
Uitgave HS Snuffel Jaargang 27 - Nr. 3

In deze uitgave

- Mededelingen
- Grabbelpas
- Resterende activiteiten
- Winteruur
- Kennerswaarheid
- Overgangen/brevetten
- Uitgaveschema 2018

“De Nieuwe Hondengazet”
- Bijzondere activiteiten
- Makreelavond
- Grote Prijs/Belgian Winner
- Column: fris water
- Familiedag
- De Mechelse Herder
- Humor
- Wandeling
- Regeling oefenwedstrijden
- Criterium keurmeesters

Dit jaar had onze hondenschool
weer 2 geleiders en hond

afspraak op het grote gebeuren:
Guy Claessen/Hero

Grote Prijs van België (programma 2)
en Nadia Vanbosch/Panache

Belgian Winner (debutanten)
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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 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.



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

GRABBELPAS 2018
Er werd met veel enthousiasme uitgekeken naar vrijdag, 
de 3e augustus. Die vrijdag zou de hondenschool gehoor 
geven de oproep van het gemeentebestuur om voor de 
Arendonkse jeugd Grabbelpasactiviteiten te organiseren. 
De jaarlijkse happening zou om 12.15 uur van start gaan. 
Alles was in de weken daarvoor in kannen en kruiken 
gebracht om de deelnemers te kunnen ontvangen en 
daarna om dezen aangenaam te verpozen. De grabbelpas 
activiteit is echter niet door kunnen gaan. Een gloeiende 
knoert strooide roet in het eten en zorgde voor extreem 
hoge temperaturen. De lage landen werden al geruime tijd 
gegeseld door een hittegolf die zijn weerga niet kende. Om 
grabbelpaskinderen, honden en vrijwillige Snuffelleden 
niet voor onnodige gezondheidsrisico te plaatsen, heeft 
de Arendonkse overheid besloten tot afgelasting. Een heel 
wijs besluit. Wel heel jammer voor de kinderen die hadden 
ingeschreven. Dat geldt ook voor het verrichte voorwerk 
dat al was verricht. Maar ….. zoals gezegd: “Heel Wijs!”
De voorbereidingen zijn niet teloor. Ingekochte prijzen 
blijven beschikbaar. Moeke zal haar gemaakte gelei 
ook wel aan goede monden geven. De consumpties en 
versnaperingen zijn en blijven ook. Bedachte kwis en 
spelletjes zijn ook niet weg. Dus: Volgend jaar zal HS 
Snuffel zeker ingaan op het verzoek om de poorten van 
het terrein open te stellen voor deelnemers en supporters 
van Grabbelpas 2019.

OPLOSSING: ZOEK DE 5 MUISJES
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resterende aCtiviteiten 2018
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.

Yep van de week nog. . . Ben met juffrouw 
Zomer naar het bos gegaan . . . Heb ze op 
een mooi plekje gelaten . . . Ben dan met 

de herfst weergekomen . . . De herfst is ook 
een beetje lente. Ieder blad is een bloem . . . 

Totden winter komt . . .

Bent U nog met iemand 
ergens heengegaan?

KENNERSWAARHEID

WINTERUUR
In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober 
wordt overgeschakeld van zomeruur naar winteruur. 
Om precies 03.00 uur wordt dan de klok verzet naar 
02.00 uur. Dit betekent het laatste weekeinde van 
deze maand een uurtje extra nachtrust. 
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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN

BREVETTEN
Geleider Hond Ras Pnt
HV Baarle - Baarle-Hertog
Angelique vd Nauweland Spike Kooiker 97

Kemphosch - Rijkevorsel
Mark Mariën Lis Austr. Kelpie 82

HV Lommel - Lommel
Heidi Mariën Qiyenta Bearded Collie 84

HS De Liereman - Oud-Turnhout
Maaike van Limpt Vino Labradoodle 82

HS Bollie - Retie
Gerda Moeskops Pebbles WHWT 84,5

De Rakkers - Arendonk
Nele Tielemans Kita Sheltie 89
Petra vd Heyden Silas Border Collie 80
Paul van Limpt Zorro Labradoodle 65

HS Snuffel - Arendonk
Suzan de Waal Wodan Duits  Herder 97
Bernard Pasmans Alina Golden Retriever 84
Herman Coolbergen Pip Boxer 74
Debby Scheyltjens Quincy Engelse Cocker 78,5
Gianni Sterk Luna Hollandse Herder 85

OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Mei (Snuffeldag)
A - B
Annemiek Gevers Faya Oud Duitse Herder 69
Jaime Heesters Bink Boomer 93
Suzan de Waal Wodan Oud Duitse Herder 95
Mats Huijbregts Cita Friese Stabij 80,5
Veronique Annaert Diva Mix 85
Wim van Bommel Sam Heidewachtel 83
Marion Schenau Laica Mix 84
Tini van Vijtregt Kaily Jack Russel 47
Sonia Breugelmans Rinus Flat Coated Retriever 65
Marion Lauwers Max Rottweiler 79,5

B - C
Natasha Don Porto Carrero Shadow Smooth Collie 76
Mariette Stellenboom Fenne Oud Duitse Herder 82
Debby Scheyltjens Quincy Engelse Cocker 81
Anja van Limpt Zaza Golden Retriever 55
Greet Van Dijck Flor 59
Inge Michiels Otje Mix 42,5

Juni
A - B
Moniek Heuveling Sammie Labradoodle 86
Lotte Abrahams Boefje Cavailier Spaniel 87
Sonia Breugelmans Rinus Flat Coated Retriever 86
Jaqueline de Man Max Border Terrier 91

B - C
Marion Lauwers Max Rottweiler 64,5
Suzan de Waal Wodan Oud Duitse Herder 91
Nele Tielemans Kita Sheltie 95

Juli
A - B
Sabrina Cools Branco Labrador 92
Maria Vernelen Bor Labrador 83,5
Laurens Koninkx James Shiba Inu 72,5
Marcel Verhoeven Roxy Bouvier 84
Tini van Vijtregt Kaily Jack Russel 80
Maikel Timmermans Kyra Rottweiler 84

B - C
Evy Gebruers Barsa Labrador 78,5
Natasha Don Porto Carrero Shadow Smooth Collie 83

September
A - B
Ferd van de Ven Pip Friese Stabij 78
Bjorn Hermans Zoran Smooth Collie 95
Huub Claassen Loeka Drentse Patrijs 81

B - C
Jaime Heesters Bink Boomer 88
Moniek Heuveling Sammie Labradoodle 83
Sonia Breugelmans Rinus Flat Coated Retriever 78
Jaqueline de Man Max Border Terrier 90
Hans van Grotel Max Mix 71
Inge Michiels Otje Mix 73
Mathias Haest Ziggy Border Collie 76
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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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UITGAVESCHEMA 2018
NIEUWE HONDENGAzET
De derde editie van de Nieuwe Hondengazet 2018 
is een feit. Het clubblad wordt dit jaar nog één keer 
uitgebracht. 
Onder voorbehoud dat de redactie wordt versterkt, 
is dat medio december. Kopie in te leveren uiterlijk 
1 december en  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
DIT JAAR
Tot en met december 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.

Woensdag, 7 november en zondag 2 december: 
Overgang / Wedstrijd Recreanten  
Diverse combinaties uit de opleidingsklassen zullen 
waarschijnlijk gaan 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. Zorg ervoor dat je de eigen instructeurs 
tijdig op de hoogte stelt dat je wilt deelnemen. Alle 
deelnemende combinaties succes gewenst.
De recreanten gaan zich nog eens met elkaar meten. 
Er zal weer op het scherpst van de snede worden 
gestreden voor elk punt. Na de laatste wedstrijd is de 
einduitslag van de recreantencompetitie 2018 gekend. 
Alle al behaalde uitslagen komen op het bord in het 
clubgebouw.

 
zaterdag, 15- en zondag 16 december: KPVA
Dit weekeinde wordt gestreden voor het kampioen-
schap van de provincie Antwerpen. De strijd speelt 
zich af op de terreinen van Hondenschool Sloeber in 
Berlaar. Zowel zaterdag als zondag wordt op 10.00 uur 
gestart. De deelnemende Snuffelcombinaties stellen 
support zeer op prijs. Daarom als u nog plaats hebt in 
uw agenda op naar Berlaar!

