten. Blijf elkaar 
eendrachtig met respect positief inspireren. Zal niet 
altijd van een leien dakje gaan maar dat mag niemand 
ervan weerhouden haar of zijn stinkende snuffelbest 
te doen. De hondenschool is dat meer dan waard!” 
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Guy is vanaf begin 2009 hoofdinstructeur. Een jaar 
geleden heeft hij er al eens mee willen stoppen, 
maar is daarop tijdelijk terug gekomen. De PIDPA 
is zijn werkgever en die heeft hem een andere taak 
toebedeeld. Om de drie weken moet hij wachtdienst 
draaien en is verplicht direct bereikbaar te zijn. 
“Ik kan daarom niet meer de tijd vrijmaken die het 
hoofdinstructeurschap vereist. Bovendien speel ik met 
mijn mechelaar Hero ook wedstrijden in programma 2 
bij hondenscholen die niet bij de deur liggen. Allemaal 
factoren om alles nog eens goed op een rijtje te zetten. 
Besluit is dat ik de fakkel van hoofdinstructeur moet 
doorgeven”.

Terugkijkend geeft Guy op verzoek aan het belangrijk 
te vinden dat alle instructeurs zich blijven inzetten. 
“Iedere  instructeur  heeft  zijn  eigen  specifieke 
kwaliteiten. Het plezier in en met elkaar voor honden 
en geleiders in goede harmonie bezig te zijn moet 
voor de hand liggen. Als rekening wordt gehouden met 
elkaars sterke kanten en bekwaamheden dan heb ik 
er alle vertrouwen in”, zegt Guy.

Hij vervolgt: “De laatste jaren zijn de positieve opleiding- 
en trainingsmethoden ingevoerd. Dat gebeurde met 
vallen en opstaan. Nu is het zo dat iedereen dat 
onderkent en uitdraagt. Dat ervaar ik positief en als 
een hoog goed. Een compliment daarvoor is op zijn 
plaats”. Als zijn werkzaamheden en speelschema met 

Hero het toelaten blijft Guy beschikbaar als instructeur. 
Zijn ervaring is dus nog steeds voor de hondenschool 
inzetbaar. Dat is een geruststelde gedachte. Als 
scheidend instructeurverantwoordelijke brengt Guy 
dank aan het totale kader. Allen zijn een uitstekend 
klankbord voor hem geweest. “Vindt dat ik Sven wel 
even apart mag noemen. Bij mijn afwezigheid heeft 
hij steeds het gebeuren in goede banen geleid, het 
was een plezier met hem samen te werken.” Als wens 
geeft Guy aan dat verder wordt gegaan op de goed 
ingeslagen weg.

Slot
Nadia Vanbosch en Guy Claessen leggen per 1 
oktober hun kadertaken neer. Zij blijven beiden als 
instructeur beschikbaar. Ook hebben zij toegezegd 
naar vermogen een helpende hand toe te steken, 
bijvoorbeeld tijdens de werkdag.
De redactie acht het op zijn plaats Nadia en Guy te 
bedanken voor hun grote inzet voor de hondenschool. 
Zij beiden hebben een kloppend gouden snuffelhart 
en dragen dat op de juiste plek!
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Aanleg en herleg van opritten in
KASSEIEN, DALS, KLINKERS, DOLOMIET
alsook TERRASSEN

DE BERGEN 72 - LICHTAART - TEL. 014 55 61 26 - GSM 0478 50 26 59

DRUYTS LUC

TURNHOUTSEBAAN 134 - 2470 RETIE - Tel. 014 37 20 32

Waar service nog belangrijk is
freddy.vangorp@telenet.be   www.vangorp-banden.com

Groothandel PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen
info@tvdnv.be     www.tvdnv.be

Industrieweg 9
2340 Beerse
Tel. 014 61 18 99
Fax 014 61 64 49

T.V.D. nv
BEERSE

Import - Export

Veiligheidsschoenen “Atlas” - Dunlop veiligheidslaarzen / Regen-, winter-, 
bescherm- en signalisatiekledij “Kansas” - “Sioen” / Handschoenen, hel-
men, brillen “Bollé” / Gehoor-, gelaat-, las- en ademhalingsbescherming / 
Oorstopjes op maat / Valbeveiliging / EHBO/brandbeveiliging / Hygiëne / 
Signalisatie voor weg en werf / Mobiele verkeerslichten
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HOBBy VAN ……
De hondenschool telt begin dit jaar ongeveer 250 leden. Alle leden delen in ieder geval één gezamenlijke 
hartstocht: werken met- en houden van honden. Buiten deze passie schuilen bij vele Snuffels nog 
talrijke andere liefhebberijen. Tijd om die in het daglicht te stellen.  Deze keer iemand met een scherp 
en rustig oog, die regelmatig een hengeltje uitwerpt namelijk visser: Rudy Fransen.

