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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 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 honden-
poep te vinden in de plasweide. Gelieve telkens 
je hond zijn grote behoefte heeft gedaan dit op te 
ruimen zodat onze terreinverzorger niet hoeft te 
vrezen dat het alle kanten kan opspatten tijdens 
het maaien van het gras.

 Alvast bedankt voor uw medewerking.
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PRIvACyvERKLARING vOOR 
HONDENSCHOOL SNUFFEL 
ARENDONK             Arendonk K.K.U.S.H. 966

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij hondenschool 
Snuffel.  We hechten veel waarde aan de bescherming, 
vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring leggen we uit welke 
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u lid wordt 
van onze hondenschool, waarom we deze gegevens 
nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

De verwijzing naar deze privacyverklaring op de 
website van Hondenschool Snuffel staat op het 
“inschrijvingsformulier nieuwe leden” en de jaarlijks 
terugkerende brief “aanmelding nieuw lidjaar”. Door deze 
te ondertekenen verklaard u dat u op de hoogte bent van 
ons privacybeleid. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen alleen de gegevens die direct door 
u aan ons gegeven zijn bij de inschrijven van u en uw 
hond(en). Deze gegevens zijn toegankelijk voor de 
ledenadministratie, de penningmeester en, op vraag, het 
bestuur van de vereniging.  
 

•	 Voor- en achternaam;
•	 Woonadres;
•	 Telefoonnummer;
•	 Geboortedatum;
•	 Nationaliteit;
•	 Beroep
•	 E- mailadres;
•	 Naam, ras, geboortedatum, klasse, chipnummer 

en evt. stamboomnummer van uw hond(en).
Bij gegevensverwerking van minderjarige kinderen wordt 
toestemming gevraagd aan ouder(s) of voog(den) om de 
persoongegevens in de ledenlijst te verwerken. 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben als hondenschool de verplichting om aan 
het einde van het jaar de digitale ledenlijst toe te sturen 
naar de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie Sint 
Hubertus). De K.K.U.S.H is als “full member” erkend 
en aangesloten aan de FCI (Fédération Cynologique 
Internationale).

Door de betaling van de jaarlijkse contributie zijn wij 
in het bezit van uw bankrekeningnummer. Deze wordt 
nooit aan derden bekend gemaakt en staat derhalve niet 
vermeld in de ledenlijst.

Bij het behalen van een overgang of Brevet wordt dit 
vermeld in de gazet van de hondenschool. 

Hierbij wordt alleen vernoemd uw naam, de naam van 
uw hond en in welke klasse u nu gaat spelen. 

Wij ontvangen en verstrekken verder geen 
persoonsgegevens via derden zonder uw nadrukkelijke 
toestemming.

U heeft ten alle tijden het recht op inzage en recht op 
verwijdering betreffende uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als u lid bent. 
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap 
blijven uw gegevens tot het einde van het boekjaar  in 
de ledenlijst staan. Daarna worden alle gegevens uit de 
digitale ledenlijst gehaald. Uw papieren inschrijfformulier 
wordt nog maximaal2 jaar bewaard. Daarna wordt ook 
deze vernietigd. 

Foto- en/of beeldmateriaal

Een foto is een bijzonder persoonsgegeven en mag 
derhalve niet zomaar gebruikt worden. Vanuit de 
hondenschool worden er regelmatig foto’s en of 
beeldmateriaal gemaakt tijdens evenementen. Denk 
hierbij aan Snuffeldag, Wedstrijd bij Snuffel, Familiedag, 
georganiseerde wandelingen, Dogsurvivals, BBQ, 
Makreelavond, Grabbelpas, enz. 
Deze foto- en/of beeldmateriaal kan verspreidt worden 
via:

•	 Televisie in de kantine van de hondenschool;

•	 Via de Snuffelgazet;

•	 Op de website www.hs-snuffel.be;

•	 Via Facebookpagina van hondenschool Snuffel;

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier nieuwe 
leden en de jaarlijkse brief voor het nieuwe lidjaar geeft u 
toestemming om foto- en beeldmateriaal waarop u staat 
te mogen gebruiken. 

U kunt deze toestemming altijd intrekken door dit 
schriftelijk te kennen te geven aan het bestuur. 

vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw 
persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen 
met onze ledenadministratie. Wie er verantwoordelijk is 
voor de ledenadministratie kunt u vinden op onze website 
www.hs-snuffel.be.

http://www.hs-snuffel.be
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UITGAvESCHEMA 2018
NIEUWE HONDENGAzET
Dit is de tweede editie van Snuffeljaar 2018. Het clubblad 
wordt 4 keer per jaar uitgebracht. 
Komend jaar dus nog twee keer en dat is, onder 
voorbehoud dat de redactie wordt verstrekt:

•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 
september

•	 medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 
december.

