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CLUBHUISveRHUUR
Wisten jullie dat de leden van onze vereniging ons 
gezellig clubhuis kunnen huren voor een feestje, 
vergadering, workshop of iets anders waar je ruimte 
voor nodig hebt?

Het verwarmde clubhuis van Snuffel biedt ruimte, 
meubilair en een gezellige gevulde bar.  Dranken krijg 
je aan  de inkoopprijs + 10%.

Voor een bedrag 
van €50,- krijg je 
van ….. de sleutel 
om een dagdeel 
in het clubhuis te 
vertoeven.
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BeSTUUR
Voorzitter:
 Miranda Van Woerkum
 info@hs-snuffel.be
Penningmeester:
 Maria Ooms
 meulders.ooms@telenet.be
Secretaris:
 Katrien Vanherck
 katrien.vanherck@proximus.be
Ledensecretariaat:
 Monique Debie
 mo.debie@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
 Christine Maes 
 wedstrijd.hssnuffel@telenet.be 
Hoofdinstructeur:
 Wilma Verbeek
 w.beerens3h@hotmail.com

TeRReINONDeRHOUD
 Ron Hendrikx
 Marc Van Hoppe

ReDACTIe
 Harrie Panken
 gazet.harrie@upcmail.nl
 Rian Beijsens
 gazet.snuffel.rian@gmail.com
 Rudy Fransen
 info@fransen.be

WeBMASTeR
 Martijn van der Heijden
 martijnvdh@me.com
 
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 Parkeerverbod bij toegangsPoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeer-
verbod geplaatst ter hoogte van de toegangspoort. Blijkbaar is 
het bord nog niet door iedereen gekend of opgemerkt want velen 
blijven voor de poort parkeren. Mogen wij vragen zeker als de 
brouwer en de poetsvrouw komt de poort vrij te laten!

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 wisse-
len van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de trai-
ning 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 houden.

UITGAveSCHeMA
NIeUWe HONDeNGAZeT
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht.
In 2016 is dat nog:
•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 december.
Kopie kunt u sturen naar één van de volgende mailadressen:
- info@fransen.be (Rudy Fransen).
- gazet.snuffel.rian@gmail.com (Rian Beijsens)
- gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken).
De Nieuwe Hondengazet is verkrijgbaar in het clubgebouw. De 4 meest 
recente edities staan ook op de website van de hondenclub:
www.hs-snuffel.be 

mailto:hs-snuffel@hotmail.com
mailto:gazet.snuffel.rian@gmail.com
mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be


De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 25 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

DANKWOORD
Na het verlof moet de hondenschool het doen zonder de drie trouwgedienden, Fons vanherck, Linda 
Spaepen en Harry van den Broek. Dit trio heeft heel veel snuffelwerk verzet. een woord van dank aan hun 
adres is zeer op zijn plaats. voorzitter Miranda brengt dat voortreffelijk onder woorden. De gazetredactie 
sluit zich graag daarbij aan.

Fons vanherck
Na vele jaren van trouwe dienst heeft helaas Fons Vanherck besloten 
om te stoppen met les geven. Fons hoorde al zowat bij het meubilair. 
Begonnen als lid met zijn diverse honden. Toen dacht Fons, les geven, 
dat is ook wel leuk. In 1997 slaagden wij samen voor ons instructeurbrevet 
en zijn wij als volwaardige instructeur aan het lesgeven begonnen.
Diverse klassen heeft hij onder zijn hoede gehad, duizenden leden heeft 
hij opgeleerd. In A-, B- of C-klas het maakte niet uit voor hem. 
Buiten het lesgeven stond Fons ook altijd klaar. Of het nu helpen bij de 
wedstrijden, verzorgen van de sponsoring of naar de brouwer gaan, niks 
was Fons te veel.
Al enkele jaren zei hij steeds ik ga stoppen, die reuma, maar steeds ging 
hij toch door. Maar ja, nu heeft hij het dus echt gedaan.