Rudy is een vaste waarde binnen de Snuffelwereld. 
Drukker van flyers, uitnodigingen, gazet en vanaf kort 
weer opleider van zijn jong Hollanderteefje Oona. 
Misschien minder gekend is dat hij ook ontspanning 
vindt op of aan de waterkant. Een rustgevende 
bezigheid en hij heeft al menig kanjer aan de haak 
gehad. Samen met zijn broer gaat hij regelmatig 
uit vissen. Dat doen ze niet alleen in België. Ook in 
Nederland moeten zoetwatervissen op hun qui-vive 
zijn want anders zijn ze voor ze het weten op het 
droge. 
“Ik vis voor mijn plezier en niet om de kost te verdienen. 
De laatste tijd komt het er niet echt van, maar ik heb 
daar nog steeds ambitie voor”, zegt Rudy. Als Rudy 
de hengel uitwerpt met wat lekkers aan de haak 
dan wil de vis wel bijten. Er zijn nogal wat manieren 
om te vissen. Ook zijn er legio soorten hengels en 
heel veel hengelmateriaal. “Afhankelijk van de vis 
die je wilt vangen, bepaal je je materiaalkeuze. Ben 
je van plan voor het eerst te gaan vissen dan raad 
ik aan dat te doen met een vaste hengel, zonder 
poespas erop of eraan. Dus geen hengel met een 
molen, want dat vereist een bepaalde techniek 
van uitwerpen en na een ‘beet’ in te halen. Voorn, 
brasem, zeelt, baars zijn met een vaste hengel goed 
op het droge te krijgen”, zo vervolgt Rudy. Eenmaal 
op de praatstoel geraakt hij niet snel uitgebabbeld. 
Aan visserslatijn en anekdotes ook geen gebrek. Met 
verwijzing naar zijn onderwijzersstiel dist hij één van 

de bekendste verhalen op over de achtergrond van 
het sterrenbeeld Vissen. Kort gezegd: Aphrodite, de 
Griekse godin van ondermeer de liefde en haar zoon 
Eros ontsnapten aan een verschrikkelijke orkaan 
door zich te transformeren in vissen. Nadat zij zich 
met hun staarten aan elkaar hadden vastgebonden, 
konden zij zich daardoor onder water schuilhouden 
en raakten ze elkaar niet uit het oog. Het is maar dat 
u het weet.

Met veel plezier en twinkeling in zijn ogen vertelt 
Rudy met smaak over de aprilvissen, die in 2012 in 
Snuffelland zijn gevangen.

Hij besluit: “Gevangen vis gaat geen zekere dood 
tegemoet. Die zet ik steeds terug”. Dus geen eigen 
vangst op tafel in huize Fransen. Wel vindt hij 
zondags laat middag af en toe de hond in de pot, 
maar daar is hijzelf debet aan. Hij draalt en maalt 
daar niet om. “Als de vis maar blijft bijten”, zo is zijn 
afsluiter.
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Eetwinkel “De Daries”

De Daries 136
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 66

Timmerwerken Mark
Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw

Mark Dierckx

Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

Tel. 0031(0)612 240 506
timmerwerkenmark@gmail.com 

HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba
PIETER VAN MECHGELEN

Wampenberg 72 2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90 Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be
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COLUMN: SOC. VAARDIGHEID
Een tijdje terug heb ik gemeld dat ik op mijn oude dag 
voedstervader was geworden en dat ik mijn nieuwe 
functie met brio ging oppakken. Welnu, tijd om mijn inzet 
en ervaringen met u mijn Snuffelvrienden te delen. 
Aanvankelijk moest ik de kamer delen met een vijftal 
jonge mormels, die heel veel van mijn aandacht opeisten. 
Na verloop van tijd werden dat er steeds minder totdat er 
maar één jongster overbleef. Was best eigenlijk wel even 
slikken als er weer eens werd aangebeld en daarna één 
voor één weer een nazaat van mijn huisgenote vertrok 
om elders de boel op stelten te gaan zetten. Maar ja, zo 
gaat dat in een hondenbestaan en niet alleen daar.

