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Even inhouden, even stil, minder graaien,
altijd proberen de goede kant in te 
draaien.
Zolang er bloemen bloeien is er kans
op een betere- en leefbare wereld
in goede balans.

Warmte en geluk samen vinden;
zeker met en bij elkaar
Warmte en geluk, maar vooral 
gezondheid wenst de redactie u 
voor het komende Snuffeljaar.
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 Martijn van der Heijden
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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.
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DENNENBOOM 

“oH dennenbooM, oH dennenbooM,
Wat Zijn je takken WondersCHoon”

Reeds vele jaren koop ik voor mijn vrouw en mezelf 
met kerstmis een kerstboom. Zoals velen van jullie 
denk ik. En mannen; ik denk dat jullie evenals ik ook 
nooit de goede boom meebrengen. Maar dit verhaal 
speelt zich af bij ons. Voor mijn schoonmoeder, waar 
ik ook bomen voor meebracht was het altijd de goede. 
Volgens mijn vrouw liggen er altijd mooiere bomen en 
is degene die ik heb meegebracht zowat de lelijkste 
die erbij lag. De eerste paar keer dat ik er een ging 
halen, trok ik mij daar wat van aan en zocht ik ook altijd 
naar de mooiste boom die er bij was, maar eenmaal 
thuis was het toch niet de juiste. Na een paar jaar 
begon ik het amusant te vinden zo’n kerstboom halen 
en het commentaar te horen wat zo’n boom allemaal 
miste. Er waren bomen bij die zoveel miste, dat ik niet 
wist dat bomen zulke dingen allemaal zouden kunnen 
hebben. Wat mij wel opviel was dat alle kerstbomen 
die ik meebracht met kerstmis opgetuigd in de kamer 
stonden. En daar putte ik moed uit voor de volgende 
kerstboom. En zo ook de kerstboom van enkele jaren 
terug.
Kerstmis viel op zaterdag en op donderdag ervoor 
waren wij in de namiddag klaar met ons karwei en reed 
ik naar huis. Ik haalde meteen een kerstboom op en 
gooide hem achter op de pick-up naast de betonmolen 
en reed naar huis. Ik reed rustig maar Jan de Wind 
dacht daar anders over en blies de kerstboom van de 
auto. Dat zag ik in de spiegel. Maar ik zag ook het 
spoor in de boom waar het wiel van de aanhanger 
doorheen was gegaan. Gvd ***%%%. Wat nu? Een 
andere halen? Dat nooit! Ik gooide hem weer op de 
pick-up en reed verder.
Thuis aangekomen timmerde ik er een plankje onder 
en zette hem in een emmer met zand zodat hij kon 
drogen want hij was kletsnat van de regen. Ik had hem 
zo neergezet in de schuur dat hij met het spoor waar 
de wielen doorheen waren gegaan tegen de muur 
stond. Als ik hem zo zag staan, was het volgens mij, 
een heel leuke kerstboom. In het wielspoor stak ik wat 
losse takken.
Tijdens het avondeten vertelde ik dat ik al een 
kerstboom had meegebracht en dat hij in de schuur 
stond te drogen. Nadat we onze hond hadden 
uitgelaten, gingen we naar de kerstboom kijken. Ik 
kreeg alle complimenten die er waren van mijn vrouw. 
Totdat ze hem aan de achterkant zag. Toen was er van 
de boom niet een naald meer in orde. Dat had ik dus 
ook wel verwacht.
Na mijn verhaal over het transport van die boom 
hebben we geweldig staan lachen. Tranen te kort. We 

hebben hem in de woonkamer gezet en opgetuigd. 
Met wat engelenhaar, wat ballen en een piek in z’n 
top kun je van elke boom wel een kerstboom maken. 
Daags na nieuwjaar heb ik hem buiten gedaan. 
Alle naalden waren eraf. We hebben nog nooit een 
kerstboom gehad die zo vlug kaal werd. Misschien 
kon hij er niet tegen dat hij een wiel door zijn takken 
kreeg! Maar ik heb wel ervaren dat vanaf toen elke 
kerstboom welkom is.