Fons ik zou zeggen een hele dikke merci!
Voor al die trouwe jaren vrijwillige diensten.
Geniet met Nadia en je kinderen en kleinkinderen van het leven en 
natuurlijk met de honden.
We zullen u nog zeker zien, voor een taske koffie!

Gr. Miranda

Linda spaepen en Harry van den broek
Ook met Linda en Harry die van het leven gaan genieten, verliezen wij ons fijne kantinepersoneel en Harry als 
instructeur van de recreanten.
Ook jullie zijn als lid begonnen en zo verder in 
het clubgebeuren binnen gerold. Van lid naar 
bestuurslid. Harry werd ook instructeur en 
Linda ging het kantinegebeuren runnen.
Ondanks dat ze zelf niet meer trainde en later 
Billy hebben moeten laten gaan, bleven ze 
toch fanatiek meedraaien.
Beetje bij beetje zijn ze de laatste jaren gaan 
minderen, eerst op zondag om lekker aan 
zee te gaan genieten. De kleinkinderen die 
er kwamen, waar ze ook graag tijd aan willen 
besteden. Dit heeft hen doen besluiten om te 
gaan stoppen met het clubgebeuren.
Ook voor jullie een hele dikke merci!
En altijd welkom op Hondenschool Snuffel.

Gr. Miranda
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Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN bvba

Wij zijn verdeler van:
Fokker, Prins, Farmfood, Royal Canin,

Pro Plan, Hill’s Science Plan, Eukanuba, 
Opti Life, Duck, Pedigree,...

Turnhoutsebaan 195a - 2480 Dessel
Tel. 014 37 81 40

www.vogelhandel-huysmans.be

ma: 13.30u-18.00u / di-vrij: 09.00u-12.00u en 13.30u-
18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u

OPEN OP

ZONDAGVOORMIDDAG
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resterende aCtiviteiten 2016
 November Zaterdag 19 Wintercup Debutanten en Programma 1  10.00u
   Zondag 20 Wintercup Programma 2     10.00u *
 
 December Woensdag 7 Overgangen en wedstrijd Recreanten   19.00u
   Zaterdag 10 KPVA Debutanten en Programma 1 HBHV   10.00u
   Zondag 11 KPVA Programma 2 HBHV    10.00u *
   Woensdag 21  Bezoek Kerstman en Huldiging Clubkampioenen  19.00u
 
  Winterstop van 27 december 2016 tot en met 1 Januari 2017

 *= geen les voor de wedstrijdklassen en recreanten. Data zijn onder zeker voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.

UITSLAGeN OveRGANGeN eN BReveTTeN
OveRGANGeN
Geleider Hond Ras Pnt
Juli
A - B
Kristel v/d Eynde Basil Duitse Pincher 89
Karin v/d Linden Zoey Border Collie 96
Carola Sanders Myra Friese Stabij 92

B - C
Wilma Roest Saar Kruising 85

September
A - B
Monique Debie Caesar Border Collie 83
Maria Beerens Odie Mechelse Herder 83
Suzanne Van Eeten Dolly Dwergpoedel 86
John Diederich Boy Oud Duitse Herder
Lisa Caers Caisy Hollandse Herder

B - C
Ellen Stevens Dutch Labradoodle 77
Karin v/d Linden Zoey Border Collie 90

Oktober
A - B
Stefie Hesselmans Jans Heidewachtel 95
Ludwig Feyen Paco Mechelaar 97
Nikki Feyen Pyke Border Collie 91
David Hublau Mazzel Duitse Dog 82

B - C
Maria Beerens Odie Mechelse Herder 74
Rob Jansen Kee Rhodesian Ridgeback 69,5
Marcel Michiels Kobus Kruising 77,5
John Diederich Boy Oud Duitse Herder 84
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De DIeReNARTS