Al enige tijd is de thuissituatie genormaliseerd en leef ik 
samen met mijn duo Hollander dames. Twee beauty’s 
van lady’s dat moet gezegd. Wat ook moet worden 
gezegd is dat zij natuurlijk niet echt kunnen tippen aan 
mijn  majestueuze  ‘heren’  uitstraling,  fiere  houding  en 
zeer grote levenservaring. Wat dit laatste betreft heeft 
mijn verzorger gevraagd deze te willen overbrengen 
op de jeugdige dame. Dat kost kruim, maar ik kwijt mij 
met alles wat in me is vol ambitie heel contentieus, 
enthousiast en met niet aflatende volharding aan mijn 
taak.Tot op heden heeft dat puik resultaat opgeleverd. 
Oordeel zelf maar. 
Na de laatste Snuffeldag krijg ik met de regelmaat van 
de klok hartelijke snacks voorgeschoteld. Die worden 
met warme zorg bereid in de gewonnen friteuse. Moet 
wel oppassen dat ik niet te buikrond ga worden en goed 
ter poot blijf want anders geraak ik daarvan af en dat is 
niet de bedoeling. 
Niet alleen in de opleiding ‘gehoorzaamheid’ zijn onder 
mijn leiding grote stappen voorwaarts gemaakt ook op 
de catwalk heeft zij haar eerste pootjes goed voorgezet. 
Moet nog wel volgroeien tot een volwassen juffer, dat is 
evident. In potentie heeft zij alles in zich ook daarop te 
gaan excelleren. Voor mij staat zonneklaar vast dat als 
het eenmaal zover is zij oogverblindend één ieder voor 
zich gaat winnen en zelfs de meest notoire reu bij haar 
zijn opwachting wenst te maken. Gelet op mijn toch 
best al wel gevorderde hoge leeftijd mag ik hopen dat 
allemaal nog te mogen en kunnen meemaken. Mocht mij 
dat onverhoopt niet zijn gegeven dan zal ik vanachter de 
regenboog haar verrichtingen steeds aanschouwen en 
haar blijvend aanmoedigen. Ik zal ik dan trots aan alle 
anderen verhalen over wie het fundament heeft gelegd 
voor haar succesvolle gang en wandel. Een gang en 
wandel die wat mij betreft heel sociaal moet zijn en 
blijven. Mijn aller diepste- en vurigste wens is namelijk 
dat mijn kleine Hollandse lieveling de vaardigheden van 
het behaalde KKUSHattest sociaal gedrag hoog in het 
vaan blijft dragen. Dat is waar het in het leven centraal 
om draait en gaat. Niet meer maar zeker en vooral niet 
minder: Sociale vaardigheid!

JERRy KAN
Jerry kan een oplossing zijn
(eerder gepubliceerd in periodiek De Uitstraling, 
verspreidingsgebied gemeente Reusel-De Mierden)

Misschien heeft u het al vernomen: onze Pien is 
geslaagd en vertoeft nu samen met haar baasje in 
de B-klasse van de hondenschool. Het baasje kon 
de oefeningen in de A–klasse wel voort dromen, 
maar Pien vond het heel leuk om - wanneer haar 
halsriem afging - het trainingsveld als speeltuin te 
gebruiken. Mede daarom was ze al twee keer gezakt 
voor de overgang (test) naar een hogere klasse. 
Maar driemaal is scheepsrecht en 1 april (geen grap) 
was wel een mooie datum om te slagen, dacht haar 
baasje. En het lukte: 93 van de 100 punten, jippie, 
baasje zo blij als een hond met zeven geslachtsdelen. 
 
