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BELANGRIJKE MEDEDELING
u Parkeerverbod

bij toegangspoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeerverbod 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 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 De

parking is geen speelplaats voor kinderen. Heeft u, (om welke
reden ook) kinderen bij op de hondenschool, gelieve ze beter in
de gaten te houden!!! (er zijn in het verleden auto’s beschadigd
en dat is nergens voor nodig).

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.

u Beste

dierenvriend, regelmatig is er nog hondenpoep te vinden in de plasweide. Gelieve telkens
je hond zijn grote behoefte heeft gedaan dit op te
kuisen zodat onze terreinverzorger niet hoeft te
vrezen dat het alle kanten kan opspatten tijdens
het maaien van het gras.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

WEBMASTER
Martijn van der Heijden
martijnvdh@me.com

TRAININGSUREN

NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB

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
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WERKDAG
Met de Snuffelwedstrijd in het vooruitzicht is de
jaarlijkse herfstkuis gehouden.
Vanaf 8.00 uur druppelde snuffelpersoneel door de
openstaande poort het parkeerterrein op.
Allen hadden materiaal voor binnen- en buitenwerk
meegebracht. De organisatie had gezorgd voor een
hapje en een drankje.
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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2017
November Vrijdag 3
Zondag 5
Zaterdag 25
Zondag 26

Winterwandeling
Overgang / Wedstrijd Recreanten
Wintercup
Wintercup GEEN LES

19.00u
08.30u
10.00u
10.00u

December Woensdag 7
Zaterdag 16
Zondag 17
Woensdag 20

Overgang / Wedstrijd Recreanten
KPVA Kamp. Debutanten en Programma 1 Ter Dries
KPVA Kamp. Programma Ter Dries GEEN LES
Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioen

19.00u
10.00u
10.00u
19.00u

Winterstop van 24 december tot en met zondag 7 januari 2018
Data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.

Auto-oven

Ook afgelopen zomer kon je het met de regelmaat
van de klok ergens lezen of horen. Iemand, die zich
verplicht zag een autoraampje in te slaan omdat daarin
een oververhitte hond zat. Dat een hond oververhit
geraakt, is niet zo vreemd. In de zon wordt elke
stilstaande auto binnen de kortste keren een dodelijke
oven op vier wielen.
Even wat misverstanden naar het rijk der fabelen
verwijzen. Nee, een auto blijft niet koel als u de
airco inschakelt voor u de auto verlaat. Die werkt
namelijk alleen als de motor draait. Ja inderdaad,
de binnentemperatuur van een auto loopt ook in
de schaduw razendsnel op. Nee, een raam op een
kiertje laten staan is echt niet voldoende. Nogal wat
misverstanden ontstaan omdat mensen er niet bij
stilstaan dat een hond het veel sneller warm krijgt
dan mensen. Dat ligt aan het feit dat een hond zijn
lichaamswarmte alleen via zijn voetkussentjes en
zijn tong kwijt kan. Mensen raken hun warmte via de
huid kwijt. De hondenhuid is dik behaard en dus niet
geschikt voor het afvoeren van warmte.
De normale lichaamstemperatuur van een hond
schommelt tussen de 38 en de 39 graden. Wanneer
zijn lichaamstemperatuur oploopt tot 42 graden wordt
zijn bloed stroperig en kan dan niet meer goed worden
rondgepompt. Gevolg: de hond raakt in een coma en
overlijdt.

•
•

•

Is het buiten 27 graden dan is het in de auto na 10
minuten al 37 graden en na 30 minuten 45 graden.
Is het buiten 32 graden dan wordt het in de auto
al na 10 minuten 43 graden en 51 graden na een
half uur.
Bij een buitentemperatuur van 35 graden is het in
de auto na 10 minuten 45 graden en na een half
uur 30 minuten zo’n 54 graden.