Waar een hondje kopen?
Een schattig hondje in huis halen is altijd een spannend 
moment. Het is een kameraad die we voor de volgende 
tien tot vijftien jaar in huis halen. Het is dus van het 
grootste belang dat we even stilstaan voor we wel 
degelijk overgaan tot de aankoop van een hond. 
Er bestaan immers verschillende mogelijkheden waar 
u uw trouwe viervoeter kunt ‘kopen’. We overlopen 
even kort de verschillende mogelijkheden met hun 
voor - en nadelen. Bovendien is het zo dat er sinds 
1/1/2015 een nieuwe wetgeving van kracht is binnen 
Europa om te voorkomen dat te jonge pups een lang 
transport moeten ondergaan (vb. van landen in Oost 
Europa naar België). Deze wetgeving schrijft voor dat 
een hond dient gevaccineerd te zijn voor hondsdolheid 
(rabiës) op de leeftijd van 12 weken indien deze zal 
reizen binnen Europa. Nadien moet de hond nog drie 
weken in het land van oorsprong blijven voor de hond 
mag reizen binnen Europa. 

aankoop van een hondje via internet
(2dehands.be, marktplaats.nl, ...)
Dikwijls worden hondjes aangeboden via internet aan 
zeer aanlokkelijke prijzen. Echter, dikwijls gaat dit 
om broodfokkers die veel geld betalen om bovenaan 
uw zoekopdracht te staan binnen het internet. Vaak 
gaat dit ook om fokkers die verschillende rassen 
aanbieden. Deze fokkers kopen vaak hun hondjes 
in Oost Europese landen, om ze na transport naar 
hier verder te verkopen met een grote winstmarge. 
Dikwijls hebben deze hondjes maar een korte 
gezondheidscontrole gehad en zijn ze niet geënt zoals 
wij het aanraden. Indien u overgaat tot de aankoop 
van een hondje over internet, is het belangrijk dat u 
kijkt naar het land van origine van de hond. Dit kan 
u terugvinden binnen het paspoort van de hond. 
Natuurlijk willen we hier benadrukken dat ook ‘goede’ 
fokkers dikwijls hun hondjes te koop aanbieden via 
internet. Graag geven we volgende tips mee waar u 
kan naar vragen bij de aankoop van een hondje bij 
een grote kennel:

Zandvliet 111 - 2480 Dessel
0472 970 862 of 0479 528 505

www.dapzandvliet.be

- Vraag naar het moederdier.
- Vraag naar het paspoort van de hond (en kijk naar 

het land van origine).
- Vraag hoeveel rassen de fokker heeft, vraag naar de 

vaccinaties en hoe vaak het hondje reeds ontwormd 
is.

aankoop van een hondje bij een hobbyfokker
Een hobbyfokker zal zeer sporadisch met hondjes 
fokken. Dikwijls zullen deze honden in een huiselijke 
sfeer opgroeien en zal dit hun socialisatie ten goede 
komen. Vaak ziet u het moederdier gewoon tussen 
de pups lopen. Een hobbyfokker is dikwijls duurder 
dan grotere fokkers. De verklaring hiervoor is dat een 
hobbyfokker veel meer tijd (en geld) in ieder hondje 
stopt voor u het aankoopt. Deze hondjes worden 
immers bij de hobbyfokker thuis geboren en blijven 
daar tot u het hondje aankoopt. 

aankoop van een hondje bij een fokker met 
stamboom
Een fokker die fokt met honden met stamboom is 
dikwijls nog een stuk duurder dan een hobbyfokker. 
Dit is ook makkelijk te verklaren want deze fokker zal 
nog meer geld spenderen aan zijn fokbeleid dan een 
hobbyfokker. Deze fokkers zullen alle ouderdieren 
laten testen op dysplasie: heupdysplasie (HD), 
elleboogdysplasie (ED) en ook vaak schouderdysplasie 
(SD). Doordat deze pups een stamboom hebben, is 
het makkelijk om de bloedlijn van deze honden na te 
gaan. Doordat deze fokker een puntenscore krijgt voor 
HD, ED en SD verlaagt u de kans dat uw aangekochte 
hond ooit last zal krijgen van deze gewrichten. 