Maar, u vraagt zich misschien wel af waarom Pien 
plotseling wel bleef liggen. Een paar trainingen voor 
de overgang moesten we om beurten apart op een 
veld komen. Onze Pien moest recht naast me zitten, 
‘aan de voet’ zoals ze dat in hondentaal noemen. Dan 
de riem af en het commando liggen; tot zover ging 
alles goed. Baasje moest zo’n meter of tien van de 
hond gaan staan en de hond ‘in zit voor’ oproepen. 
Nog geen vijf meter van hem verwijderd meende 
Pien wederom de benen - oftewel in dit geval de 
hondenpoten te moeten nemen - door rondjes te 
rennen. De trainer stond al met een plastic jerrycan 
in zijn hand en gooide deze richting Pien; ze schrok 
zo dat haar speelse gedrag even over was. Ze liep 
rustig naar het baasje. “Aanriemen”, zei de trainer, “en 
even de volgoefening doen.” Na dit gedaan te hebben 
moest de riem weer af en de oproepoefening werd 
weer herhaald. Perfect werden toen, en tot op heden, 
de oefeningen gedaan waarbij de riem af moest. 
 
Onze Pien is ‘genezen’ en heeft in de gaten dat we 
haar fratsen niet altijd waarderen. Natuurlijk is zij nog 
weleens ondeugend en blijvend speels, maar we zitten 
in de B–klasse waar we nu flink oefenen voor nieuwe 
uitdagingen. Dus als u mij met onze Pien rondjes ziet 
lopen, onze Pien ziet liggen (twee minuten oefening) 
of ziet apporteren, dan zijn wij aan het oefenen. 
Natuurlijk mag ze nog wel spelen en hoeft niet altijd 
onder commando te staan. Ze kijkt me momenteel 
met haar trouwe hondenogen vragend aan en ik denk 
aan het liedje van Gerard van Maasakker en zing: “Hé 
gaode mee, dan gaon we ’n eindje lopen.”

Arie Schoofs
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Wampenberg 66
2370 Arendonk

Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85Garage - Carrosserie

24/24u Self service tankstation

Ons aanbod jonge tweedehandswagens vind je op:      www.garage-d-l.be

Nieuwbouw ● Herstelling ● Renovatie ● Domotica ● Verlichting

Heikant 55
2370 ARENDONK

Tel.: 014 67 85 39
Gsm: 0474 29 00 26

MAES Johnny

PAUL SMETS
Nieuwbouw & Renovatie

Berendonk 63 - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 91 79 - 0476 23 83 41
garagepoorten@paulsmets.eu  -  www.paulsmets.eu

S E C T I O N A L E  G A R A G E D E U R E N
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ZOMERKWAALTJES 
We zijn blij dat het weer zomer is. Toch zijn er ook wat narigheden voor onze viervoeters in deze tijd van 
het jaar. De meeste zomerkwaaltjes zijn het gevolg van parasieten of hoge temperaturen.
Vlooien
De vlo is de meest bekende boosdoener. Een goede 
vlooienbestrijding is het hele jaar door belangrijk en 
voorkomt een boel jeukklachten. De vlo is ook drager 
van lintwormeitjes  dus  ook hiervoor is het belangrijk 
om besmetting te voorkomen. 

Teken
Teken worden een steeds groter probleem. Eerst was 
het alleen een zomerprobleem maar er zijn de laatste 
jaren meer soorten in Nederland gekomen die het hele 
jaar voor komen. De aantallen zijn ook flink gegroeid. 
Het geeft niet meer alleen problemen in de bossen 
maar ze zitten ook gewoon in het gras. Steeds meer 
teken zijn besmet met de ziekte van Lyme die wijzelf 
en onze honden kunnen oplopen. Om dit te voorko-
men is het belangrijk om de honden preventief te be-
handelen.  Dit kan met  een tekenband of anders door 
een spray of pipet.  De keuze is persoonlijk en vaak af-
hankelijk van de activiteiten en de gezinssituatie.  Ook 
kunnen honden tegenwoordig worden ingeënt tegen 
de ziekte van Lyme. In de zuidelijke landen kunnen 
teken nog meer ziekten overbrengen.  Ook al gebruik 
je bestrijdingsmiddelen toch is het goed om je hond 
regelmatig, bijvoorbeeld na  een wandeling, even te 
controleren op deze kleine spinnetjes en deze eventu-
eel te verwijderen.