Vrolijk
kerstfeest

en
een fijn

nieuwjaar.
Alex

ACTIVITEITENKALENDER 
2019
Het bestuur heeft voor komend jaar weer gezorgd 
voor een scala aan activiteiten. Elders in deze editie 
staan die opgesomd.
Voor een aantal activiteiten, zoals het KVPA, Wintercup 
zijn de data nog niet gekend. Zodra dat wel het geval 
is, zullen deze in het clubgebouw worden bekend 
gemaakt en worden opgenomen in de kalender die in 
de gazet komt.
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aCtiviteitenkaLender 2019
Januari  Vrijdag 18 Winterwandeling     

Februari Zondag 3 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  
Maart  Vrijdag 1 Ledenvergadering    20.00u

Zondag 3  Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Vrijdag 8 Teerfeest     19.30u

April  Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u 
Zondag 21 Pasen – Geen LES
Zaterdag 27 Werkdag      08.00u 
Zondag 28 Afhalen wafelverkoop   08.30u

Mei  Zondag 5 Snuffeldag     10.00u

Juni  zondag 2  Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Vrijdag 21 BBQ   

Juli  Zondag 7 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u

vakantie van  woensdag 17 juli tot en met zondag 4 augustus 

Augustus Vrijdag 9  Grabbelpas
Vrijdag 16 Makreeleetavond    19.30u

September Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Zaterdag 7 Werkdag     08.00u  

Zondag 8 Grote Prijs van België   
  Zaterdag 14 Wedstrijd Debutanten, Programma 1 en 10.00u
    Programma 2     
  Zondag 15 Wedstrijd Veteranen, Brevetproef en 10.00u

Socialisatie Test    
  Zondag 29 Belgian Winner 

Oktober Zondag 8 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Zondag 20 Wandeling      10.00u
  
November Zondag 3 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u  
  
December Zondag 1 Overgang/Wedstrijd Recreanten  08.30u
  Woensdag 18 Kersthappenning met bezoek Kerstman    19.00u
                                           Huldiging clubkampioenschappen
 

Winterstop van woensdag 25 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.
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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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UITSLAGEN OVERGANGEN EN BREVETTEN

BREVETTEN
Geleider Hond Ras Pnt
Holvensche HS - Geel
Natascha Don Porto Carrero Shadow Smooth Collie 77

Kemphosch - Rijkevorsel
Moniek Heuveling Sammie Labradoodle 92
Angelique Max 87

OVERGANGEN
Geleider Hond Ras Pnt
Oktober
A - B
Anouk Van Loon Kyro Mix 70
Annick Schoenmaekers Roxy Labrador 93
Miranda Ter Horst Sky Mix 83
Anita Laarakker Senna Labrador 76,5

B - C
Wim van Bommel Sam Heidewachtel 85
Maikel Timmermans Kyra Rottweiler 78
Bjorn Hermans Zoran Smooth Collie 76,5

November
A - B
Jan Bruurs Sense Labrador 91
Eliene Wouters Sem Labradoodle 83
Tinne Delcroix Mona Mix 85
Tommy Martens Vedette Golden Retriever 86

December
A - B
Youri Bertels Bentley Pomeriaan 84
Anchel Hendriks Pien Boomer 75,5
Jos Van Den Borne Boris Newfoundlander 88
Marie Gaukema Tycha Tervuerense Herder 79,5
Sven Möller-Wils Pim Bouvier 95
Daniëlle De Vocht Scott Bouvier 92

UITGAVESCHEMA 2019
NIEUWE HONDENGAzET
Dit is de laatste clubbladeditie van Snuffeljaar 2018.
Adriënne Schellens en Alex Schenning hebben toe-
gezegd in 2019 voor elke editie kopie in te sturen. 
Door deze toezegging heeft de redactie besloten als 
vanouds ook komende jaar het clubblad weer 4 keer 
uit te brengen.
 
Dat zal zijn:

•	 begin april; kopie inleveren uiterlijk 15 maart;
•	 begin juli: kopie inleveren uiterlijk 15 juni;
•	 begin oktober: kopie inleveren uiterlijk 15 sept.
•	 medio dec.: kopie inleveren uiterlijk 1 dec.