Een oververhitte hond is vrij makkelijk te herkennen.
Hij hijgt heel hard, kwijlt, gaat braken en ziet er uitgeput
uit. Zo’n hond heeft heel snel verkoeling en water
nodig. Ziet u zo’n hond, dan is directe actie nodig. Kijk
of de eigenaar van de auto in de buurt is en waarschuw
politie en dierenambulance als u de eigenaar niet snel
genoeg vindt. Als het een zaak van leven of dood is,
sla dan zo snel mogelijk een ruitje in en haal de hond
uit de auto. De hond moet daarna zo snel mogelijk
worden gekoeld. Doe dat echter wel geleidelijk. Een
emmer water over de hond heen gooien is slecht!
Leg de hond op een schaduwrijke plek, liefst in koel
gras of op koele tegels. Leg zo mogelijk een natte
doek of laken over de hond heen en drenk deze doek
steeds opnieuw in koud water. Laat de hond kleine
slokjes water drinken. Bel een dierenarts als de
dierenambulance er niet snel genoeg is.

Een stilstaande auto is op warme dagen een oventje
op vier wielen. En dat oventje warmt angstwekkend
snel op:
• Is het buiten 21 graden dan is het in de auto 31
graden na ongeveer 10 minuten en na 30 minuten
al 40 graden
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Nieuwe Hondengazet
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht. Dit
jaar is dat nog één keer en wel medio december.
Kopie voor de laatste editie van 2017 moet uiterlijk 1
december aanstaande zijn ingeleverd. Dat kunt u doen
door uw bijdrage te sturen naar één van de volgende
mailadressen:
- info@fransen.be (Rudy Fransen).
- 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
Gelukkig hebben Nadia Vanbosch en Tom Lancel
op freelance-basis bijdragen voor deze gazet
aangeleverd. Vette merci daarvoor.
Grote aandacht wordt gevraagd om gevolg te
geven aan de oproep om de gazetredactie te komen
aanvullen. Mocht deze oproep aan dovemansoren
zijn gericht dan moet u er ernstig rekening mee
houden dat komend jaar uitgave van de Nieuwe
Hondengazet stagneert of erger: helemaal geen
gazet meer van de drukpersen komt rollen.
Laat het niet zover komen en meld u aan!!

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Tot eind december
Tot de uitgifte van de 4e 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.
Vrijdag, 3 november: Winterwandeling
Relaxen en ontspannen, zijn naast het volgen en lessen
en training bij de hondenschool basisbegrippen. De
eerste vrijdag van november staat een winterwandeling
op het programma. Hopelijk is het dan nog aangenaam
herfstweer. Niets belet u om aan de wandeling deel te
nemen. Stel de inrichters van de wandeling niet teleur
en schrijf massaal in. Houd de flyers in de gaten die
vooraf in het clubgebouw komen.
Deze zondag geen lessen en trainingen!

sectie gehoorzaamheid met elkaar sportief te meten
in. Aan de wintercupwedstrijden doen ook Snuffeltrio’s
mee. Het is altijd plezierig te gaan supporteren. Vanaf
10.00 uur beginnen de eerste wedstrijdgroepen. Noteer
de data maar alvast in uw agenda.
Let op: ’s zondags, de 26e november zijn er geen lessen
en trainingen.
Zaterdag, 16- en zondag 17 december: Proviciaal
Kampioenschappen
Dit weekeinde zijn de jaarlijkse kampioenswedstrijden
voor de provincie Antwerpen..
Zaterdag zijn de wedstrijden voor debutanten en voor
programma 1. Op zondag worden de velden betreden
door de spelers in de wedstrijdklasse programma 2. De
kampioenswedstrijden worden betwist op de terreinen
van Hondenschool Ter Dries aan de Sikkelstraat 26 in
Beerzel; aanvang tekens 10.00 uur.
Zondag, 17 december geen lessen en trainingen!
Woensdag, 20 december: Kersthappening en
Huldiging Clubkampioenen
De Kerstman en zijn gevolg zijn weer door de
hondenschool gecontacteerd. Hij heeft toegezegd
met plezier te komen om hernieuwd kennis te maken
met alle honden en hun geleiders. Nadat de Kerstman
alle honden met zijn gaven heeft bedacht, volgt in
het clubgebouw huldiging van de Snuffelkampioenen
2017. Het programma begint om 19.00 uur in een
weer ongetwijfeld sfeervolle omgeving en plezierige
ambiance. Komt allen warm tezamen onder een hopelijk
mooie sterrenhemel om te genieten en het Snuffeljaar
stijlvol af te sluiten.