Oververhitting
Naast deze parasieten is het vaak de mens die in de 
zomerperiode zelf voor problemen kan zorgen. Zoals 
we in een ander artikel in deze gazet kunnen lezen is 
het belangrijk om veel met je hond te ondernemen. 
Wel moeten we er rekening mee houden  dan onze 
hond  oververhit kan raken bij warm weer. Honden 
kunnen hun warmte moeilijker kwijt dan mensen, al-
leen door hun voetzolen en door te hijgen. Laat hem 
dus niet achter in de auto want de temperatuur kan 
snel oplopen. Hou hem bij warm weer dan ook zoveel 
mogelijk in de schaduw.  Ga ’s morgens vroeg op pad 
of ’s avonds maar niet op het heetste moment van de 
dag. Hou er ook rekening mee dat bijvoorbeeld stenen 
of asfalt erg heet kunnen zijn en dus vervelend voor de 
hondenpootjes. Is je hond toch oververhit geraakt  dan 
kunnen we dat zien aan het hijgen, kwijlen en sloom 
worden. Bedek hem met koele, natte lappen en ver-
vers die ook steeds. Dit uiteraard in de schaduw.  Geef 
hem kleine slokjes water. Ook is het goed om hem te 
koelen door  zijn pootjes in het water het zetten.

De reuzeberenklauw
De reuzeberenklauw zien we in de maanden maart tot 
en met september. Als je op een zonnige dag in aan-
raking komt met deze plant kun je flinke brandwonden 
krijgen. Krijg jij en je hond het sap in de ogen kun je 
zelfs blind worden. De plant heeft klauwvormige blade-
ren. Ze is nauw verwant aan de gewone berenklauw, 
maar veel groter. De reuzenberenklauw heeft geribbel-
de, rood gevlekte stengels die aan de voet tot 10 cm 
dik zijn. Deze groeit op enkele weken uit tot een plant 
van 3 a 4 meter hoog met bladeren tot anderhalve me-
ter groot. De plant heeft grote schermen vol witte bloe-
metjes. De bladeren zijn grof gezaagd en diep inge-
sneden. Het gewas is vooral te vinden langs wegen en 
overige plaatsen die niet begraasd of bewerkt worden. 
De brandharen en het sap kunnen in combinatie met 
de zon voor flinke brandwonden zorgen.

De grasaar of het kruipertje 
Na het maaien van het lange gras komen er opeens 
hele hordes van de kruipers vrij. Honden vinden het 
heerlijk om te rollen en te snuffelen en letten niet op of 
er iets aan hun lijfje blijft plakken. Soms is het de baas 
meteen duidelijk dat er wat aan de hand is door het 
heftig schudden met de kop, het vreselijk knijpen met 
het oog of het kreupel lopen. Je ziet het niet altijd met-
een waardoor aartjes onder de huid kunnen kruipen , 
door het trommelvlies of achter het oog.
Goed opletten dus!
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Gereedschappen,

specialiteiten & toebehoren

voor bouw en afwerking

Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56

Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19

Openingsuren:
Maandag:   Gesloten 

Dinsdag: van 9u tot 12u  
Woensdag: en 13u tot 18u 
Donderdag: 
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u

Zaterdag:  van 9u tot 18u
Zondag:  van 10u tot 12u

DE GROOTSTE KEUZE IN DRANKEN

Schilder- & behangwerken
Verkoop behang - verf

Molenwiel 5
2370 Arendonk

Tel. 014 67 06 38

FRANK SCHELLEKENS
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LEKKER ACTIEF
De vakantie komt er aan. Wat betekent dat? Voor wie 
is de vakantie? Voor de hond of voor de baas? Of is 
jouw vakantie voor jullie beiden?  Betekent vakantie 
rust of betekent vakantie leuke dingen doen? Zeg 
eens eerlijk. Vind je het lekker om je hond eens een 
week of paar weken niet uit te hoeven laten? Of vind 
je het juist fijn om in de vakantie juist extra tijd met je 
hond door te brengen?
Het is niet dat de hond aan vakantie toe is. Neem je 
je hond zoveel mogelijk mee als je naar vrienden of 
familie of een dagje weg gaat?  Maak je er samen 
een gezellig uitje van? Of is het belastend als je 
hond er bij is? En waar ligt dat dan aan?