Natuurlijk is ook uw kopiebijdrage steeds welkom. 
Kopie s.v.p. sturen naar één van de volgende mail-
adressen:
- 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

mailto:gazet.harrie@upcmail.nl
http://www.hs-snuffel.be
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RECREANTENHOEK
Elke woensdagavond en zondagmorgen zitten ze 
met een heel stel in de kijker. Bij binnenkomst in het 
clubgebouw vormt de groep dan de blikvanger. Over 
van alles en iedereen wordt gesproken. Persoonlijk 
nieuws en wetenswaardigheden over hun honden zijn 
meestal de voornaamste items. Zo werd nog niet zo 
lang geleden in het clubhuis uit de school geklapt over 
het moeke die met haren hond uit wandelen ging. Na 
enige tijd zag zij op straat een toren van een hondendrol 
op haar weg. Ze ergerde zich daar heftig aan want 
zij miste die op een haar na. Bovendien was die niet 
door de hare neergelegd. Plichtsbesef overheerste 
en zij nam een poepzakje om de smurrie op te 
ruimen. Daarmee voldeed zij aan de plicht die door 
natuurlijk alle Snuffelaars ook 
op het Steertplein altijd wordt 
uitgevoerd: ‘Elk kakje hoort in 
een zakje.’ Welnu zo gedaan 
en ons moeke vervolgde met 
hare hond de wandeling. Lijn 
met de hond in de ene hand. 
Gevuld poepzakje in de andere. 
Bij thuiskomst ontdekte ze iets 
merkwaardigs. Nee, hare hond 
was nog aangelijnd maar het 
zo gevulde zakje was helemaal 
leeg! Hoofdbrekens. Onderzoek naar de oorzaak 
wees uit dat het poepzakje twee ingangen had. Eentje 
aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Zij 
maakt er zich nu nog kopzorg over waar de door haar 
opgeruimde hondendrolflat is gebleven!

Eens per maand houdt de recreanten groep een 
nabespreking van de kort die dag   gehouden interne 
kampioenschapswedstrijd. Dan worden de uitgezette 
parkoersen en de behaalde resultaten doorgenomen 
en voorzien van kritische noten. Vragen of al dan niet 
terecht punten in mindering zijn gebracht passeren de 
revue. Ook wordt nauwlettend in de gaten gehouden 
welke hond met geleider de tussenstand aanvoert 

en wat te doen staat om een gooi te doen naar een 
hogere klassering. Dat alles gebeurt onder genot van 
een drankje in goede ambiance en verstandhouding. 
Ieder gunt het licht in andervrouws en andermans oog. 
Aan het eind van elk jaar wordt met veel ambitie en 
hooggespannen verwachtingen ingeschreven voor de  
competitie van het volgend jaar. 

De kruitdampen van de krachtmeting 2018 zijn 
opgetrokken. Het verdict over het bijna afgelopen 
jaar is voltrokken. De eindstand bekend en prijzen 
verdeeld. Met groot vertrouwen wordt nu al uitgezien 
naar 2019 en de daarin maandelijks te houden 
kampioenswedstrijden.

“Ola Ola Ola, Ja hoor. Zeikers blijven
zeiken en Pissers  pissen achterna.

Worden dan ook weer zeikers.
Op naar het 2019 gezeik! Happy 2019. 

Verder hou ik het voor bekeken. Het gaat 
jullie goed. . . . “

“Nog iets opgestoken van
het afgelopen jaar 2018”

KENNERSWAARHEID
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KENNERSWAARHEID
Op 2010 deed hij zijn intrede. Daarna was hij elke gazet 
paraat met zijn waarheid. Een waarheid die meestal 
sloeg als een klok maar ook met een waarheid die af 
en toe sloeg als een tang op een varken. Hoe dan ook, 
waar zijn waarheid ook op sloeg steeds plaatste die 
redactie en lezers voor verrassingen. Met een smile 
on the face werden ze gelezen en keer op keer was 
het smullen geblazen van gevatte waarheden.

Echter, er is een tijd van komen en gaan en de tijd van 
gaan is voor de “KENNER” gekomen. Vanaf februari 
dit jaar is hij niet meer met zijn hond gaan spelen. Hij 
is moe geworden van wat hij typeert als ‘gezeik naast 
en op de pleinen. Niks meer plezier voor hem; dat is er 
af’. De kenner is echter niet gaan stilzitten. Daar zou 
hij een waterhoofd van krijgen. Nee, hij doet met zijn 
Barbuuke nog van alles en is met zin waterhond actief 
in bos en op hei en zijn daar beiden dan heel blij. Ook 
is de Kenner zich gaan verdiepen. Hij volgt de Taiji-
school met plezier en ook Qijonk vindt hij leuk. Vooral 
geniet hij intens van heel veel stiltes.

Redactie en lezers van de Nieuwe Hondengazet 
dreigde na de laatste KENNERSWAARHEID ook 
in stiltes te gaan vallen. Echter geen bang en niet 
getreurd. De gapende stilte zal worden opgevuld. 