Woensdag, 19 december: Kersthappening met 
Kerstman en Huldiging clubkampioenschappen
Het is intussen een goede gewoonte geworden dat 
het jaar feestelijk wordt afgesloten. Zorg dat je op tijd 
aanwezig bent. De avond begint namelijk voor allen 
om 19.00 uur.
De komst van de Kerstman vindt plaats in een 
bijzondere vredige ambiance voor honden en geleiders. 
Feestelijke aankleding in en rondom het clubgebouw 
nodigt altijd uit om over het bijna afgelopen jaar na te 
praten. De opkomst van Kerstman en zijn gevolg is 
altijd een bezienswaardigheid op zich. Niet alleen de 
aanwezige honden worden voorzien van gulle gaven, 
ook hun geleiders krijgen wat in de hand.
Nadat de kerstgasten zijn uitgewaaid, zijn 
in het clubgebouw de huldigingen van de 
clubkampioenschappen. Alle deelnemers worden in 
het zonnetje gezet, Natuurlijk komen de laureaten in 
de schijnwerper.

WinterstoP van 20 
deCember 2018 tot en met 

zondag 6 januari 2019

Even de Snuffelpannen erop. Een ieder kan in eigen 
omgeving het jaar 2018 beschouwen en het nieuwe 
jaar 2019 vol goede moed en courage tegemoet 
treden. Zorg er wel voor dat ook je viervoeter de 
jaarwisseling zo aangenaam mogelijk kan meemaken. 
Na het winterreces weer welkom om er full speed 
tegen aan te gaan. Een ieder een goed verlof en graag 
tot ziens en sprekens tijden de eerste trainingen na 
het verlof.

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be


De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

MAKREELAVOND 
Op een mooie vrijdagavond in augustus hielden 
wij onze makreel avond. Deze word dan op onze 
hondenschool ter plaatse gerookt door onze Hop. 
s’ Middags kreeg hij hulp van Luc, Fons, Rina en 
Rudy om deze schoon te maken. 
Met 40 eters en ook nog eens heel wat afhalers 
hebben we weer een mooie opkomst behaald. 
Met brood,een lekker sausje, en evt groentjes 
ging er deze vlotjes in. Voor de mensen die geen 
vis lustten was er ook videe, pasteitje, ragout of 
hoe je het ook wil noemen te verkrijgen. 
Ook hier waren er 14 personen voor gekomen. 
Als dessert hadden we ijs voorzien, je kon een 
gewoon ijsje kopen, of een coupe bananensplit of 
coupe aardbei.
En van 5 liter ijs, was er helemaal niks over dus 
dat viel ook weer goed in de smaak. 
Degene die dit jaar niet zijn gekomen kunnen een 
volgende keer aansluiten. Ook dit jaar was het 
weer een gezellige geslaagde avond 
Dank u aan de helpers !!!! 

Gr van een snuffelaar.
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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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GROTE PRIJS EN BEKER VAN 
BELGIë
 
Op 9 september 2018 werd in Antheit gestreden voor 
de Beker van België Programma 1 en de Grote Prijs 
Programma 2. 

Voor de 7de maal mocht Guy  met Hero From Marrax Place 
deelnemen aan De Grote prijs een hele prestatie, want 
om te kunnen deelnemen moet je al heel wat presentatie 
geleverd hebben de maanden vooraf. Om het kort te 
houden je moet minimum op 15 wedstrijden een 1ste of 2de 
plaats hebben en dit in 5 verschillende provincies. Guy had 
er dan ook niet omgerekend dit jaar nog deel te nemen want 
hij had maar 28 wedstrijden ingeschreven omdat Hero al 
10 jaar werd en hij al voldoende prestaties had geleverd. 
Het verliep allemaal vlot en in  mei stond hij al bij de 15 
eerst gekwalificeerd,  hij had enkel een provincie te kort...
onder lichte dwang van zijn trainingsmaten van dinsdag is 
er besloten om nog een wedstrijd in te schrijven in Luik en 
het was meteen in de valies. De provincies waren er, de 
punten waren in orde dus alles werd alles in gereedheid 
gebracht om 9 september aan te treden. 

Zoals ieder jaar mochten we weer lekker vroeg opstaan want 
om 6.30u moesten we daar zijn. Na inschrijven en controle 
van de dierenarts,  startte de loting van de speeluren, 
telkens weer spannend want niemand speelt graag om 10u. 
Guy en Hero mochten om12u van start gaan met nummer 
14. Tussen 9u en 10u werden de oefeningen voorgedragen 
door de witte hond en om 10u gingen de eerste van start. 
We mochten al onmiddellijk proeven van een staaltje 
knappe africhting en mooie uitgezette oefeningen. Frans 
Vandersanden met Odi oud lid van hondenschool  Snuffel 
had pech in een aantal oefeningen en wist dat het podium 
dit maal voor een ander zou zijn, de teleurstelling was groot. 
Om 12u was het dan zover Guy en Hero mochten 
aantreden, de eerste oefeningen verliepen vlekkeloos, de 
spanning begon dan ook na iedere oefening te stijgen voor 
de start van de laatste oefening zat een podium plaats er 