aankoop van een hond bij het asiel
Waarom geen hond aanschaffen uit het asiel? Zeer vaak 
zijn deze honden al zindelijk en sociaal op het moment 
dat u overgaat tot de adoptie ervan. Bovendien zijn 
teefjes vaak al gesteriliseerd of reutjes gecastreerd.
En weet: deze honden zijn u zeer dankbaar voor de 
‘tweede kans’ die u hen geeft. Zij zullen u belonen met 
onvoorwaardelijke liefde!
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BANDEN EN VELGEN VOOR ALLE MERKEN

ORIGINELE VELGEN EN ONDERDELEN

BMW - AUDI - MERCEDES - VW - PORSCHE

BMWHEELS
Brasel 5a - 2470 RETIE

0497 25 00 51
blinndatz@hotmail.com
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Grabbelpas 2016
Elk jaar organiseert de hondenschool op verzoek 
van de gemeente Arendonk met enthousiasme een 
activiteit voor de vakantie vierende jeugd. Dit jaar 
was dat op 5 augustus. Anders dan voorgaande jaren 
werden de activiteiten gehouden in de namiddag. De 
grabbelpas stond de dag in het teken van hoe om 
te gaan met de hond. De kinderen waren verdeeld 
in twee groepen en beide groepen kregen te horen 
waarmee rekening te houden bij aanschaf van een 
hond en wat te doen als je die in huis hebt. Na wat 
theorie en een memoryspel werd op straat en het 
plein met de honden geoefend. Tijdens de ingelaste 
break was voorzien in wat drinken en eten een 
versgebakken pannenkoeken. Ter afsluiting was voor 
de grabbelpassers een spelparcours uitgezet dat met 
eigen hond of een geleende snuffelviervoeter moest 
worden afgelegd. Alle tijden werden geklokt en de 
uitslag opgemaakt. De kinderen mochten allemaal een 
prijsje uitkiezen. Kinderen en organisatiemedewerkers, 
maar ook alle honden denken met voldoening terug 
aan de Snuffelgrappelpas 2016. Evi Gorrens was 
de gemeentelijke monitor. Ook zij heeft zich goed 
vermaakt.

Uitslagen spelparkoers

Uitslag groep 1 Uitslag groep 2
1. Levi Wouters 1. Jana Castermans
2. Lander Goossens 2. Jitske Meulemans
3. Vic Maes 3. Jasper Van Hoof
4. Rik Wuyts 4. Axelle Van Den Bergh
5. Laure Raymaekers 5. Jelle Meulemans
6. Laura Van Laerhoven 6. Lisse Borgmans
7. Rowan Bruurmijn 7. Minte Jochems
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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