Onderneem eens wat meer met je viervoeter. Veel 
honden krijgen te weinig beweging. En wij zelf? 
We willen toch ook allemaal meer bewegen? Heel 
veel nieuwe hondenbaasjes hebben grote plannen. 
Bij de fokker rond de tafel zijn we toch hartstikke 
enthousiast en kunnen we niet wachten om  met de 
puppylessen te beginnen? En na de puppylessen 
hebben we toch grootse  voornemens om allerlei 
takken van sport te gaan beoefenen en veel met ze te 
gaan ondernemen? Helaas zien we vaak dat als “het 
nieuwe” er vanaf is de gezamenlijke activiteiten op 
een lager pitje komen te staan. De opvoeding vergt 
toch wel wat inspanning. Vaak wat meer dan gedacht 
en dan wordt het wat gemakkelijker als we de hond 
thuis laten. De hond gaat tot de dagelijkse routine 
behoren en vaak is het even snel een uitlaatrondje 
of een of twee maal in de week een hondensport 
beoefenen op het trainingsveld. Maar we weten 
allemaal dat een hond in een geurwereld leeft. Dus 
steeds hetzelfde uitlaatrondje is geestdodend voor 
hem. Het is niet genoeg voor hem. We willen toch 
allemaal een kwispelende staart zien? Geef hem 
uitdaging. andere plaatsen, andere geuren, andere 
activiteiten. Hij leert daar ook van, net als met de 
trainingen. Je gaat toch naar de hondenschool om 
je met je hond in het dagelijkse te kunnen begeven? 

Hondenactiviteiten zijn niet alleen leuk voor jou en 
je hond, het zorgt er ook voor dat jullie band hech-
ter wordt. Erg belangrijk maar waar we helaas het 
meest mis zien gaan is de relatie tussen de baasjes 
en hun honden. Als een hond zich goed gedraagt, 
kan hij overal mee naartoe.  Gezellig  voor jou als 
baas en ook het leven van de hond blijft interessant. 
Een slecht functionerende hond mag niet meer mee 
als het baasje ergens naar toe gaat. Hij belandt in 
zijn bench of hok. De eigenaar heeft minder plezier 

met zijn hond en de hond heeft ook weinig lol in zijn 
leven. Veel  activiteiten helpen je beter te communi-
ceren met je hond. Ze gaan zich dan ook beter ge-
dragen. Je leert hem ook beter kennen, problemen 
herkennen en zoeken naar een oplossing. De bewe-
ging zorgt er ook voor dat je hond zich niet verveelt 
en dit vermindert weer de kans op slecht gedrag. 
Een hond die leuke dingen doet met de baas en na-
derhand moe is zal minder snel ongewenst gedrag 
vertonen dan honden die de hele dag thuis hangen 
en niks te doen krijgen.

Honden hebben behoefte aan uitdaging, lichamelijk 
maar ook geestelijk.  We zullen dus  tegemoet 
moeten komen aan de behoeft van onze honden om 
dingen te ondernemen. Dus:  je moet met je hond 
wat gaan doen. Je kunt samen zoveel meer doen 
dan alleen de gehoorzaamheidstrainingen volgen.

Wat googlen leverde toch een flinke rij van activiteiten 
op: Gehoorzaamheid, wandelen (liefst met anderen 
zodat ze  lekker kunnen ravotten), fietsen, steppen, 
skeeleren, zwemmen, behendigheid, apporteren, 
canicross, breitensport, schapendrijven, doggydance, 
coursing,  flyball,  dogfrisbee,  ringtraining,  speuren 
en treibbal. Er zijn ook allerlei workshops en 
hondenevenementen. 
Mag de hond vanwege een blessure minder belast 
worden kun je ook denk-/zoekspelletjes met hem 
doen. De honden kunnen tot op hoge leeftijd mee, 
bijvoorbeeld in een karretje. Ze kunnen dan toch 
mee met dagtripjes of vakantie. Ze hoeven niet thuis 
te blijven.
Een hond is niet gemaakt om op de bank te liggen!
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com

Het “KLEI-KUNST” atelier
Kleicursus voor beginners en gevorderden.
Je hebt geen speciaal talent nodig.
Laat je handen je geest ontspannen
en leer kleiën in een gezellige sfeer.