Kopie kunt u sturen naar één van de volgende 
mailadressen:

- info@fransen.be (Rudy Fransen)
- gazet.harrie@upcmail.nl (Harrie Panken)

De papieren versie van de Nieuwe Hondengazet is 
verkrijgbaar in het clubgebouw. Ook komen de meest 
recente edities te staan op website www.hs-snuffel.be

BIJzONDERE ACTIvITEITEN TOT BEGIN NOvEMBER
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.

zondag, 1 Juli: Overgang / Wedstrijd Recreanten 
Deze dag is bijzonder spannend voor de combinaties 
uit de opleidingsklassen die deelnemen aan de 
overgangsproef. 
A-klas deelnemers proberen de B-klas te bereiken de 
B-klassers de C-klas ter voorbereiding van het officiële 
KKUSHbrevet. Alle deelnemende combinaties succes 
gewenst.
De recreanten gaan zich voor het vakantieverlof nog 
eens met elkaar meten. Er zal weer op het scherpst 
van de snede worden gestreden voor elk punt. Alle al 
behaalde uitslagen en die van deze zondag staan op het 
bord in het clubgebouw.

vAKANTIE vAN  zONDAG 8 JULI TOT EN MET 
zONDAG 29 JULI
Even de Snuffelpannen erop om daarna veel full speed 
er tegen aan te gaan. Een ieder een goed verlof en graag 
tot ziens en sprekens tijden de eerste trainingen na het 
verlof op woensdag, 1 augustus. We hopen u met uw 
viervoeters dan fris en fruitig weer allemaal te ontmoeten.

vrijdag, 3 Augustus: Grappelpas
De hondenschool geeft ook dit jaar gehoor aan de oproep 
van het gemeentebestuur om voor de Arendonkse jeugd 
Grappelpasactiviteiten te organiseren. Op 3 augustus 

vindt de jaarlijkse happening plaats. Om 12.15 uur 
worden de deelnemers verwacht. Vooraf is voor hen het 
nodige klaargezet. Hopelijk wordt het een zonnige- en 
plezierige dag. Niet alleen voor de kinderen maar ook 
voor degenen, die aan de dag meewerken.

vrijdag, 31 Augustus: Makreelavond
Superbaas Mark van Hoppe is dé garantie voor het 
maken van overheerlijke makreel. Voor de niet-viseters 
zijn er vidées. Al met al ingrediënten waarvan kan 
worden genoten onder het consumeren van fris en of 
geestrijk nat. Voor ambiance moet men zelf zorgen, maar 
dat is eigenlijk overbodig te melden want Snuffelvrienden 
onder elkaar zijn daarvoor een opperbeste basis.  

zondag, 2 september: Wandeling
Waar de voetjes zullen gaan stappen, is nog niet gekend. 
Wel is gekend dat wordt gestart om 10.00 uur. Ruim 
op tijd volgt nadere informatie. Reserveer alvast in uw 
agenda. De hondenschool is deze zondag gesloten. 

zaterdag, 8 september: Werkdag
Om 08.00 uur staat de toegangspoort voor u open om 
een handje te komen toesteken. 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, 9 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. 

zaterdag, 15- en zondag 16 september: 
Wedstrijdweekeinde
Dit weekeinde zijn de jaarlijkse Snuffelwedstrijden.
Zaterdag zijn de wedstrijden voor debutanten en voor de 
programma’s 1 en 2. Om 10.00 uur worden de eerste 
groepen op het veld verwacht. Rond 18.00 uur is bekend 
welke scores honden en geleiders hebben behaald en 
zijn de prijsuitreikingen.
Zondag is veteranenklasse aan de beurt 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 de 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?!
Het wedstrijdweekeinde 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.