BELGIAN WINNER

Op zondag 23 september 2018 werd in HV Lommel voor 
de derde maal de Belgian Winner ingericht. Deze wedstrijd 
is zo waar de tegen hanger van de Grote Prijs en de Beker 
maar de deelnemers criteria zijn , hier is ook een wedstrijd 
voor debutanten aan toegevoegd. 
De dagindeling verloopt gelijkaardig aan deze van de Beker 
en Grote Prijs, inschrijven, dierenarts controle, loting en 
witte hond. 

nog steeds in. De wandeling ging van start en mooi om 
te zien en te voelen iedereen leefde mee en vond dat het 
team Guy en Hero een plaatsje verdiende op het podium. 
De eerste houding,  voeten en zitvoren waren perfect, de 
spanning bleef op lopen ... maar toen kwam die verdomde 
trap en het liep fout. Alle voeten en zitvoren waren scheef, 
totaal verlies in de wandeling 5 punten, wat te veel was om 
nog te schitteren op het podium. 
Guy en Hero eindigde uiteindelijk als 6de met 143 
punten, na een prachtige prestatie. Dit was eveneens 
de laatste deelnamen aan de Grote prijs voor Hero, hij is 
ondertussen 10 jaar en na 7 jaar topprestaties te leveren 
mag hij nu netjes uitbollen en van zijn oude dag genieten. 
Er werd mij gevraagd dit artikel te schrijven voor 
de Grote Prijs en Beker ik wil dan ook graag even 
gebruik maken om Hero en Guy in de kijker te zetten.  
Guy en Hero From Marrax Place jullie zijn een pracht team 
wat de hondensport betreft maar ook daar buiten. De inzet 
van jullie beide, de gedrevenheid, de rechtvaardigheid en 
de liefde voor elkaar gaven jullie al 10 mooie jaren samen. 
Jullie hebben geschitterd op vele wedstrijden, heel wat 
keurders hebben respect en bewondering getoond voor 
jullie als team. Geen gefoefel, geen valse spelletjes gewoon 
puur natuur. Een podium plaats in programma 1 , was onder 
anderen 1 van die pracht prestaties . Ik hoop dat jullie nog 
een fijne tijd hebben, af en toe nog een keer een wedstrijdje 
en samen trainen. Ik ben apentrots op jullie, jullie vrouwtje 
Nadia.
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Om 10u gingen de eerste van start, een pittig parcour in 
Programma 2, heel wat stokjes en apporten werden gemist. 
Wat ergernissen bij de geleiders gaf. Het stokje was niet 
logische opgebouwd, het bevond zich naast het parcour dat 
baas en hond hadden afgelegd en een 70 cm boven de 
grond. Voor Programma 1 en de debutanten waren mooie 
oefeningen uitgezet voor ieder wat wils. 
De weergoden hadden die dag enkel maar regen in petto,  
zij die om 10u mochten spelen hadden het geluk van wat 
smosregen te hebben, na 11u begon het als maar feller te 
regen. Om 11u mocht ik met Panache aan treden, we hadden 
geen verwachtingen want ik was maar net geselecteerd.  
Uiteindelijke behaalde we 93 punten met 2 min punten  (Aw 
en plaats geleider) voor de rekening van de baas. 
Ik was heel tevreden met het resultaat van Panache ze 
heeft dat goed gedaan.
Ondanks de regen was er best veel volk, alles was netjes 
voorzien. De prijsuitreiking werd begonnen met programma 2, 
nadien programma 1 en als laatste de debutanten. Iedereen 
mocht door een ere haag naar het podium lopen, dit gaf 
een geweldig gevoel. Bij de debutanten was An Vanhoof 
(trainingsgenoot) de beste met een prachtige prestatie  
99/100. Het was een fijne dag, HV Lommel heeft dat goed 
gedaan. Proficiat aan de inrichters.

