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BELANGRIJKE MEDEDELING
u Parkeerverbod

bij toegangspoort
Op vraag van de poetsvrouw en de brouwer is er een parkeerverbod geplaatst ter hoogte van de toegangspoort. Blijkbaar is
het bord nog niet door iedereen gekend of opgemerkt want velen
blijven voor de poort parkeren. Mogen wij vragen zeker als de
brouwer en de poetsvrouw komt de poort vrij te laten!

u De

parking is soms te klein zo lijkt het. Aansluiten bij elkaar is
hiervoor de oplossing. Bij deze, een oproep om te ruimte tussen
geparkeerde auto ’s niet onnodig groot te houden.

u 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 Het

is niet toegestaan om gedurende een trainingsdag te wisselen van geleider of hond. Bv.: een geleider die op zondag de training aanvangt zal die dag de trainingen afwerken. Na de pauze
wordt niet gewisseld van geleider.

u Beste

dierenvriend, regelmatig is er nog hondenpoep 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.

NUTTIGE INFO
Rekeningnummer:
  733-0027414-90
IBAN:
   BE34 7330 0274 1490
  BIC: KKEDBEBB
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Daarom alle mensen: Dikke, dikke, dikke merci !!!!
xxx				Miranda, voorzitter

uitgevoerde plannen
Al zolang waren er plannen om de kantine wat te
verbeteren. Lang verwachte plannen! Maar ja, hoe
en wat. Toen kwam Ron met gratis mooie ramen en
dat heeft hij niet onberoerd gelaten. De coronaperiode was hiervoor een geschikte tijd. Het clubgebouw, kantine moest dicht.
Er werd een werkgroep opgesteld en gestart met de
afbraak van het dak. Er werd bij tropische temperaturen een dak met isolatie geplaatst. Daarna werd de
muur van het terras verbeterd met mooie ramen met
zonwerend glas.
Na dit alles werd wat sloopwerk uitgevoerd omdat de
vloer als laatste wordt gedaan. Dus wat breken en dat
gaat vlot, sneller als weer opbouwen. Met de nodige
(kleine foutjes) werd alles netjes afgetimmerd.
Vraag was: “Zouden we niet meteen een deur vernieuwen en een tweede plaatsen om het clubgebouw Coronaproef te maken?” Dus even zoeken en een gratis
enkele deur werd gevonden. Ruim genoeg voor eventuele buggy’s of rolstoelen en als we oud zijn, voor
rollators. Volgende vraag om te beantwoorden, was:
“Wat gaan we op de vloer leggen? Een makkelijk te
kuisen tegelvloer zou toch wel handig zijn en mooi.
Dus chappen maar en vloeren. En zie het resultaat is
zeer mooi geworden.
Vele uren werk zitten er al in en er zullen nog vele uren
volgen. Steeds komen meer ideeën. Maar ja, het clubgebouw moest dus dicht. De inkomsten daalden dus
ook, want al onze activiteiten lagen stil en zo komen er
natuurlijk minder inkomsten binnen. Dus alle ideeën in
één keer realiseren, ging niet lukken. Ik wil iedereen
die nu al zo hard gewerkt heeft, heel, heel, heel hartelijk bedanken voor de vrijwillige inzet. Heel wat uren
is er hard gewerkt op de hondenschool. Vele drankjes
en koffiekoeken, cake en smoskes en croques waren
erg welkome versnaperingen tijdens het harde werken
in de hitte van deze mooie zomer.
Voor en achter de schermen zijn er altijd helpers, klein
of groot. Ze zijn allemaal erg waardevol. Ik noem geen
namen want het zou erg jammer zijn als ik er maar
eens één zou vergeten.
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RESTERENDE ACTIVITEITEN 2020
Als het Covid-19virus geen spelbeker is, kan een aantal geplande activiteiten doorgaan.
Hieronder staat de planning van wat er gedurende dit jaar nog op de rol staat. Of en hoe
de voorziene activiteiten doorgaan, is afhankelijk van dan geldende voorschriften. Het
ziet er naar uit dat in ieder geval tijdens activiteiten de social distance van 1½ meter in
acht moet worden genomen. Hou je aan deze regel en aan alle aanvullende regels!
November
December

Zondag 1
Zondag 8
Zondag 29
Zaterdag ??

Allerheiligen – GESLOTEN
Overgang/Wedstrijd Recreanten
Afhalen wafelverkoop
Wintercup

Zondag ??
Zondag 6
Zaterdag 12

Wintercup
Overgang/Wedstrijd Recreanten
KPVA Kampioenschap Debutanten en
Programma 1 - terrein HS Snuffel
Zondag 13
KPVA Kampioenschap Programma 2
		   terrein HS Snuffel
Woensdag 23
Kersthappenning met bezoek Kerstman
		
Huldiging clubkampioenschappen

10.00u
10.00u
08.30u
10.00u
10.00u
19.00u

Winterstop van donderdag 24 december 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021
Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden nog wijzigen.