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be
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resterende aCtiviteiten 2018
vakantie van  zondag 9 juli tot en met zondag 31 juli

Augustus 
Vrijdag 3  Grabbelpas        12.15u
Zaterdag 11  Eerste selectiewedstrijd KVPA; terrein HS  Amicus, Groot Ranst
Vrijdag 31 Makreelavond        19.30u

September 
Zondag 2  Wandeling   GEEN LES    10.00u 
Woensdag 5 Overgang / Wedstrijd Recreanten       19.00u
Zaterdag 8  Werkdag         08.00u
Zondag 9 Beker en Grote Prijs van België WEL LES    10.00u 
Zaterdag 15 Wedstrijd Debutanten en Programma’s 1en 2     10.00u
Zondag 16 Wedstrijd Veteranen /Brevet/ Socialisatie Test    10.00u
Zondag 30  Belgian Winner   WEL LES

Oktober 
Zondag 7 Overgang / Wedstrijd Recreanten      08.30u
 
November 
Zaterdag 4  Tweede selectiewedstrijd KVPA; terrein HS De Dappere Vriend, Herentals
Woensdag 7  Overgang / Wedstrijd Recreanten       19.00u

December 
Zaterdag 1  Wintercup         10.00u
Zondag 2 Wintercup        10.00u
Zondag 2 Overgang / Wedstrijd Recreanten      08.30u
Zaterdag 15 Finale KPVA Debutanten en Programma 1; terrein HS Sloeber, Berlaar   10.00u
Zondag 16 Finale KPVA. Programma 2 Sloeber; terrein HS Sloeber, Berlaar  10.00u 
Woensdag 19 Kersthappening met Kerstman en Huldiging clubkampioenschappen  19.00u

WinterstoP van 20 deCember 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Data onder voorbehoud; kunnen ten alle tijden nog wijzigen. 

De Snuffelwinterwandeling vindt plaats in januari 2019.
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COLUMN: JAAR vAN DE HOND
Ook ik heb er aan moeten geloven. Eigenlijk was in de 
aanloop daar naar toe er geen ontkomen meer aan. 
Ja, ik heb het over het totaal uit zijn voegen gegroeide 
spel met een bal, over het WK voetbal 2018 dat de 14e 
juni is het losgebarsten in het land van de Russische 
beer. Als de voorbeschouwingen correct zijn, zijn de 
Belgenlandse Duivels bij uitstek de eindoverwinnaar 
om de beker der bekers omhoog te gaan torsen. Of 
die voorspelling gaat uitkomen, is bij lange na niet 
zeker. Het oude spreekwoord “Hoogmoed komt voor 
de val” zou wel eens het deel kunnen worden van de 
duivelse tricolores. Niet dat ik dat hoop, maar toch. 
Enige voorzichtigheid en bescheidenheid is best op 
zijn plaats. Beter achteraf met opgeheven hoofd goed 
feesten dan voortijdig met gebogen hoofd afdruipen 
en vervallen in anonimiteit. Zo genoeg gezegd over 
het balspelletje dat zichzelf nationaal en internationaal 
op een veel te hoge zetel heeft weten plaatsen.
Graag neem ik u mee terug naar de 16e februari van 
dit jaar. Die dag staat, om precies te zijn vanaf 10:42 
uur diep in mijn geheugen gegrift. Voor het geval dat 
u onwetend blijft, zal ik u uit uw droom helpen en 
plaatsen in de wereldlijke werkelijkheid van het jaar 
dat voor mij en mijn kompanen zo na aan het hart ligt. 
Het Jaar van de Hond. Jazeker het jaar dat volgens de 
Chinese astrologie toen is begonnen en in de ganse 
wereld verwelkomt werd vuurwerk, leeuwendans 
en veel eten. Anders dan in de lage landen aan de 
Noordzee begint het Chinese nieuwe jaar niet op 1 
januari maar wanneer de nieuwe maan ingaat. De 
Chinese kalender is gebaseerd op de maancyclus. 
Een maand duurt 28 dagen en een gemiddeld jaar 
bijgevolg 353 tot 355 dagen. Het is maar dat u dat 
weet.
Algemeen wordt aangenomen dat wie onder het 
teken van de hond is geboren vriendschappelijk, 
eerlijk en betrouwbaar is. Ook wordt daar meteen 
aan toegevoegd dat die gelukkige beschermd, 
grootmoedig in liefde en uiterst rechtvaardig is. En 
of dat allemaal al niet genoeg is, is die mazzelaar 
ook naar wordt gezegd ook nog goed van karakter, 
diplomatiek, scherp van geest, liefdevol en graag 
thuis. Deze lofmedaille heeft zoals elk eremetaal 
echter ook een keerzijde. Chinese ‘hondmensen’ 
kunnen nogal overdreven reageren en hebben ook  
vaak een hoge dunk van zichzelf. Niets is voor hen 
goed genoeg en het sluiten van compromissen wordt 
maar niets gevonden. Hun eeuwige zoektocht eindigt 
af en toe in één grote teleurstelling. Een deceptie 
waarvan ik hoop dat de Belgische voetbalploeg in 
Rusland bespaard blijft. Ik hoop uit de grond van mijn 
nobel hondenhart dat niet alleen voor het spelen van 
de finalematch maar ook daarna de Brabançonne zal 