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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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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NAJAARSWANDeLING
16 OKTOBeR
Het leek die zondagvoormiddag wel een nazomer-
wandeling want de zon scheen lekker.
De tocht was uitgezet door Cedric en Stef.
Rond de klok van tienen verzamelde zo’n 40 wande-
laars zich bij Café het Paradijs in Arendonk.
De honden werden uit de auto gehaald en deze gaven 
te kennen dat ook zij zin hadden in een uitstapje in 
plaats van trainen op school.
Stef kondigde aan dat er vetrokken kon worden en de 
stoet liep langs het kanaal.
Meteen hadden we al ongenode gasten want een 
groep wespen verstoorde onze start, menig hond en 
begeleider werd gestoken, maar nadat de lastpakken 
verdreven waren werd er verder gewandeld
Nadien werd de groep in tweeën gesplitst, een voor de 
lange wandeling en de andere voor een niet minder 
mooie korte wandeling door natuurreservaat het 
Goorken.
Regelmatig konden de honden van hun riem ontdaan 
worden en dan genoten ze zichtbaar van de vrijheid.
Natuurlijk moesten ze door hun uitzinnigheid weleens 
tot orde geroepen worden maar het verliep allemaal 
prima.
Het tempo zat er goed in maar dat kon ook niet 
anders met als koploper Luc die ‘s morgens al van zijn 
woonplaats Lichtaart naar Arendonk was gelopen.
Een peulenschilletje voor deze gedreven vierdaagse 
wandelaar in zijn korte broek.
Maar netjes werd er regelmatig op iedereen gewacht 
zodat we tegen half twaalf gezamenlijk het Paradijs 
naderde.
Goed en wel neergedaald in de terraszetels kwamen 
ook de lopers van de lange mars aan.
De kring werd groter gemaakt zodat ook deze 
snuffelaars aan konden schuiven.
Onder het genot van een drankje van koffie verkeerd 
tot karmeliet werd er gezellig gebuurt.
Tot ieders verrassing (tenminste de mijne wel) kwam 
er ook nog cake en appelvlaai ter tafel.
Deze lekkernij was gebakken door Carien en de 
calorieën die er die voormiddag afgewandeld waren 
werden weer aangevuld.
Ook de honden keken smekend en letten op of er 
maar niet een kruimeltje op de grond wilde vallen.
Even later ging eenieder weer zijn eigen weg, maar 
hoe laat de laatste terraszitters huiswaarts gingen is 
bij ondergetekende niet bekend.
Organisatie bedankt voor deze gezellige wandeling en 
Carien bedankt ”het ging erin als koek.”

Arie Schoofs
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SveN MÖLLeR-WILS
vloer- en tegelwerken

Cardijnstraat 29 - 2400 Mol - Tel. 0478 62 45 56
ellen_jans@hotmail.com
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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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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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COLUMN: PeULeNSCHILLeTJe
Als gewoonte lig ik na wandelingen thuis lekker uit 
te rusten. Ik luister dan dikwijls heel relaxt naar de 
radio. Ook kijk ik weleens met één oog naar wat voor 
moois de TV te bieden heeft. Doorgaans is er op dat 
kijkkastje niet veel soeps te zien, maar hoe anders 
was dat midden oktober.
Eerst hoorde ik op de radio tijdens de nieuws-
uitzendingen dat het binnenkort weer te gebeuren 
stond. Ook de TV-uitzendingen wisten er niet genoeg 
van te krijgen. “Wat dan?” zult u zich afvragen. Welnu: 
de lage landen werden er bij herhaling op gewezen 
dat het ‘time-time’ ging worden. Time-time? 
Jazeker: het laatste weekeind zou het weer zover 
zijn. Alle klokken en uurwerken moesten in de nacht 
van zaterdag op zondag klokslag 03.00 uur worden 
teruggezet naar 02.00 uur. Het uur tussen 02.00 u 
en 03.00 zou men dus tweemaal gaan beleven, was 
mijn gedacht. Vooraf heb ik me suf geprakkiseerd 
hoe ik me dat moest voorstellen. Zou ik twee keer in 
dat uur moeten blijven rusten, zou ik twee keer naar 
buiten moeten om even een luchtje te scheppen en 
mijn behoefte te doen, zou ik ik wat niet wat allemaal 
twee keer moeten gaan meemaken?
Toen het uur ‘U’ was aangebroken en de grote wijzer 
van  klokken, horloges en alles wat tijd aangeeft, van 
de ‘3’ naar de ‘2’ gingen, was ik in angstige spanning 
en had het niet meer. Het viel echter allemaal reuze 
mee. Ik merkte namelijk niets, helemaal niets.
Eenmaal in slaap bleef ik in dromenland. De met veel 
bombarie aangekondigde tijdexercitie ging helemaal 
aan mij voorbij. Wel werd ik zondagmorgen een uur 
eerder wakker en wist me geen raad. Mijn bioritme 
was wat van slag, maar dat heb ik met hulp van mijn 
huisgenoten nu weer aardig ik de hand. 
De omslag van zomer- naar wintertijd is eigenlijk 
iets van niets voor ons Snuffelhonden. Tijdens 
de morgenwandeling volop licht en de laatste 
dagrondgang pikkedonker. Goed te doen. Een 
peulenschilletje! 