KENNERSWAARHEID
“Is op Dierendag uw viervoeter
speciaal vertroetelt? ”
Ja hoor, Monbarbu is een Franse waterhond.
Dus Jaarlijks ritueel. Hondensauna: pootjesbaden, zwemmen, massage natuurlijk.
Hondenkapster: snoepjes a volentè en verder
rusten op het waterbed. Altijd weer plezant.
Uitbaatster ziet er ook leuk uit!

Zaterdag, 25 november en zondag, 26 november:
Wintercup
Het laatste weekend van november staat in het teken
van de Wintercup.
Voorheen stonden deze wedstrijden te boek als
interclubwedstrijden, sectie gehoorzaamheid. Al vele
jaren biedt KV Moldernete op haar terreinen een nationaal
podium voor hondenclubs om zich met wedstrijdspelers
in debutantenklasse en de Programma’s 1 en 2 de

Uitgave HS Snuffel

Jaargang 26

-

Nr. 3

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet

Dierenspeciaalzaak

HUYSMANS-BOONEN

bvba

Wij zijn verdeler van:
Fokker, Prins, Farmfood, Royal Canin,
Pro Plan, Hill’s Science Plan, Eukanuba,
Opti Life, Duck, Pedigree, Euro Premium,...
OP DAG
N
E
OP ORMID
O
AGV

D

ZON

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 13.30u18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u
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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN
OVERGANGEN
Geleider
Juli
A-B
Cindy Adriaensen

Hond

Ras

Pnt

Boefje

Mix

93

B-C
Annick De Proost
Monique van Alphen

Stella
Mila

Mix
Labrador

September
A-B
Ivonne Hendrickx
Doy van Tongeren
Jan Witvrouwen
André Lavrijsen
Cindy Adriaensen

Cosmo
Appa
Lex
Mara
Boefje

Duitse Herder
Mix
Friese Stabij
Heidewachtel
Mix

93
83

86,5
87
82,5
89
93

GRABBELPAS
De hondenschool heeft ook dit jaar de jeugd van
Arendonk weer de kans gegeven door middel van
de Grabbelpas wat op te steken van honden en hoe
daarmee om te gaan. Twee groepen werden namens
de gemeente Arendonk gemonitoord door Hendrik
Sauvillers. De eerste groep bestond uit 10 kinderen
en de 2de uit 7 kinderen. Omdat niet iedereen een hond
bij zich had, waren er gelukkig Snuffelleden die met
hun hond de kinderen wilden helpen met hun eigen
viervoeter.
Op vrijdag, 4 augustus was het weer prima en
vermaakten de kinderen zich op hun best. Na aankomst
werd begonnen met een interessante quiz. Zeker niet
altijd even gemakkelijke quiz maar dat mocht de pret
niet drukken. Soms moest naar de juiste antwoorden
worden geraden. Al met al werden er toch enkele
hele mooie scores behaald. Na de quiz werd naar
buiten gegaan. Eerst werden de honden uitgelaten
en daarna was een activiteit op het plein. Daar werd
de groep gesplitst. Op het ene veld werd geleerd wat
volgen is, wat zitten is en nog andere bevelen. Op het
andere veld deden de kinderen met hun honden een
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B-C
Nadia Cuypers
Marleen Schellekens
Hennie Willems

Rafa
Senna
Loena

BREVETTEN
Geleider
Hond
HS Rakkers - Arendonk - 24 juni
Suzanne Van Eeten
Dolly
Stefie Hesselmans
Jans
Suzan de Waal
Tessy
Carmen Van Gompel Yuma
Lihos - 13 augustus
Nadia Vanbosch

Entlebucher Sennenhond
Mix
Labradoodle

82
86
77,5

Ras

Pnt

Dwergpoedel
Heidewachtel
Poedel
Tervuerense Herder

94
93
98
86

Panache Mechelse Herder

HS Snuffel - 17 september
Lise Slegers
Jito
Annick De Proost
Stella
Monique Van Alphen Mila

91

Mix
Mix
Labrador

89
84
80,5

hindernissenparcours. Heel leuk hoewel af en toe wel
eerst wat moest worden gewend aan de toestellen,
maar voor een koekje als beloning doen honden veel.
Daarna werd gepauzeerd en werden de kinderen
verrast met frisdrank en pannenkoeken. Dat smaakte
heerlijk. Na dit smakelijke intermezzo moesten de
kinderen met hun honden een hindernissenparcours
gaan doen tegen de tijd. Een ballengooiwedstrijd
was daarvan de afsluiting. Sommigen waren echte
supergooiers. Na deze sportieve oefening volgde de
prijsuitreiking waarbij de grabbelpassers een prijs
mochten uitkiezen uit de rijk gevulde prijzentafel.
De kinderen hebben zich tijdens de Snuffelgrabbelpas
goed vermaakt en zien al uit om volgend jaar weermee
te doen. Alle helpers die de dag mogelijk hebben
gemaakt werden uitvoerig bedankt.