klinken. Ik ga dan mijn zetel verlaten en met gepast 
respect de hymne aanhoren die is geschreven voor 
het zo dierbaar België, heilig land der vaad’ren, 
waaraan ook ik met ziel en hart ben toegewijd en 
waarin ik zo graag met mijn geleider vertoef. Maar 
allée niet te vroeg in hallelujastemming maar nog 
even met vier poten op de grond laten presteren 
tijdens gehoorzaamheidwedstrijden. Daar ga ik als 
trouwe supporter voor. Niet voor mezelf maar voor 
mijn wonderschone dochter: Mijn hond der honden. Al 
gans haar leven,  dus niet alleen vanaf dit jaar, het 
Jaar van de Hond.

Vro l’Lander

“Allé zeg manneke, niejet jom”.
Kheb kik mee mijne engel

steeds warm in de zeuvende hemel!

“LAST VAN 
KLIMAATVERANDERINGEN?”

KENNERSWAARHEID
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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, Euro Premium,...

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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HOUD HET HOOFD “COOL”
Adrienne Schellekens heeft toegezegd geregeld wat 
in te sturen voor de Nieuwe Hondengazet. De redactie-
oproep om kopie is bij haar niet in dovemansoren  
gevallen. Hier is de eerste bijdrage van Adrienne. 
Nu het eerste schaap van de gazetdam is, volgen er 
hopelijk heel veel meer. Goed voorbeeld doet goed 
volgen gaat ook op voor onze Snuffelfamilie.

De zomervakantie komt er weer aan. We kunnen dan 
lekker van onze vrije tijd en onze hond gaan genieten. 
Let alleen wel op met het warme weer dat onze hond niet 
oververhit raakt. Laat hem niet in een afgesloten auto 
zitten ook al is het maar voor 5 minuten. Bij een over-
verhitte hond moet je nooit direct water gooien of een 
natte handdoek op zijn rug leggen. Dit werkt averechts. 
Door de kou vernauwen de aderen en door de hoge tem-
peratuur (boven de 42 graden) stollen de eiwitten in het 
bloed waardoor het bloed dik en stroperig wordt. Door de 
combinatie van beiden kan het hart het bloed niet meer 
rond krijgen en vallen stuk voor stuk de organen uit door 
zuurstof gebrek. Een trage maar zeer pijnlijke dood is het 
gevolg. Probeer je op deze manier een oververhitte hond 
te helpen, sterft hij alsnog. Geef eerst zo spoedig mo-
gelijk lauw water te drinken, koel dan de voetzooltjes en 
de borstkast en onderbuik met een natte handdoek. Leg 
daarna de hond in de schaduw op een natte handdoek.

Wij als hondenliefhebbers weten natuurlijk dat we onze 
hond niet in een hete auto moeten achterlaten. Mocht 
je dit toch ooit tegen komen dan weten we nu wat we 
moeten doen.
Fijne vakantie en geniet samen met je hond van het 
mooie weer.

ZOEK DE 5 MUISJES
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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

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

advertentie optiek michielsen 1-2 pagina.indd   1 17-03-2016   21:50:11
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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

Veldenstraat 24
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SNUFFELDAG 2018
De Snuffeldag was dit jaar onder een zonnige dag met 
af en toe een verfrissende regenbui. Er heerste een 
gezellige sfeer. De organisatie op en naast het veld, 
voor en achter de schermen liep gesmeerd. Eenieder 
kon terugzien op een geslaagde dag.
In de diverse groepen en klassen werd sportief 
gestreden. Hieronder staan de behaalde uitslagen.

Beginners - Pups
Achternaam voornaam Naam hond Score
Hermans Bjorn Zoran 100
De Man Jacqueline Max 100
Heuveling Moniek Sammie 99
Laarakker Anita Sanna 99
Van Boxtel Linda Ziva 99
Lasteus Frank Rayna 98
Liebetan Daniella Gust 98
Fransen Steven Dodge 98
Ter Horst Miranda Sky 97
Janssen Anneke Mickey 97
Möller Wils Sven Pim 96
Van der Loo Luna 95