Vro l’Lander

ZILveReN SNUFFeL
In de vorige gazetten hebt u kunnen lezen over 
Shinto, de zilveren snuffel van Paulette Jacobs 
uit Arendonk. Het was de bedoeling Shinto 
tijdens het 25-jarig Snuffeljubileumjaar te volgen. 
Helaas zijn Shinto en haar baasje niet meer op de 
hondenschool geweest. 

Shinto is een telg van een zeer 
oud ras van Japanse herkomst, 
dat teruggaat tot ver voor 
onze jaartelling. Shinto was de 
eerste hond die dit jaar bij De 
Snuffel werd ingeschreven. Zij 
heeft met haar baasje de beginnersklas gevolgd en 
ook de puppylessen afgemaakt. Door tijdgebrek van 
haar baasje kon zij nauwelijks naar de A-klas komen. 
Uiteindelijk is zij afgehaakt.

De gazetredactie hoopt dat Shinto en haar baasje 
het naar de zin hebben gehad bij de hondenschool 
en er voor de toekomst wat hebben opgestoken. De 
wekelijkse gang naar het hondenterrein is verleden 
tijd en heeft plaatsgemaakt voor gezellig thuis zijn en 
wandelingen in Arendonk en daarbuiten.
Jammer dat Shinto niet meer naar de hondenschool 
komt. Helaas, maar het is niet anders. Daarom is dit 
de laatste bijdrage over de Zilveren Snuffel.

Geloof me, ikke al veel.

Al veel hondenliefde
ontvangen?

KeNNeRSWAARHeID
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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

Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82

www.natuursteengeudens.be

STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken

PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk - Tel. 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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UITLAATTIPS
In deze gazet is al eens aandacht besteed over waar het is toegestaan honden los uit te laten. elke 
gemeente kent wat dat betreft andere regels. Het is daarom goed dat per plaats te checken. Door een 
aantal nieuwe Snuffellaars is gevraagd eens wat te schrijven over hoe het best hun oogappeltjes uit te 
laten.
Voor jonge honden geldt als algemene stelregel per 
keer niet meer minuten uit te laten dan het aantal 
weken dat ze oud zijn. 

Honden hebben lichaamsbeweging nodig. Dat houdt 
ze fit en voorkomt overgewicht. Laat je hond minimaal 
2 keer per dag uit, maar beter nog is 3 tot 4 keer. De 
hoeveelheid beweging een hond nodig heeft, verschilt 
en is afhankelijk van het ras en leeftijd. De ene hond 
kan zijn energie prima kwijt met 2 rondjes op een dag 
en met een andere moet je er zeker 3 of 4 keer per 
dag een flinke tijd erop uit. Het is belangrijk dat je hond 
zijn energie kwijt kan. Als hij thuis onrustig is en veel 
aandacht vraagt, dan krijgt hij waarschijnlijk te weinig 
beweging. Ook overgewicht is een signaal dat wijst op 
te weinig activiteit. 

Er is een scala aan halsbanden, tuigjes en lijnen om 
uw hond uit te laten. Tuigjes zijn er in alle soorten en 
maten en deze verdelen de druk beter. Gebruik geen 
tuigje als je hond hard aan de lijn trekt want met een 
tuigje kan hij nog meer kracht zetten. Een halsband 
van leer of nylon mag niet te strak of juist te los zitten, 
dan ontsnapt de hond. Tussen de nek en halsband 
moeten 2 vingers passen. Houd voor een halsband de 
volgende maten aan: kleine hond, 20 tot 40 centimeter; 
middelgrote hond, 40 tot 60 centimeter; grote hond, 
60 tot 80 centimeter. Voor de lengte van de lijn zijn 
geen richtlijnen. Ga je vaak de natuur in neem dan een 
langere lijn, zodat je hond meer vrijheid heeft maar let 
op dat hij niet verstrikt raakt. Verder geldt: hoe ‘wilder’ 
de hond, hoe dikker en korter de lijn. 