Uitslag Grabbelpas 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Beker van België en
Grote Prijs van België
Guy Claessen met Hero From Marrax Place en Frans
Vanderzanden met Obi verdedigen in Lanaken de
Belgische titel.
Op zondag 10 september trokken Guy met Hero
en Frans met Obi Wan Of Maranns Home naar het
Limburgse Lanaken, Hondenschool de Meute. Anders
dan de vorige jaren was dat ze zich pas om 7.30 u
moesten melden aan het secretariaat; vroeger was dit
om 6 u.
Om deel te nemen moesten beiden geselecteerd
worden. Guy met Hero moest een plaats versieren bij
de 30 beste honden van Programma 2 en Frans met
Obi moest bij de 40 beste Programma 1-honden zijn
plaats op eisen. Geen eenvoudige klus want je moet in
verschillende provincies spelen en punten halen. Voor
Programma 2 moet je telkens 1 of 2 punten halen; dat
wil zeggen winnen of een 2de plaats nemen. Op 15
wedstrijden mag je maximaal 30 punten hebben en
deze moeten behaald zijn in 5 verschillende provincies.
Je mag ook maar 5 wedstrijden binnen sturen van
de provincie Antwerpen. Voor Programma 1 liggen
de punten iets ruimer maar ook hier de 5 provincies
en maximaal 5 wedstrijden van eigen provincie.
Guy met Hero stonden het afgelopen jaar (een
hondensportjaar loopt van 16 augustus 2016 tot 15
augustus 2017) 13 maal op het hoogste schavotje
en 2 maal net niet. Ze behaalden dan ook een
knappe selectie plaats, namelijk een 4de plaats.
Samen met nog 3 anderen had hij 17 punten.
Dit is een prachtige prestatie en zegt veel meer
over het team dan de presentatie de dag zelf.
Frans met Obi stonden het afgelopen jaar 14 maal
op het hoogste schavotje en 1 maal juist niet. Ze
behaalden dan ook een mooie 3de plaats met 16 punten.
Beide teams voor deze prachtige prestaties proficiat!

www.hs-snuffel.be
verliep gesmeerd tot de oefening verloren voorwerp.
Men moest het stokje in een kring van 6 andere
stokjes laten vallen. In de ganse oefeningen waren
er 3 cirkels van 6 stokjes. Hero ging naar de juiste
cirkel maar nam totaal onverwacht het foutieve stokje.
Guy trachtte Hero nog een keer op te sturen voor het
juiste stokje. Dit lukte maar de tijd van de oefening
was voorbij. Resultaat 0 op 20 en dat was een enorme
teleurstelling want de rest van de oefeningen verliepen
vlot. Wat spijtig! Met 123 op 150 goed voor een 23ste
plaats kwam Guy met Hero van het terrein. Over pech
gesproken.
Frans met Obi speelde op hetzelfde uur. Ook daar
verliep het anders dan verwacht. Obi miste hindernissen
bij de onderbreking, waardoor het vertrouwen tussen
Obi en Frans zoek was. Stress in de benen, wat in
elke oefening tot puntenverlies leidde. Frans en Obi
kwamen met 89 op 100 van het plein, goed voor
een 10 de plaats. Ook Frans was niet tevreden; de
ontgoocheling was groot.
Guy en Hero, Frans en Obi we begrijpen dat je
meer had verwacht op de dag van de Grote Prijs en
de Beker. Jullie staan daar met allemaal topteams
van het gehoorzaamheid programma op het plein.
De oefeningen zijn niet te vergelijken met een
andere wedstrijd door heen het jaar. De stress blijft
ook niet thuis en elk team dat op het plein staat
hoopt ‘savonds op het hoogste schavotje te staan.
Jullie presentatie in het seizoen 2016 -2017 bewijst
dat jullie top teams zijn. Proficiat met de prachtige
prestaties.
Nadia Vanbosch