COLUMN: FRIS WATER
Er is veel te doen geweest en nog te doen over het 
al dan niet in tweeën kappen van de jaartijd. Wat het 
antwoord moge worden, zal mij spreekwoordelijk 
worst wezen. Of het nu wordt ‘zomertijd’ dan wel 
‘wintertijd’ het is mij om het even. Laat dat nog maar 
even verscholen liggen in het gesternte van  Europese 
overheden. 
De uitkomst boeit me niet zo en ik zal me daarover zeker 
niet druk gaan maken. Ik heb wel wat belangrijkers aan 
mijn hoofd, Iets veel gewichtiger dan het misschien 
weer één laten worden van wat in de oudheid al 
millennia lang onaangeroerd was gebleven. En wat 
mag dat wel zijn? Welnu ik ga u meteen uit de droom 
helpen. Kort voor de viering van mijn geboortedag 
werd ik verrast met de komst van kleinen. Nu was ik in 
mijn leven al heel wat gewend, maar dat was me wel 
even wennen. Dacht gelijk aan het spreekwoord ‘wie 
het kleine niet eert, is het grote niet weert’. Nou en 
daar is het dan eigenlijk op blijven steken. 
Wat wel doorlopend gestoken heeft, is de verzengende 
warmte die lange periode ook de omgeving van mijn 
woonst heeft geteisterd. Gelukkig had ik toen niet 
veel om handen. Nee, ik kon naar believen kiezen. 
Ofwel de lommerd van een dicht gesloten groen dak 
van bladeren, dé best denkbare zonwering. Ofwel 
de koelte van de noordzijde van mijn woonst. Ik had 
het er maar erg druk mee. Dan weer de gang naar 
buiten en vervolgens naar de gang binnen. Al bij al 
best te doen. Onderweg stond halverwege namelijk 
voldoende fris water om te drinken en telkens deed ik 
me daar tegoed aan. 
Geen beter leven dan een goed hondenleven, niet 
waar. Wel dat wens ik mijn nazaten uit de tweede 
generatie ook toe. Genieten van het leven zo lang het 
kan. Als dat misschien even niet kan, is mijn credo: 
vrees de dag niet voor het avond is. Een wijsheid die 
al opging in het aloude verleden, het huidige heden 
en ook voor de toekomst onomstotelijk buiten kijf blijft 
staan. Zo helder als fris water! 

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

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

INFO BIJ STEF CORNELISSEN
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FAMILIEDAG
Zondag 24 juni was het weer zover, geen lesactiviteiten 
maar in plaats daarvan wel een leuke familiedag. Weer 
zorgde men voor tal van spelletjes die tot hilarische 
taferelen zou zorgen. Iedereen die meedeed deed 
dit met een brede glimlach, uitdagingen werden 
aangegaan en alle proeven steeds tot een goed eind 
gebracht.
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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
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DE MECHELSE HERDER
De Mechelse Herder is een van de vier Belgische her-
ders, samen met de Tervuerense, Laekense en Groe-
nendaeler. Hij staat ook wel bekend als Mechelaar of 
Malinois, genoemd naar de Vlaamse stad Mechelen.
Classificatie volgens de Fédération Cynologique Inter-
nationale (FCI)
De Mechelse Herder behoort tot groep 1: Herdershon-
den en Veedrijvers.
De honden die tot deze groep behoren zijn zeer train-
bare en gehoorzame honden en kunnen daarom voor 
verschillende taken worden ingezet. Ze zijn bescher-
mend en wakend over hun territorium, hebben dan 
ook de neiging om snel te blaffen, waardoor ze pro-
bleemloos inbrekers zullen afschrikken. Ze zijn moe-
dig, hebben sterke kaken en komen in verschillende 
vormen en kleuren voor.

Historiek
De grote Belgische Herdershond met zijn vier varië-
teiten zou afstammen van Midden-Europese herders-
honden of kruisingen tussen lokale rassen van Mastins 
en Deerhounds uit Engeland/Verenigd Koninkrijk in de 
dertiende eeuw. Aan het einde van de negentiende 
eeuw was er nog geen specifiek Belgisch herdershon-
denras, maar waren er wel een heel aantal honden 
die de kudde dreven. Om meer eenheid en hetero-
geniteit te creëren (o.a. vachtpatronen) werd in 1891 
in samenwerking met adviserend professor A. Reul 
van de veeartsenijschool in Cureghem een ‘Club du 
Chien de Berger Belge’ opgericht. In 1892 werd een 
eerste rasstandaard opgesteld met drie vachtvariëtei-
ten. Rond 1898 heette de overgrote meerderheid van 
de kortharige Belgische Herders in de regio Mechelen 
‘Mechelse Herder’. Het is tot op vandaag overigens 
de meest gevraagde van de vier variëteiten. Daarna 
werd daarna selectief gefokt, helaas met inteelt, maar 
in 1910 lagen het type en karakter van de Belgische 
Herdershonden zoals we ze nog steeds kennen vast.