Wintertijd 2020

Na 7 maanden zomertijd start de wintertijd weer. Gelukkig niet voor zo lang, maar voor ‘slechts’ 5 maanden. Dat voelt dikwijls niet zo met zijn donkere dagen
en winters weer.
De wintertijd start altijd de laatste zondag van oktober. De ingang van de wintertijd dit jaar is in de nacht
van zaterdag 24 op zondag 25 oktober. Officieel
wordt dan de klok één uur achteruit gezet. Dat is om
03:00 uur in de nacht (naar 02:00 uur).

Om te helpen niet te vergeten of de klok een uur vooruit of achteruit verzet moet worden even het volgende
ezelsbruggetje: “Als het weer achteruit gaat, gaat
de klok achteruit.”
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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,...
OP DAG
N
E
OP ORMID
O
AGV

D

ZON

Turnhoutsebaan 195a - 2480 Dessel
Tel. 014 37 81 40
www.vogelhandel-huysmans.be
ma: 13.30u-18.00u / di-vrij: 09.00u-12.00u en 13.30u18.00u / zat: 09.00u-17.00u / zon: 09.00u-12.00u
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nister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de
hele provincie of een deel ervan.

BE-Alert: Overlegcomité beslist strengere
maatregelen en duidt COVID-19 commissaris
aan.
Bericht van de Eerste Minister, Alexander De
Croo
De federale regering en de minister-presidenten van
de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over
de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als
bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook
een COVID-commissaris aangeduid.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut
noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze
maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder
worden ingeperkt en onze economie ernstige schade
toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied
vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna
ze zullen worden geëvalueerd.
Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-strengere-maatregelen-en-duidt-covid-19-commissaris-aan

Verstrenging maatregelen
De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder
zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een
algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies
van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.
- Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe
contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
- Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen,
met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
- Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden:
maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor
gezinsleden die onder één dak wonen
- Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die
onder één dak wonen
- Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
- Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering
en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
- Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per
week.

Eerste vaccin kan al in gebruik genomen worden

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de
provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van
de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Mi-
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Planet Pet
Profine

Ma - Do - Zo
Di - wo - vr
Za

Gesloten
9.00/12.30
13.30/18.00
9.00 t/m 17.00
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Kwartaalrecept
Vorig jaar heeft onze Snuffelhuiskok het kwartaalrecept geïntroduceerd om zelf eens hondenkoekjes te
maken. Op verzoek krijgt dat ook dit jaar een vervolg.
Hieronder het tweede recept.
Aardappel lever snoepjes:
Ingrediënten
 525 gram aardappelen, gekookt
 450 gram lever
 1 ei
Verwarm de oven op 200 graden.
Maak van de aardappel en lever grove blokjes die in
de blender kunnen.
Doe alle ingrediënten in de blender en pureer tot een
redelijk gladde massa, kleine klontjes kunnen geen
kwaad.
Schep de massa over in een ingevette ovenschaal
van ongeveer 33*23 cm.
Bak 25 minuten, laat het vervolgens 5 minuten afkoelen in de ovenschaal.
Laat de koek vervolgens op een rek helemaal afkoelen en snijd er blokjes van.
Deze beloning is tot 3 dagen houdbaar ik een koektrommel, 2 tot 3 weken in de koelkast en 2 maanden
in de vriezer.

uitgaveSchema 2020
Nieuwe Hondengazet
Dit is de derde Nieuwe Hondengazet van dit jaar. De
eerste gazet werd alleen digitaal uitgebracht en is via
de website van de hondenschool te lezen én ook te
downloaden.
De papieren versie van deze Nieuwe Hondengazet is
verkrijgbaar in het clubgebouw.
Edities van de laatste jaren staan op website van de
hondenschool: www.hs-snuffel.be
Dit jaar wordt nog 1 gazet uitgegeven. De gazetredactie ziet daarvoor met belangstelling kopie tegemoet.
De volgende uitgave is voorzien medio december: kopie inleveren uiterlijk 1 december.
Kopie graag op tijd kopie inleveren door die te sturen
naar één van de volgende mailadressen:
- info@fransen.be (Rudy Fransen).
- info@sopharshof.nl (Harrie Panken).

Let op:
Lever bevat veel vitamine A en kan als je hond er te
veel van binnen krijgt problemen veroorzaken.
Dit geldt echter voor meer voeding. De richtlijn is om
niet meer dan 5 tot 10 procent van de voeding uit lever
te laten bestaan.
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TOOGWIJZEN
Ga je de klok van ‘t jaar nog één uur
terugzetten?
Ben da nie van zinnus. Peins da’k
um un joar vooruit zet. Zén we hopelijk van dieje Corona af en kunne
we wir aon d’n toog hangen.