De verlossende mail kwam op 20 augustus 2017.
Beiden werden geselecteerd. De dag zelf verliep
anders dan de voorbije jaren. Vroeger werden de
oefeningen 1 maal uitgelegd en voorgedaan met de
witte hond om 9 u en dan gans de dag niet meer. Groep
na groep mocht zich voor de proeven aanbieden. Nu
werden ieder uur de oefeningen terug uitgelegd net als
op een gewone wedstrijd. Guy met Hero en Frans met
Obi moesten beiden om 12 u de titel verdedigen. Guy
en Hero moesten starten met de blijfoefening. Nadien
kwam de volgoefening en oefening Programma1
gecombineerd. Dit verliep allemaal prima. Hero werkte
met plezier en Guy straalde vertrouwen uit. Alles
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Nieuwbouw - Verbouwingen
Heikant 10
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

B.V.B.A

BOUWON DER N EM I N G

bvba-lejo@telenet.be

DE GROOTSTE KEUZE IN DRANKEN

Openingsuren:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
van 9u tot 12u
Woensdag:
en 13u tot 18u
Donderdag:
Vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 18u
Zaterdag:
Zondag:

van 9u tot 18u
van 10u tot 12u

Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19
Uitgave HS Snuffel
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Schoenmakerij - Sleutelservice - Autoplaten - Batterijen
Paul De Proost - Schutterstraat 39 - Arendonk

Uw foto op doek

Een leuk cadeau
om te geven en
te krijgen

LEDERWAREN

Portemonees, portefuilles, broeksriemen

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

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

VERKOOP

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN

Uitgave HS Snuffel

TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Veldenstraat
24
Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
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Belgian Winner
Belgian Winner werd gehouden op 24 september
2017. Het is een tegenpool van de Beker van
België en Grote Prijs van België. Anders dan
de Beker en de Grote Prijs speelt bij de Belgian
Winnerwedstrijd dat wordt geselecteerd door de
KMSH. Ook de debutanten kunnen meedingen naar
een selectie. Van HS Snuffel werden 4 geleiders
met hond geselecteerd.

www.hs-snuffel.be
meer, waardoor ze zelf als geleider 5 punten verloor
aan AW’s. Amber verloor verder hier en daar een punt.
Samen wisten ze een mooie 28ste plaats in de wacht te
slepen met 85 punten.

In de Debutanten kwam aan de start Marie Gaukema
met Amber, in Programma 1 Tiny Noten met Jina
Langu Ni-Illiano en Frans Vanderzande met Obi Wan
Of Maranns Home en in Programma 2 Irenka Madej
met Maxime Noa uit huize Eigendroom. Allen moesten
in de voormiddag hun beste beentje voorzetten. Marie
Gaukema met Amber werd als 33ste geselecteerd met
86.53 punten, Tiny Noten met Illiano als 17de met 90.80
punten, Frans Vanderzande met Obi als 2de met 98.20
punten en Irenka Madej met Maxime Noa Uit huize
Eigendroom werd als 30ste geselecteerd met 136.90
punten.

Tiny en Illiano hadden een nieuwe supporter mee
namelijk mevrouw Noten en dat vond Illiano wel leuk.
Het koste hem ook wel wat punten in de onderbreking
want in plaats van zich te concentreren op de oefening
zocht Illiano zijn vrouwke (mevrouw Noten). Verder
verloor Illiano in elke oefening wel een puntje en moest
Tiny vrede nemen met 82 punten, goed voor een 24ste
plaats.