Fysieke kenmerken
De Malinois behoort tot de grotere rassen met een 
schofthoogte van 60 cm tot 66 cm voor een reu en 56 
cm tot 62 cm voor een teef. Hun gewicht varieert van 
ongeveer 28 kg tot 35 kg. 
De honden zijn harmonieus geproportioneerd en ele-
gant gespierd. Ze hebben een krachtig en behendig 
lichaam met een uitgesproken nek en een romp die 
licht kantelt. De ledematen zijn sterk en gespierd, 
vooral de achterpoten. De staart is sterk aan de basis, 
middelgroot, vormt noch haak noch afwijking en hangt 
in rust.
Ze hebben een goed gevormde schedel en snuit die 
lichtjes spitser wordt. Hun lippen zijn strak en omlijst 
door vlakke en droge wangen. 
Hun ogen, van gemiddelde grootte, zijn licht amandel-
vormig, bruinachtig van kleur met oogleden bekleed 
met zwart. Hun oren staan hoog en rechtop en zijn 
driehoekig gespitst van vorm.
Mechelaars zijn de kortharige Belgische Herders, 
waarvan de vachtkleurt zwartgevlamd of vaalros is, 
steeds met een zwart masker. Hun ondervacht is wol-
lig.

gevoeligheden welzijn
De Mechelse Herder heeft een levensverwachting van 
ongeveer 12 jaar. 
Genetisch is dit ras niet sterk belast met aandoenin-
gen of pathologieën.
Toch moet men zoals bij elk ras opletten met heupdys-
plasie, hoewel het veel zeldzamer is dan bij andere 
middelgrote en grote rassen. 
Er is ook een lichte genetische aanleg voor epilepsie. 
Sommige DNA-sequenties in hetzelfde gen kunnen 
oververtegenwoordigd zijn, wat kan leiden tot be-
paalde gedragsstoornissen zoals stressgerelateerde 
symptomen of hypergevoeligheid voor omgevingssti-
muli. Fokkers moeten hierop goed screenen en testen 
uitvoeren alvorens met de dieren verder te fokken.
Deze herders kunnen zich goed aanpassen aan 
weersomstandigheden en omgevingen, aangezien het 
ras is ontstaan in het wispelturige Belgische klimaat.
De korte vacht van de Mechelaars heeft buiten even-
tueel borstelen tijdens de ruitijd geen specifieke extra 
verzorging nodig.
Ook als de hond geen gezondheidsproblemen ver-
toont, blijft het uiteraard belangrijk om minstens jaar-
lijks met uw dier op controle te gaan bij een dierenarts.

advies over de opvoeding
De Mechelaar is een erg intelligente en fijngevoelige 
hond. Ze kunnen soms wat nerveus en impulsief zijn. 
Ze reageren immers erg goed en sterk op prikkels van 
de omgeving en is steeds alert.
Deze herdershonden zijn ook erg energiek en hebben 
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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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een sterke persoonlijkheid. Net als hun soortgeno-
ten zijn ze erg toegewijd aan hun eigenaar(s) en vrij 
waaks van karakter naar bezoekers of vreemden toe.
Mechelaars zijn actieve en dynamische honden die 
dagelijks voldoende uitlaatkleppen en lichaamsbewe-
ging nodig hebben. Deze honden kunnen dus zeker 
niet in een hok, kennel of buitenren verblijven.

Verder hebben deze honden net als de meeste her-
dershonden veel nood aan structuur, voorspelbaar-
heid, een zachte maar strakke aanpak en een har-
monieuze leefomgeving om gelukkig te zijn en in 
zelfzekerheid te kunnen groeien en openbloeien.
Deze honden schuwen voor een hardhandige of 
te strenge aanpak en zijn ook erg gevoelig voor li-
chaamstaal en intonatie van stem. Geduld en begrip 
zijn bij hun opvoeding, net als bij alle andere honden 
overigens, onmisbaar en de sleutel om een stabiele 
hond en fijne metgezel te krijgen!
Dit ras behoort misschien niet tot de jachthonden, toch 
blijven de typische instincten aanwezig en gaan ook 
deze honden graag speuren en wandelen.
Bij afwijkend gedrag of problemen is het uiteraard 
raadzaam om advies in te winnen van een ervaren en 
gediplomeerde deskundige in hondengedrag.

HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!!

HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!!
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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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WANDELING
Op 2 september hielden we onze wandeling. Hierdoor 
was er geen les, maar de opkomst was met 45 per-
sonen een mooi aantal. Ook enkele nieuwe mensen 
liepen mee en dat is altijd leuk om zien. Er werden 2 
versie’s voorzien, een kortere ± 4 km en een lange van 
± 8 km.

We vertrokken aan de kunstacademie om 10.00 u. Na 
vertrek trokken we richting het natuurgebied en kon-
den de honden er lekker los lopen. Dit werd dan ook 
een zeer los geslagen bende, wat een pret voor die 
beestjes.
Tijdens de wandeling kwamen we ook water tegen en 
dat vonden er toch heel wat fijn om daar eens lekker in 
te duiken vooral Senna ,was er niet uit te krijgen.
Wat het baasje een lichte stress bezorgde.
Door dit gebeuren kwamen de geleiders lekker vol 
modder te hangen want ja, wat doen honden, flink 
schudden. Maar dat mocht de pret niet drukken.
In het kanaal hebben we ze maar niet laten zwemmen 
i.v.m. de blauwalg.

Bij het paradijs kwamen de groepen elkaar weer tegen
om daar een glas te drinken, of koffie (wel op eigen 
kosten), er werd wel door de club wafels en appelcake 
voorzien, maar helaas de cake was te vlug op en niet 
iedereen kon daar dus van proeven  !!
Na deze pauze trokken de groepen weer apart verder. 
De korte route had een paar mensen extra gekregen 
i.v.m. de tijd, of lengte.
Ook de twee kleinste puppy’s Scott en Tycha kregen 
een hulpmiddel, namelijk de hondenbuggy, wat handig 
zo’n ding.
Het eind punt kwam weer uit bij de kunstacademie.
Het was een fijne wandeling en hopelijk tot de vol-
gende keer.

Gr van de wandelbrigade



De Nieuwe Hondengazet

Jaargang 27 - Nr. 3Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

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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REGELING OEFENWEDSTRIJDEN

1. vriendenwedstrijden (entrainement jugé): ook hiervoor wordt een regeling 
uitgewerkt.  deze werd al voorgelegd aan de vda en zal ook voor de k.r. komen. 

•	 Dit betreft alle organisaties die open staan voor deelnemers van andere clubs.
•	 Deze zijn aan te vragen en onderworpen aan de goedkeuring door het bureau van de sectie.  

De sectie zal erover waken dat deze vriendenwedstrijden de reguliere wedstrijden welke in de 
sportkalender staan niet in het gedrang brengen.

•	 Dienen gekeurd te worden door voor het programma benoemde keurmeesters.
•	 Dienen ingericht te worden en verlopen volgens de bestaande reglementen inzake aantal 

deelnemers en indeling van de oefeningen (modaliteiten, strafbepalingen, …)
•	 De groepen mogen gekeurd worden door één keurmeester
•	 De sectie vraagt de VDA mogelijkheid te onderzoeken om hiervoor in mykkush een aparte 

kalender te voorzien  voor aanvraag, toelating en organisatie van de vriendenwedstrijd waar- 
bij tegen betaling van de VDA-taks (€ 0.4 per deelnemer) gebruik gemaakt kan worden van 
mykkush.

CRITERIUM KEURMEESTERS
mededelingen vanuit sectie/VDA

2. de voorwaarden voor kandidaat - keurmeester gehoorzaamheid zullen aangepast 
worden:

Bijkomend aan de voorwaarden welke reeds statutair vastliggen
•	 10 keer schrijven (terreinsecretaris) in brevet, debutanten,  GP1 en GP2.
•	 2 x het secretariaat van het volledige verloop van een wedstrijd doen.
•	 Tweemaal met succes een hond voorbrengen in het brevet.
•	 Gespeeld hebben (als geleider) met minimum twee honden en per hond per programma 

(Debutanten, GP1 en GP2  minimum 10 uitmuntende resultaten behalen (85%)
•	 Minimum zes jaar als geleider een hond voorgesteld hebben in het gehoorzaamheidsprogramma.
Dit wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de VDA/KBC
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