Hoe? Dat is nog even een goed bewaard geheim en 
blijft door stille nevelen omringd. In de eerste editie van 
het nieuwe jaar 2019 worden die nevelen doorbroken. 
Tot dan rest nagenieten van de laatst ontvangen 
waarheid.

Kenner, welgemeende snuffeldank voor de inspiratie 
die gij vanuit uwe barmhartige stede steeds in uwe 
waarheden hebt gelegd.
Het ga u goed en: “mee bie, wie wil miet uchgeen”.

COLUMN: HONDENPOTEN
Nog maar heel even en het is voorbij. Voorbij het 
lopende jaar. Geschiedenis is dan 2018 en alles wat 
tijdens het jaar is gepasseerd en heeft plaatsgevonden. 
Voor menigeen zullen bij het ophalen van herinneringen 
aan het jaar 2018 misschien spontaan tranen van 
verdriet opwellen. Moge die tranen troost bieden en 
basis vormen om de toekomst zo goed als mogelijk 
is tegemoet te treden. Er klaart aan elke horizon, hoe 
somber ook altijd wel een lichtpuntje waarop je je kunt 
oriënteren om naar toe te leven. 
Voor mij is het jaar 2018 grosso modo crescendo 
verlopen. Af ten toe waren er wel wat dipjes, maar 
die vallen snel in het niet. Positieve herinneringen 
overheersen. Heb niet alleen genoten van de sportieve 
prestaties van mijn eerste nakomeling. De meest 
heuglijke herinnering is dat zij begin dit najaar het leven 
schonk aan mijn eerste nakomelingen in de tweede 
graad. Een voorspoedige ‘worp’, gestadige groei van 
de koters en last but not least het dagelijks getuige 
mogen zijn van hoe het mijn kleindochter vergaat. 
Natuurlijk moet dat kleine mormel nog heel wat leren 
en veel levenservaring opdoen. Natuurlijk zal dat met 
vallen en opstaan gepaard gaan. Niettemin heb ik er 
goed vertrouwen in dat zij met brio niet alleen het jaar 
2019 maar ook nog tal van jaren daarna hét zal gaan 
maken. Zij is namelijk geboren onder het zonneteken 
van de Maagd. Alle positieve elementen die bij dat 
beeld horen, heeft zij in zich. Dat wordt op termijn 
genieten. Op termijn, want eerst moet zij in alles wat 
het leven heeft te bieden, wegwijs moeten worden 
gemaakt en ervaringen opdoen. Te beginnen bij het 
begin: eerste stappen zetten op het Snuffelterrein 
en in het Snuffelclubhuis. Kennismaken met alles en 
iedereen. Met behulp van deskundige instructeurs 
zorgen dat haar geleider in het gareel blijft lopen. Heb 
er goed vertrouwen in dat het haar wel zal lukken dit 
alles in goede banen te houden. Wat zij in ieder geval 
zal houden, is dat ik van haar zal blijven houden tot in 
lengte van dagen, jaren. Niet alleen dit jaar, het jaar 
2019 en de jaren daarna. Hoop dat zij zich positief 
gaat ontwikkelen. Als zij de goede voorgang van haar 
moeder en mij ter harte neemt dan zit dat wel snor. 
Wens haar met dat alles veel plezier, levensvreugde 
en genot. Deze heilwens komt uit de grond van mijn 
hart én uit alle nagels
van mijn vier schone
hondenpoten. 

Vro l’Lander
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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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WINTERCUP 2018
Zaterdag 24/11/18 werd naar jaarlijkse traditie de 
wintercup gespeeld.

Een Snuffeldebutantenafvaardiging trok met goede 
moed richting Mol. Onder toeziende keurdersogen 
werden alle oefeningen afgewerkt.

Het was voor honden en geleiders opletten geblazen 
want er lagen een paar technische instinkers op de 
loer. Die lieten zich bij veel combinaties gelden. Zo 
ook bij onze clubduo’s. Nadat alle wedstrijdresultaten 
waren opgemaakt, hadden Maria Beerens met Odie, 
Wilma Beerens met Jagger en Lise Slegers met Jito 
in totaal 260 op 300 punten gescoord. Goed voor een 
verdienstelijke 14e plaats in het deelnemersveld van 
gerenommeerde wedstrijdspelers met hun tophonden. 
Het certificaat en de bij de klassering behorende bokaal 
werden met gepaste trots in ontvangst genomen.

Zondag 25/11/18 was het de beurt aan programma 1 
en programma 2.