Marie met Amber trainen nog niet zolang op onze
hondenschool, maar we zijn trots dat ze samen
naar de Winner konden gaan. Dat de zenuwen van
Marie niet onder controle waren, merkten we aan
de volgoefeningen. Marie wist af en toe de weg niet
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Om 11 uur trad Irenka met Noa aan in Programma
2. Irenka liep een foutloos parkoers en het ging heel
vlot binnen het team. Slechts een verlies van 2 punten
in de wandeling. Dat is een goede prestatie. Bij de
apport liep het fout want Noa ging niet binnen de
vooropgestelde tijd het apportvoorwerp halen en kreeg
voor deze oefening slechts 2/20. Met 127 punten en
behaalde Irenka een prachtige plaats 24ste plaats op
de Winner. Knap gedaan.
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Column: WINTERTIJD

Om 12 uur was het in Programma 1 de beurt aan Frans
met Obi. Het was noch voor Obi, noch voor Frans een
superdag. Beiden gedroegen zich anders dan anders
en dit was op het puntenbord te zien. Ze behaalden
met 92 punten een 10de plaats. Niet slecht maar te
weinig om mee te doen voor het podium.
Alle Snuffeldeelnemers hebben met hun honden een
prachtige prestatie neergezet als team. Mee kunnen
doen aan de Belgian Winner is al een hele prestatie.
Het vraagt inzet, doorzetting en training. Super knap
gedaan van jullie allemaal.
De Belgian Winner zal in 2018 voor de derde maal
georganiseerd worden. Dan gelden de volgende
nieuwe selectiecriteria: Degenen die wensen deel
te nemen aan deze competitie moeten, om zich te
kwalificeren een minimum aantal wedstrijden spelen:
20 (debutanten), 30 (GP1) of 40 (GP2) wedstrijden
en dit in 3(debutanten), 4 (GP1) of 5 (GP2) provincies
waarvan buiten de eigen provincie 5 (debutanten), 10
(GP1) of 15 (GP2) wedstrijden. Deelname is volledig
vrijblijvend.
Nadia Vanbosch
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Weet niet of u zich ervan bewust bent. Het einde der
tijden nadert met rassen tred. Nee de wereld vergaat
niet. Daarover dus geen zorg. Wel even attentie voor
het feit dat de huidige zomer zo langzaam maar
gezwind aan het eind van zijn Latijn geraakt. Na
zeven maanden zomertijd start van een nieuw begin:
De WINTERTIJD. Erg? Nee niet echt, want zodra dat
een feit is, kan al worden begonnen met aftellen. Als
gekend heeft een jaar 12 maanden en gegeven het
feit dat de zomer er daarvan 7 afsnoept, resteert voor
koninkje winter maar een schamele 5 maanden. Dat
moet te doen zijn zeker voor Snuffelhonden. Hoop wel
dat mijn geleider er op tijd bij is om in de nacht van
zaterdag, 28 op zondag, 29 oktober de klok achteruit
te zetten. Daar zal nog een hele tijd mee gemoeid
zijn want er staan en liggen nogal wat uurwerken in
huis. Die allemaal om 03.00 uur in de nacht gaan
terugzetten naar 02.00 uur zal nog heel wat voeten in
aarde hebben. Hoop dat het mijn geleider goed afgaat
want anders wordt wintertijd 2017 in mineur begonnen.
Hey wist u dat er tot 1977 in de lage landen aan
de Noordzee altijd in wintertijd werd geleefd? Het
was namelijk pas in dat jaar dat de zomertijd werd
ingevoerd. Vraag me af waarom dat werd gedaan.
Alom klinkt het dat invoering van de zomertijd gepaard
gaat met energiebesparing. “Door de klok een uur
vooruit te zetten, wordt het later licht en dus ook later
donker”, klinkt het dan. Alsof dat iets te maken heeft
met energiebesparing waag ik te betwijfelen. Bij mij in
ieder geval niet. Ik blijf zolang ik wil in mijn mand liggen
om geen energie te verspillen. Ik heb een uitstekend
biologische klok en die laat zich niet manipuleren door
welke uurwerkkunstgreep dan ook. Nee daar moet
vroeger voor worden opgestaan. Hoe en wat er ook
valt te zeggen over splitsing van het jaar in twee tijden
daar word ik niet warm of koud van. Ik blijf lekker in
mijn eigen ritme de dag, de week, de maand, het jaar
doorkomen. Maakt niet uit welke periode het is. Het
is me allemaal om het even. Ik ga er mee om zoals
me goed dunkt. Maakt niet uit of het nu zomertijd is of
wintertijd.
Vro l’Lander
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

www.deregenboogretie.be
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BROOD- en BANKETBOETIEK

Peter

‘t Zand 46   ARENDONK
Tel. 014 67 72 49
Openingsuren: ma-za 7u-18u   Zondag 7u-12.30u   Woensdag gesloten
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HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL bvba