Voor puppy’s zijn het beste een dunne lijn en halsband. 
Die werken goed omdat je de hond dan makkelijk en 
voorzichtig kunt sturen. Een goede keus is bijvoorbeeld 
een flexie rollijn. Die zijn in verschillende lengtes 
verkrijgbaar is.

Sommige honden zijn van nature goede zwemmers 
of zijn er zelfs speciaal voor gefokt terwijl andere 
eerst moeten leren zwemmen, of niet eens in de 
buurt van water moeten komen omdat ze gemakkelijk 
verdrinken. Laat je hond dus nooit zomaar in het water 
springen en leer hem eerst zwemmen als dit nodig is. 

Je kunt hier het beste mee beginnen als hij nog een 
pup is. Zorg altijd vers water mee te nemen als je met 
je hond gaat zwemmen.

Het lijkt heel vanzelfsprekend, maar lang niet iedereen 
ruimt de ontlasting van zijn hond op. Dit is vervelend 
voor mensen en huisdieren in je omgeving. Houd dus 
rekening met de omgeving en zorg dat je altijd een 
schepje en een poepzakje meeneemt als je je hond 
uitlaat.
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Transport
Mertens Franky bvba

B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be
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HIER IS NOG PLAATS
VOOR UW

ADVERTENTIE!
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WeDSTRIJDWeeKeND
Het derde weekeind van september was Hondenschool het middelpunt van het KKUSHwedstrijdgebeuren. 
Niet alleen wedstrijden voor debutanten, programma’s 1 en 2 en voor veteranen, maar ook sociale test en 
brevettest. Dit waren de hoofdingrediënten op 17 en 18 september 2016.

De voorbereidingen voor het wedstrijdweekeind waren al veertien dagen eerder begonnen. Zaterdag, 3 
september werd rond 08.00 uur de toegangspoort van het hondenterrein open gezet voor de najaarwerkdag. 
Veel snuffelpersonen kwamen een handje toesteken en hadden gehoor gegeven aan de oproep ervoor te 
zorgen dat clubgebouw en terreinen tip top in orde kwamen. In goede ambiance werden onder leiding van 
terreinverantwoordelijke Ron Hendrikx de handen flink uit de mouwen gestoken. Het resultaat mocht er zijn.
Daags voor de eerste wedstrijddag was het ook een drukte van belang. Extra meubilair, drankwagen, opzetten en 
inrichten van tenten. Het lijken allemaal routineklussen, maar ze moeten wel worden geklaard. 
Zaterdag, 17 september was het ook al vroeg dag om ervoor te zorgen dat het wedstrijdgebeuren vlekkeloos 
kon plaatsvinden. Niet alleen dat. Inrichting van het kinderspeeldorp met springkussen, zandbak en grabbelton. 
Het open terras werd voorzien van tafels en stoelen, de tombola ingericht en de nieuwe snuffelkledinglijn 
gepresenteerd. In het clubgebouw werd de laatste hand gelegd aan uitstalling van de mooie en ruim gevulde 
prijzentafel. Ook de ingrediënten voor verzorging van een warme en koude hap kregen hun plaats in het aperte 
frituurdomein.
De eerste wedstrijddag moesten door 10 keurders in totaal 200 aangemelde deelnemers worden gejureerd. Voor 
de 72 debutanten, de 68 wedstrijdspelers programma’s 1 en de 60 wedstrijdspelers programma 2 waren mooie 
parkoersen uitgezet. Op het oog goed te doen, maar wel met een paar instinkers. Geleiders en honden moesten 
namelijk steeds op hun qui-vive blijven. Na deelname aan hun wedstrijd konden geleiders en honden op een 
zonovergoten terras onder genot van drank en snacks de prestaties van hun lotgenoten volgen. Allen vermaakten 
zich goed.
Na de prijsuitreiking werd na even nagepraat. Alom tevredenheid over de goed verlopen eerste wedstrijddag. 
Heel druk. Prachtig weer en vooral een bijzonder goede stemming.