Bijna een gewoonte het was koud en de terreinen 
lagen er natjes bij. De meeste oefeningen gebeuren er 
wel op de verharding, waardoor de moeilijkheidsgraad 
van wendingen maken hoog ligt.

Om 10u was het in programma 1 de beurt aan Sven 
met Neo en in programma 2 aan Guy met Hero. Pittige 
maar doen bare oefeningen. Neo had er geen zin in “te 
vroeg, te koud,…” wie zal het weten. Door zijn traag 
tempo verloor hij enkele punten op de onderbreking, 
de zitvoor bij de apport en nog wat puntjes bij het 
plaatske maakte dat het team Möller-Wils/Neo een 
mooie score haalde van 90/100. In programma 2 
was Guy en Hero ondertussen heel goed bezig, de 
spanning liep op want ze waren nog niets kwijt en 
enkel de wandeling moest nog gelopen worden. Het 
team Guy en Hero verloor 2 voeten in de wandeling 
en kwam met een prachtige score van 148/150 van 
het terrein, niemand deed die dag beter. Prachtig 
gedaan, dit gaf extra spanning aan de teammaten van 
Guy, want dan begint de competitie pas echt, de beste 
club worden,…. Om 12u was Cedric aan de beurt die 
was  danig gespannen en hondje Noki had al moeten 
overgeven en was niet top (eerder was stillekes). Ze 
gingen goed van start, tijdens het plaatske wist Noki 
het niet meer en ging 3 meter van zijn plaats liggen, 
twijfel ontstond bij baasje en Noki waardoor enkele 
bevelen werden gegeven en dit kosten het team 6 
punten. In de wandeling was Noki heel snel, waardoor 
het niet super gesmeerd liep en er nog enkele puntjes 
moesten afgetrokken worden, het team Cedric, Noki 
mocht het plein verlaten met 142/150 super gedaan.

In programma 1 mocht Rudi met Oona aantreden om 
14u. Oona was niet goed onder appel te krijgen tijdens 
de onderbreking moesten er al punten in mindering 
gebracht worden, het apport wilde ze niet afgeven 
wat 5 punten kost. Het liep niet vlot vandaag tussen 
de maatjes Fransen en Oona. Een beetje het varken 
uitgehangen maar Rudy had zeker zijn best gedaan. 
Buiten in programma 2 getraind heeft hij de voorbije 
weken ook in programma 1 komen trainen, het mocht 
niet zijn,… Toch goed jullie best gedaan 78/100. 
Om 15u was het dan de beurt aan Marc met Indy in 
programma 2 en Nadia met Panache in programma 1. 
Marc en Indy liepen vlot en rustig alle oefeningen af 
hier en daar een puntje maar niets dat echte schade 
bracht, ze kwamen met een mooie 142/150 van het 
terrein, knap gedaan. Ondertussen ging het met Nadia 
en Panache ook niet slecht, 1 puntje in de onderbreking, 
in de vaste volg was Panache wat afgeleid, slechte 
start dit koste ze ½ meter en een strakke riem, nen 
draait bij de houdingen en nog 2 voeten bracht de 
score op 94/100. De oefeningen programma 1 en 2 
waren soms net dezelfde, de blijf, de houdingen, het 
plaatske en de apport dus super gedaan van iedereen. 
Nu nog wachten op de eindscore, welke club gaat 
winnen,… voor programma 2 zou het wel eens  bingo 
kunnen zijn maar de groep van 16u was nog bezig. 
Iedereen was al volop aan het tellen en ja het zat er 
in, zelfs in programma 1 kon er een  podium plaats uit 
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komen. Om 18u was het dan zover de plaatsen werden 
uitgedeeld. Het team Hero-Indy-Noki behaalde een 2 
de plaats, SUPER gedaan, dikke proficiat. Het team 
Neo-Oona-Panache behaalde een mooie 4de plaats, 
knap gedaan, proficiat aan allen.

Uitslag wintercup 2018:

Debutanten
14de plaats

Programma 1
1. Hondenschool Ter Dries  277/300

2. Kemphosch   269/300

3. Hondenvereniging Netevallei  268/300

4. Hondenschool Snuffel  262/300

4de plaats van de 19 deelnemende clubs, prachtig 
resultaat.