Geen verlies van lessen door afwezigheid. (10-beurten kaart)

Cursussen op maandag en donderdag van:
09.00-12.00u   13.30-16.30u   19.00-22.00u
Niet tijdens de schoolvakanties!

Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN

Voor info:
 014 45 40 81 of
 0474 94 20 06

of kom eens langs:
 Warande 29
 2360 Oud-Turnhout

ARENDONK & OUD-TURNHOUT ARENDONK

ARENDONK                        Wampenberg 30 bus 1                Tel 014/67.24.21
OUD-TURNHOUT             Stwg. op Mol 54 bus 1                 Tel 014/45.35.14

WWW.NKVERZEKERINGEN.BE
ARENDONK Wampenberg 30 bus 1 Tel. 014 67 24 21
OUD-TURNHOUT Stwg. op Mol 54 bus 1 Tel. 014 45 35 14

B.V.B.A

BOUWONDERNEMING

Nieuwbouw - Verbouwingen

Heikant 10
2370 Arendonk

Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

bvba-lejo@telenet.be
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SNUFFELDAG 2015
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de hondenschool de eerste zondag van mei de Snuffeldag. Iedereen 
kan en mag deelnemen aan de overgangen en wedstrijden van zijn/haar klas. Voor de Snuffeldag 2015 
kon ten laatste op 14 april worden ingeschreven. Door Joy de Vocht is niet alleen een mooi verslagje van 
de dag gemaakt. Zij is ook maakster van de mooie foto-impressie.
Zoals gebruikelijk hadden we ook dit jaar weer een 
Snuffeldag. Dit is onze jaarlijkse opendeurdag en 
iedereen die lid is kan dan meedoen. We hadden 
dit jaar 77 deelnemers, waarvan de meesten uit de 
wedstrijdklassen kwamen. Zeker voor de lagere 
klassen is dit altijd spannend, want het is voor hen een 
echte overgang. Jammer dat we maar 2 pups hadden 
die meededen, maar ze hebben het wel heel goed 
gedaan.

De overgangen van A naar B en van B naar C zijn ook 
goed verlopen. Voor sommigen was dit eindelijk een 
geslaagde overgang naar een hogere klas. Zo zie je 
maar weer nooit opgeven, hé Philip! 
Voor anderen was het eens kijken wat het inhield want 
het is toch spannend zo’n eerste keer overgang. Voor 
de niet-geslaagden zou ik zeggen: “Niet opgeven, 
blijven trainen, dan komt alles goed.”

Het weer was ons in de middag wat minder gezind. 
Een enkele regenbui is er toch gevallen, maar dat 
mocht de pret niet drukken.

Daar onze vaste frituurman er niet bij kon zijn, hadden 
we vervanging van twee zussen van Nadia. Zij hebben 
dit goed gedaan. Het was tenminste zeer lekker.

De wedstrijdspelers hadden een gezonde concurrentie-
strijd. Ook hier weer mooie dingen gezien en een 
enkele wegloper. De keurders Luc en Rogier waren 
ook weer van de partij en hadden een leuke wedstrijd 
uitgezet.
In programma 1 moest er een barrage aan te pas 
komen tussen Anita en Nicole en die was niet 1, 2, 
3 beslecht want er waren meerdere oefeningen voor 
nodig om tot een besluit te komen. Ze waren dus aan 
elkaar gewaagd.
Aan sommige honden van de recreanten merk je toch 
wel dat ze oud aan het worden zijn. Het gaat niet meer 
zo vlot, maar chapeau voor hen.

Om 18.00 uur was de prijsuitreiking. Het was zeer fijn 
dat er bij de prijsuitreiking een hele goede opkomst 
was. Er waren maar zes afwezigen. Bedankt! Iedereen 
kreeg sowieso een aandenken en de nummers 1, 2 en 
3 mochten een mooie prijs uitkiezen die door middel 
van loting werd bepaald.

Ik zou zeggen tot volgend jaar zondag, 1 mei en …….. 
weer allen op post!

De foto’s die zijn gemaakt, komen nog op de site te 
staan.

Bedankt aan alle helpers want zonder jullie kunnen we 
het niet.
   
Groetjes,
Joy 
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BROOD- en BANKETBOETIEK

‘t Zand 46  ARENDONK
Tel. 014 67 72 49

Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten

Peter
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