PIETER VAN MECHGELEN
Wampenberg 72

2370 Arendonk

Tel. 014 68 92 90

Fax 014 67 14 57

www.houthandelvanmechgelen.be

Timmerwerken Mark

Verbouw - Onderhoud - Nieuwbouw
Mark Dierckx
Plonderijen 8 - 5541 TB Reusel

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

Eetwinkel “De Daries”
De Daries 136
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 66
Uitgave HS Snuffel
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Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49
Fax 014 67 80 85

Garage - Carrosserie
24/24u Self service tankstation

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

STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken
Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82
www.natuursteengeudens.be

L E G A R A G E D E
A
N
U R
I O
T
E N
C
E
S
PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk garagepoorten@paulsmets.eu
Uitgave HS Snuffel
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Tel. 0476 23 83 41
www.paulsmets.eu
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TOM LANCEL
Tom Lancel ligt al een tijdje in de lappenmand. Hij schreef onderstaande Snuffelbrief. Ook heeft hij
zijn gevoelens in dichtvorm weergegeven. Knap!
De Gazetredactie wenst Tom sterkte en een voorspoedig algeheel herstel. Laat u niet onbetuigd en
stuur als blijk van medeleven een mailtje naarTom. Hij zal hij dat zeker op prijs stellen. zijn
mailadres is: tom.lancel@telenet.be

Hallo Snuffelaars,
Sinds enkele jaren ben ik een Snuffel lid en “oh boy” wat ben ik maar al te blij dat ik met liefde voor
mijn hond, ons ingeschreven had bij de Snuffel.
Als jonge knaap In mijn jeugd woonde ik met mijn ouders en broers nog in het Antwerpse en hadden
we bij ons thuis altijd wel verschillende huisdieren waaronder een hond. Nadeel… drukke bevolking,
veel verkeer en weinig groen. Later zijn we met z’n allen verhuisd naar de Kempen en nu een 30 jaar
later ongeveer heb ik mijn eigen gezinnetje en hebben we ons eigen huisje, tuintje en natuurlijk onze
eigen viervoeter. Ondertussen onze 2é hond. De 1é viervoeter een rottweiler heb ik nog volledig zelf
kunnen kiezen en we hadden een ontzettende fantastische band met elkaar. Ik heb r met heel veel
verdriet afscheid van moeten nemen nadat hij 9 jaar was geworden. Nu een 3 jaar geleden ongeveer
hebben we een nieuwe liefde die we als gezin hebben gekozen. En om te eindigen waar ik mee
begonnen ben. Ik ben ontzettend tevreden dat ik ons heb ingeschreven bij de Snuffel. Ik vind het een
geweldige club, aangename omgang, sociaal, meelevend, goede samenhang en ik ken ze nog niet
allemaal maar ik denk dat ik mag zeggen dat het allemaal geweldige lesgevers zijn. En om nu aan
het moraal van het verhaal te komen. Deze is voor elk van jullie te bedanken, van lesgever tot
verantwoordelijke tot kantine en zelfs elke helpende hand.

(Ik vond niet van iedereen een foto, dus excuseer me als ik iemand ben vergeten )

Een zachte blik, een blij gelaat, Een vriendelijk woord, een goede
raad. Al lijkt het simpel wat jullie schenken. Toch is het meer waard
dan jullie denken. Bedankt voor de wijze woorden
Ze waren vaak zo waar . Al jullie leuke dingen geven glans aan elk
jaar. We hoeven ons hier nooit te vervelen. We kunnen hier altijd spelen
Bedankt voor de gezellige tijd. Dat wilden wij even kwijt.
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Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be