Programma 2
1. Hondenschool Ter Dries  434/450

2. Hondenschool Snuffel  432/450

3. Hondenvereniging Vlijtingen 424/450

2de plaats van de 16 deelnemende clubs, super 
gedaan.
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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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DANKBIJEENKOMST
Vrijdagavond, de 26 oktober werden instructeurs en 
werkende leden van de hondenschool door het bestuur 
in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in De Bakeliet van 
de RAVAGO. De zaal begon even voor 19.30 uur  al 
vol te lopen en tegen achten waren de tafels nagenoeg 
gevuld. Jammer dat een paar mensen wegens ziekte 
niet aanwezig konden zijn. Na het nuttigen van een 
paar welkomstdrankjes konden de aanwezigen zich 
tegoed doen aan een lekker buffet. Voor elke mond 
wat wils, Het smaakte voortreffelijk.

Voorzitter Miranda had gezorgd voor een warme speech 
waarin zij  eenieder dankte. Elke week opnieuw, de 
zondagsmorgens en woensdagavonden staan velen 
op de velden paraat om honden en geleiders wegwijs 
te maken in ‘goed gedrag’. Ook buiten de velden is dat 
het geval, ook al valt dat niet zo op. Miranda besloot 
haar toespraak met het overhandigen van een blijk 
van waardering aan de instructeurs die weer en wind 
trotseren. Zij had daarbij ook op rijm het volgende bij 
gedaan: 
“Een cliché maar hij is waar. Daar gaat weer een jaar.
Een jaar van interne groei en bloei; met schuiven, 
plannen, en lachen en kijven en roeien met de riemen 
die we hebben, mogen wij  hopen dat jullie nog zeker 
10 jaar blijven.
Het is niet altijd simpel maar met een lach en traan, 
krijgen we veel gedaan.
Zonder jullie is de hondenschool niets, noppes, leeg, 
een nul en nee dat is zeker geen flauwekul. Daarom 
een heel dikke merci namens het bestuur: thank 
YoU!

Na deze warme woorden nam Snuffelsecretaris 
Katrien het woord. Dat was helemaal buiten Miranda 
omgegaan en die was dan ook zeer verbaasd. Katrien 
gaf heel typerend weer hoe het afgelopen jaar is 
ervaren. Zij memoreerde dat het nieuwbakken bestuur 
met speciale dank aan Miranda als inspirerend 
voorzitter en centrale ‘moeder’ menig klipje heeft 
moeten nemen. Dat ging inderdaad met vallen en 
opstaan. Nu zijn alle bestuursleden ingewerkt en wordt 
met vol vertrouwen gewerkt aan de toekomst. Met het 
geven van een mooie ruiker bloemen aan Miranda 
besloot Katrien onder applaus haar dankwoord. Nadat 
Miranda was bekomen van de aan haar adres gerichte 
woorden en zij weer een normale gelaatskleur had, 
werd het buffet voorgezet. Er werd nog een speciale 
kwis gehouden. De deelnemers werden door elkaar 
gehusseld en zetten hun beste beentje voor om te 
gaan strijken met de hoogste eer. Eigenlijk was ieder 
winnaar. Zo gaat dat namelijk als Snuffelvrienden 
onder elkaar bijeen zijn.
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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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VUURWERKANGST BIJ
HONDEN
Waaraan herkennen we dat onze hond angst heeft 
voor vuurwerk?
De hond heeft dan een lage houding en de oren zijn 
naar achteren. De staart is laag en zijn poten zijn licht 
gebogen. Vaak zien we dat de honden gaan tongelen 
en het oogwit zichtbaar is. Ook gaan ze trillen en 
kunnen ze hun urine laten lopen; vaak zonderen ze 
zichzelf af. 

Waarom zijn honden bang voor vuurwerk?
Het verschild per hond. De ene hond is er niet bang voor 
en de andere heeft een overlevingsdrang vaak nadat ze 
een vervelende ervaring hebben gehad. Dit kan zijn dat 
er bij de hond dicht in de buurt vuurwerk is afgestoken. 
Niet alleen de knallen maar ook de lichtflitsen, de geur, 
de trillingen en andere geluiden zijn beangstigend.  
 
Hoe kunnen we het trainen?
Het hele jaar door kun je dit trainen. Leg geen druk 
erop maar reageer ontspannen. Je kunt er korte 
sessies van maken door via social media filmpjes op 
te zoeken met vuurwerkgeluid. In het begin zachtjes 
aanzetten en zoveel mogelijk de hond belonen en er 
iets leuks van maken. Langzaamaan ga je het geluid 
opvoeren.
Doe dit een paar keer per dag. Zorg daarbij ook voor 
afleiding door middel van een kong- of kauwbot. Loop 
niet te hard van stapel met de geluidssessies zodat 

de hond niet terug kan vallen in zijn angst. Weet 
ook op tijd te stoppen; ga niet uren achter elkaar 
vuurwerkgeluiden opzetten.