Zondag, 18 september was de tweede wedstrijddag. In tegenstelling tot de dag ervoor was het door een 
tegenvallend aantal inschrijvers niet druk. De twee keurders hadden in de ochtend nog wel hun handen vol aan 
het afnemen van de sociale test. Daarvoor waren 21 deelnemers aangemeld, waaronder 17 snuffelduo’s. Alle 
honden kwamen met hun geleiders zegevierend over de meet. Proficiat!
sMiddags stonden de brevettest en de veteranenwedstrijd op de rol. Voor het brevet was maar één aanmelding 
en voor de veteranen eentje meer, twee dus. Erg jammer dat er niet meer inschrijvingen waren. Ondanks dit 
geringe aantal werden de test en de wedstrijd enthousiast afgewerkt.

De wedstrijduitslagen en de resultaten van de sociale test van alle snuffeldeelnemers waren als volgt.

Debutanten
Deelnemer Hond Ppunten

Bjorn Hermans Renzo oran 91

John Diderich Dusty 85

Karlijn Cornelissen Out of sight fitch 64

Lydia Luyts Narah 91

Lize Rens - Borgmans Noah - no one else but me 87

Johnny Huysmans Bruce 75

Karin Van der linden Cisco afwezig

Sven Moller - Wils Nyo 97

Tom Lancel Balou 68

Rudy Fransen Casa d’agostini oliveira 92

arrie Panken V Sophars Hof Atseya Elise 81

Niels Timmermans Syb 83

Heidi Mariën River stream dione of pribardom 85

Suzanne Van eeten Kyla afwezig
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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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Programma 1
Deelnemer Hond Punten

Christine Maes Maeglin nap 93

Miranda Van woerkum Tibo 71

Tiny Noten Jina langu ni- iliano 77

Ron Hendrikx Ivar vom haus ehrlich 88

Antoniek De laat Duke 82

Leo Vanherck Unit marajuyo 82

Katrien Vanherck Avalanche (thyson) 75

Erica Kovac Ninnah 73

Maria Beerens Kyra 78

Programma 2
Deelnemer Hond Punten

Rina Dierckx Ishka 104

Eddy Campers Gon of home wendevick 133

Wilfried Goris Izzi onze bondgenoot 142

Marc Maes Indy of lucifers delight 139

Josee Geukens Diezel 126

John Maes Falconsway never walk alone 146

Luc Willemsens Kadizz de la maison echaruq 141

Cedric Stoop Dreaming of you nike 144

Tiny Noten Ice van de hoge laer 128

Achiel Vandeweyer Nico ter masdjano 140

Anita Keppens Jacqueline 133

Irenka Madej Maxime - noa uit huize eigendroom 128

Finne Verstraelen Hercules v.h. peerdespul (jacco) 134

Guy Claessen Hero from marrax place 146

Nicole Berrens Xena 133

Resultaten Sociale Test
Deelnemer Hond Geslaagd

Simone Brants - van de Wiel Mila Ja

Wilma Roest Saar Ja

Ellen Sevens Dutch Ja

Kris Vervoort Zyra Ja

Mia Melis - Bergmans Naomy Ja

David Hublau Mazzel Ja

Maria Beerens Odie Ja

Jan Maes Greyzare otto jan Ja

Marcel Michiels Kobus Ja

Suzanne Van Eeten Dolly Ja

Rob Jansen Kee Ja

Kim Van Rooy Odet

Patricia Broeckx Dotje Ja

Carola Sanders Myra Ja

Stefanie Van den kerckhove Woepi Ja

Eric Cox Basje Ja

Colin Smits Brik Ja
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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

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. ...
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