Marcel Roxy 86

A-Klas
Achternaam voornaam Naamhond Score
De Waal Suzan Wodan 95 G
Heesters Jaime Bink 93 G
Annaert Veronique Diva 85 G
Schenau Marion Laica 84 G
Van Bommel Wim Sam 83 G
Huijbregts Mast Cita 80,5 G
Lauwers Marion Max 79,5
Gevers Annemiek Faya 69 G
De Bruijn – Meijer Michelle Kyra G
Breugelmans Sonia Rinus 65 NG
Van Vijtregt Tini Kaily 47 NG
Paridaans Harrie Floortje Traint
V/d Heijden C Lyna Traint
Schelle Bart Loeka Afwezig

B-Klas
Achternaam voornaam Naamhond Score
Stellenboom Mariette Fenne 82 G
Scheyltjens Debby Quincy 81 G
Don Porto Carero Natascha Shadow 76 NG
Van Dijck Greet Flor 59 NG
Van Limpt Anja Zaza 55 NG
Michiels Inge Otje 42,5 NG
Haest Mathias Ziggy Afwezig

C-Klas
Achternaam voornaam Naamhond Score
Van den Nauweland Angelique Spike 96 G
Coolbergen Herman Pip 75,5 G
Marien Heidi Quyenta 72,5 G
Van Huychem Eddy Perro 71 G
Pasmans Bernard Alina 64 G
Tielemans Nele Kita 81 NG

Debutanten-Recreanten
Achternaam voornaam Naamhond Score
Hoskens Bertie Itske 89
Fiers Harrie Guus 81
Slegers Jan 81
Jansen Rob Kee 67
Schenning Alex Finn 64

Debutanten-Wedstrijdspelers
Achternaam voornaam Naamhond Score
Verbeek Wilma Jagger 91
Panken Harrie Van Sopharshof Atseja Elise 91
Beerens Maria Odie 80
Slegers Lise Jito 78
De Vocht Joy Dayco 75
De Waal Suzan Tessy 75
Diderich John Boy 69
Lancel Tom Balou 66
Van Eeten Suzanne Dolly 64
Willlems Hennie Luna 62
Vanden Ackerveken Ellen Dutch 55
Schellekens Marleen Senna 53
Hendrikx Yvonne Cosmo vom hous Valkenplkatz 52
Tenbült Nel Luna 47
Van de Linden Karin Zoey Afwezig

Programma 1
Achternaam voornaam Naamhond Score
Van Herck Leo Rocky 94
Fransen Rudy Oona 93
Kovac Erica Ninnah 92
Borgmans Lize Noah 89
Möller-Wils Sven Nyo 88
Gaukema Marie Amber 86
Jonckers Ria Perry 86
Cornelissen Karlijn Out of Sight Fitch 77
Diderich John Dusty 74
Beijsens Rian Saartje 72
Mariën Heidi Rouna 69
Vanbosch Nadia Panache 69
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Programma 2
Achternaam voornaam Naamhond Score
Claessen Guy Hero Form Marrax Place 148
Stoop Cédric Nike Dreaming of you 147
Maes John Foconsway never walk alone 147
Wijnants Charel Maeglin Heather 144
Keppens Anita Jacpueline 143
Maes Christine Maeglin Nap 137
Goris Wilfried Izzi 140
Hendrikx Ron Ivar 113
Maes Lisa Diezel 106
Noten Tiny Jina Langu Ni Iliana 105
Matheusen Hilde Jacco Afwezig

veteranen
Achternaam voornaam Naamhond Score
Tielemans Joris Hera 120
Beerens Maria Kyra 111
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SvEN MÖLLER-WILS
vloer- en tegelwerken

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

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

INFO BIJ STEF CORNELISSEN
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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
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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

  lucvanbylen@telenet.be

Transport
Mertens Franky bvba

B-2370 Arendonk

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

advertentie transp mertens 1-4 pagina.indd   1 17-03-2016   22:04:04
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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

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

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

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
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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
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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. ...



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 2Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!!
Alex Schenning heeft in het verleden grapjes ingestuurd. Hij haalde die uit carnavalskranten, die hij zo links en 
rechts tegenkwam. Nu heeft hij cartoons opgespoord, waarvoor niet veel verbeelding nodig is.



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 2Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

SNUFFEL WERKDAG
Voorjaarskuis en Snuffeldag zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Zonder kuis geen feestelijke 
verjaardagviering van de hondenschool. Zo ook 
dit jaar.

Weer trokken hulpvaardige handen richting 
hondenschoolterrein. Met het zelf meegebracht 
materieel werden de voorziene werkzaamheden 
ter hand genomen. Een goed geoliede machine 
binnen en buiten het clubgebouw zorgde ervoor 
dat de deelnemers van de Snuffeldag op strak 
gestreken velden met hun honden hun ding 
konden doen.
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