Wat doen we met oudjaarsdag?
Ga de hond op tijd uitlaten en dan het liefst op een 
rustige vuurwerkvrije plek. Houd hem wel aangelijnd 
zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 
Lichtflitsen zoveel mogelijk beperken door de gordijnen 
of rolluiken te sluiten. Voor het geluid te beperken, zet 
de radio aan met het geluid een klein beetje harder 
zodat het geluid van buiten niet meer hoorbaar is. Zorg 
voor een veilige plek zodat hij zichzelf op zijn gemak 
voelt. Als hulpmiddelen kun je ook oorbescherming 
gebruiken of een thundershirt. Vaak helpt ook een 
lavendelluchtje; dit kun je of bij jouzelf opdoen maar 
ook een beetje bij de hond op zijn vacht. Dit werkt 
namelijk rustgevend. Blijf zelf ontspannen en geef 
hem afleiding zodat zowel hond als baasje kunnen 
genieten van een fijne jaarwisseling. Natuurlijk heb je 
de afgelopen jaren al geprobeerd zo rustig mogelijk de 
jaarwisseling met je hond door te komen.
Denk je dat de tips niet zullen helpen, overleg 
dan op tijd met je dierenarts over wat mogelijk is. 
Een gezond en hondvriendelijk 2019!
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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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HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!! HUMOR!!!
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Het “KLEI-KUNST” atelier
Kleicursus voor beginners en gevorderden.
Je hebt geen speciaal talent nodig.
Laat je handen je geest ontspannen
en leer kleiën in een gezellige sfeer.

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

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

Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN

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

of kom eens langs:
 Warande 29
 2360 Oud-Turnhout

Drukkerij FRANSEN bvba

Zandvliet 88
2480 Dessel

Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24

e-mail: info@fransen.be

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

enz. ...
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DOORDENKERTJES/MOPPEN
Mijn buurman heeft nieuwe pacemakers maar die wer-
ken nog niet zo goed. Als hij hoest gaan bij mij de rol-
luiken omhoog of omlaag.

Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze van-
gen ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze 
verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 
vissen thuis.
Hoe is dit mogelijk? (antwoord zie *)

Vandaag heb ik al 1.600 calorieën verbrand; heb mijn 
pizza te lang in de microgolf laten staan.

Moeder gaat met haar tienerzoon naar de dokter om-
dat hij wat klein geschapen is. Dokter zegt: “Eet veel 
geroosterd brood.” Moeder heeft de volgende dag 15 
geroosterde boterhammen klaarliggen en zegt tegen 
haar zoon: “Neem jij maar de eerste en laat de 14 an-
dere maar liggen voor je vader.”

Uit deze gezegden komt een nieuw spreekwoord: 
Combineer de donkerste letters. Met blindheid gesla-
gen. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Nieuwe be-
zems vegen schoon. Met de deur in huis vallen. Oost, 
west, thuis best. Ere wie ere toekomt. Tegen de wind in 
zeilen. Op een droogje zitten. Paal en perk stellen. De 
bloemetjes buiten zetten. Eigen haard is goud waard. 
Kant noch wal raken. Leven en laten leven. Een bord 
voor je hoofd hebben. In zak en as zitten. Nieuwsgie-
rige Aagje. Tegen de bierkaai vechten. Je moet het 
ijzer smeden als het heet is. Een bok schieten. Schijn 
bedriegt. Laat maar waaien. Een hart onder de riem 
steken. Twee vliegen in één klap vangen. Tussen de 
wal en het schip vallen. Een goed begin is het halve 
werk. Na regen komt zonneschijn.

Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan 
het doen. Op een gegeven moment is hij zijn vrouw 
kwijt, dus gaat hij alleen met het karretje door de win-
kel, op zoek naar zijn vrouw.
Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van 
een andere man aan.
“Oh, mijn excuses meneer,” zegt de man. “Ik lette even 
niet op, ik ben mijn vrouw kwijt en zoek haar.” “Nou, 
dat is toevallig.” zegt de ander. “Ik ben mijn vriendin 

ook kwijt en zoek haar ook.” “Dat is inderdaad toeval-
lig.” zegt de eerste man en vraagt hoe zijn vriendin 
eruit ziet.
De man zegt: “Ze is lang, slank, blond haar, mooie 
grote borsten, lange benen, zwarte laarzen, en een 
kort rokje... En hoe ziet uw vrouw eruit?”
“Wat kan me dat schelen?” zegt de man. “We gaan de 
jouwe zoeken!”