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

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

Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56
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Al een tijd lang heb je niets van mij gehoord, maar er kwam uit mij gewoon geen woord.
De pijn is om te gillen, en het wordt weer eens snijden in mijn rug,
maar ik wist niet… deze keer wel heel erg vlug.
Toen was daar ineens die spoedopname, wat een pijn
en nee de daaropvolgende operatie was helemaal niet fijn.
Soms heb je van die dagen. Dan is de pijn niet meer te dragen.
Ik kan al dagen niet meer slapen en loop hele dagen te gapen
De pijn van mijn rug tot aan mijn billen. Haal het toch weg dat is wat ik zou willen.
Maar helaas ik weet zelf wel beter. Wegtoveren dat werkt voor geen meter.
Ook eerdere operaties zijn maar tijdelijk gelukt en daarom loop ik nu de hele dag gebukt.
Pillen is ook over en uit om te ontspannen. Dus maak ik maar weer andere planne.
En vrienden als je mij even niet meer ziet; ik word geholpen aan mijn rug dus ben er even niet.
Lachen, huilen, verwerken, boven al nu eerst gaan aansterken.
Het lopen en staan moet ik opnieuw gaan leren, maar ik zal genezen wederkeren
Ik heb in het verleden al bij verschillende vereniging gezeten
en het doet me pijn, want in De Snuffel vind ik het toch zo fijn.
Ze zeggen weleens: je leert je vrienden kennen in moeilijke tijden
terwijl ik hier ondertussen pijn lig te lijden.
Toch wil ik Ron & Bjorn even bestoefen want ze gaven me een kaart…
een kleine moeite maar een groot gebaar.
Ze gaven me een vriendelijke groet
en wensten mij veel sterkte en moed en van ieder van jullie een snuffelsnoet
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snuffelwedstrijden
Één week nadat de Beker en de Grote Prijs van België waren betwist, worden steevast door de hondenschool
de jaarlijkse wedstrijden georganiseerd. Naast wedstrijdspelers betraden ook brevetgangers en
deelnemers aan de socialisatietest de speelvelden aan De Steert.
Op zaterdag, 16 september was het al vroeg dag voor
de Snuffelorganisatie, vrijwillige medewerksters en
helpers. Alles moest er voor het eerste wedstrijduur
pico bello uitzien en men slaagde daarin met brio.
Nadat de keurders waren gearriveerd, druppelden
PG1- en debutantenhonden met hun geleiders binnen.
Op het voorziene uur kon worden gestart en na afloop
werd goed op tijd begonnen met de prijsuitreiking.
Onder goede en zonnige weersomstandigheden kwam
iedereen aan zijn trekken. De te lopen parkoersen
waren gevarieerd, met hier en daar wel wat venijnige
instinkers. Nadat de wedstrijdkruitdampen waren
opgetrokken, ging een ieder voldaan huiswaarts.
Zondag, 17 september was het minder drukt. Evenals
de dag ervoor was het heel mooi weer. De deelnemers
aan brevetpoef en socialisatietest kwamen wat
onwennig het parkeerterrein op om zich te melden
bij het wedstrijdsecretariaat. Hoe anders deden
dat de anciens van de veteranenklasse. Zij togen
zelfverzekerd en blakend van zelfvertrouwen het
wedstrijdterrein op.
De aanvankelijke ‘angst’ van brevetgangers en
deelnemers van de socialisatietest bleek ongegrond.
Allen verlieten namelijk met stralende gezichten de
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terreinen. Dat had zo zijn reden. Zij hadden allemaal
namelijk uitstekend gepresteerd. Voldaan werden
de bij de bereikte resultaten behorende diploma’s in
ontvangst genomen. Een solide basis voor een mooie
toekomst in de KKUSH-hondenwereld.
Het wedstrijdweekeinde werd op de gevoelige plaat
vastgelegd. Moeite waard die te bekijken op de
website van de hondenschool. Daarop staan ook alle
behaalde resultaten.
Het wedstrijdweekeinde is mogelijk gemaakt door inzet
van velen. Zorgen voor het leggen van tijdige contacten
met de KKUSH en keurders, open en verwerken van
inschrijvingen, aankoop van aandenkens en prijzen,
het up to date maken van mooi gladgeschoren velden
en materiaal tijdens de werkdag, catering, verzorging
van de inwendige mens, bediening voor en achter
de toog. Zomaar een greep, die verre van kompleet
is. O ja, één melding rest nog. Wist u dat er binnen
Snuffelgeledingen een vrouwspersoon rondloopt met
een zeer bijzondere gave? A wel vraag maar eens na
dan komt u uit bij ons moeke. Die kan rode wijn doen
consumeren als bijzonder porto. Knap, nie waar?
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Het “KLEI-KUNST” atelier
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

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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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!

Drukkerij FRANSEN bvba
Zandvliet 88
2480 Dessel
Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24
e-mail: info@fransen.be
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