Een man komt in de hemel. Hij vertelt aan Sint-Pieter 
dat hij een goede man geweest is, getrouwd met zijn 
eerste lief, flink geweest, altijd meegeholpen in het 
huishouden..... Hij voelt iets kriebelen op zijn rug, kijkt 
om en ziet twee vleugeltjes groeien. Daardoor aange-
moedigd gaat hij verder: ‘Ik heb altijd gedaan wat mijn 
vrouw vroeg, direct van ‘t werk naar huis, niet op café. 
En hij ziet dat die vleugels groeien. ‘Ik heb nooit naar 
andere vrouwen gekeken, en al mijn geld afgegeven.’ 
En die vleugels worden maar groter en groter..... De 
man vraagt blij aan Sint-Pieter: ‘Verander ik nu in een 
engel?’ Waarop Sint-Pieter zegt: ‘Nee, In een kieken.’

Op een morgen ziet Albert prins Filip met een grote 
ronde wekker in zijn mond rondlopen. 
Hij vraagt aan Filip : “Filip, mijn zoon, waarom loopt kij 
rond, met een oewekker in oew mond?” 
Waarop Filip antwoordt : “Awel, papa, Mathilde heeft 
tegen mij kezekd : 
“Filip kij hebt slekte adem, gij moet nen tik-tak in oew 
mond steken!!!”

Een visser zit al drie uur lang naar zijn dobber te 
staren zonder iets aan de haak te slaan. En al 
drie uur lang er achter hem een Belg nieuwsgie-
rig naar hem te kijken. Nog een uur later houdt 
de visser het niet meer uit. Hij draait zich om 
en zegt: “Als u het toch zo interessant vindt, 
waarom vist u dan niet zelf? Waarop de Belg 
antwoordt: “Och, daar heb ik geen geduld voor.”

* Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn 
kleinzoon.
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WANDELING
De herfst is een mooie tijd om met onze hond te gaan 
wandelen in de bossen. De mooie kleuren en de val-
lende blaadjes zijn een plaatje. Onze hond vindt het 
geweldig om dan lekker los mee te lopen en lekker 
door de blaadjes te gaan rennen. Als het weer nog 
mee zit dan is het voor de baasjes ook nog een genot. 

Niet ver van onze hondenschool is een mooie wandel-
route door de bossen. De route is in Esbeek en heet 
de Andreas Schotel route. Deze route heeft 2 afstan-
den nl. ongeveer 10 kilometer en ongeveer 6 kilome-
ter. In de route zijn kunstwerken te zien en de honden 
kunnen ook nog een stukje zwemmen onderweg. De 
herfst is dus voor baasje en hond genieten.

Elk jaargetijde heeft zijn charme. Met de winter in aan-
tocht wordt het voor het wandelen toch wel wat an-
ders. Het wordt kouder en misschien ook wel glad en 
krijgen we sneeuw. Dit is voor onze hond vaak niet 
zo fijn om dan te gaan wandelen. Als er gestrooid is 
met zout krijgen ze last van hun pootjes. De kussen-
tjes onder de hondenpootjes zijn gevoelig en als er 
kloofjes in zitten dan bijt het zout en daar kunnen ze 
flink last van krijgen. Je kunt dit voorkomen door de 
pootjes voordat je naar buiten gaat in te smeren met 
vaseline. Maak na de wandeling de pootjes wel goed 
schoon met lauw water en laat het zout niet oplikken 

want een hond mag geen zout binnen krijgen dit in 
verband met zoutvergiftiging. Zorg er ook voor dat je 
hond niet onderkoeld raakt door een natte vacht van 
de sneeuw of water.

IJs is ook erg glad waardoor je hond kan uitglijden. 
Hij kan zijn gewrichten, botten of spieren blesseren. 
Daarnaast loop je ook het gevaar dat hij door het ijs 
zakt met alle gevolgen van dien. Als je wilt gaan wan-
delen met je hond houdt hem goed in beweging en 
zorg er voor dat hij warm blijft. Ook honden kunnen 
het koud krijgen.

Succes deze winter en hopelijk wordt het weer snel 
voorjaar!

Adriënne
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