Goede morgen!
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DIRK VAN WUYTSWINKEL
PLUIMSTRAAT 13
2480 DESSEL
+32 485 08 88 07

NATIONAAL & INTERNATIONAAL TRANSPORT

VERVOER OVER DE WEG VAN:
CONTAINERS, OPLEGGERS, KOELWAGENS, ENZ.
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HIER IS NOG PLAATS
VOOR UW ADVERTENTIE

4-kleurendrukwerk
in kleine oplagen
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
enz. ...
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Drukkerij FRANSEN bvba
Zandvliet 88
2480 Dessel
Tel. 014 37 91 57
Fax 014 37 27 24
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Column: STREEPJES
Is het jullie ook opgevallen? Wat dan, hoor ik al hardop
denken?
Welnu, dat de keurders van de KKUSH tijdens de
laatste wedstrijd die onze hondenschool organiseerde
driftig halve meters lieten opschrijven.
Nou ben ik wel wat gewend, maar dat slaat toch alle
records. Dat was toch totaal niet in regel met wat
vrouwke Wilmés, de Antwerpse gouverneur en de gemeente Arendonk al vanaf het voorjaar van de daken
schreeuwen. ‘Neem de sociale distance van minimaal
ander halve meter in acht. Zo niet dan staat een fikse
boete te wachten!’
Awel, doen vele honden dat plichtsgetrouw en wat zie
ik tot mijn stomme verbazing na de gelopen wedstrijd
op formulieren? Streepjes, streepjes, vele streepjes
achter de aanduiding “1/2 M”.
Zeg nou eerlijk. Dat is toch niet te vatten. Is toch niet
te doen. Onbegrijpelijk. Nou niet dat ik er van wakker
lig of heb heb gelegen, maar toch. Moet voor veel van
mijn medekompanen als heel onverwacht en zeer teleurstellend zijn ervaren. Luisteren we voor één keer
wat de toen nog demissionaire federale regering voorschrijft en we worden direct daarvoor de les gelezen
door niets en niemand ontziende KKUSH-personen.
Ik maar denken dat die ook gehouden zijn om ’s lands
belang te dienen. Om tijdens wedstrijden erop toe te
zien dat overheidsvoorschriften worden nageleefd.
Blijkbaar waren Wilmés’ woorden onvoldoende ingedaald of erger: niet tot de dovenmansoren doorgedrongen.
Geldt misschien het credo: ‘schrijvers, blijven’?
Hoe of wat het ook zijn mag eigenlijk vind ik het niet
zo van belang op deze vraag het antwoord te kennen.
Ik ben en blijf me houden aan wat van me wordt verlangd. Ik blijf op minstens de voorgeschreven afstand
van 1 1/2 meter. Dat zal ik met volharding ook uitstralen naar mijn geleider. Zal met al wat in mij is, proberen
te voorkomen dat die met het COVID-19 virus wordt
geconfronteerd. Dan kan ik niet meer frank en vrij naar
buiten om te gaan wandelen. Moet ik thuis blijven en
me beperken tot het woonstperceel. Zal ik gaan vast
roesten in mijn mand. Moet er niet aan denken.
Nee, dan maar streepjes op een formulier die door
mij eigenlijk al zijn verdrongen en uit mijn herinnering
zijn uitgebannen. Laat anderen maar op hun strepen
staan als zij dat zo graag willen doen. Raad dat niet
aan, maar als ze mijn goede raad in de wind slaan dan
heb ik mijn best toch gedaan.

gedwongen afzondering moet. Veel van mijn collegae
denken er ook zo over en laten die geschreven streepjes voor wat ze zijn. Wij laten die streepjes voor wat ze
zijn. Worden we er niet warm of koud van. Het zijn en
blijven slechts: streepjes!
Vro l’Lander

HondenWens
Bedenk:
1. Ik word normaal gesproken 10 tot 17 jaren oud.
2. Iedere keer als jij niet thuis bent, mis ik je.
3. Geef mij de tijd om te begrijpen wat je van me
verlangt.
4. Vertrouw mij van dat is erg belangrijk voor mijn
welzijn.
5. Wees niet lang boos op me en sluit me vooral
niet op voor straf; jij hebt je werk, je vrienden,
je ontspanning, maar ik heb alleen jou.
6. Praat met me. Ook al begrijp ik je woorden
niet, ik begrijp je stem als je met me praat.
7. Denk er aan, hoe je me ook behandelt, ik zal
dat nooit vergeten.
8. Voordat je me zou willen slaan, denk er aan
dat ik jou ook pijn kan doen door je te bijten,
maar dat doe ik nooit.
9. Voordat je me ervan beschuldigt dat ik lui ben
of niet actief vraag je dan even af of er misschien iets aan de hand is met mij, of dat ik niet
begrijp wat je bedoelt. Misschien krijg ik wel
verkeerde voeding of te weinig vers water, of
misschien heb ik te lang in de zon gezeten, of
mijn hart is misschien oud of zwak geworden.
10. Zorg alsjeblieft goed voor me als ik oud word.
Jij zult zelf ook oud worden.
Ga alsjeblieft met me mee en vergezel me op mijn
laatste reis. Zeg nooit dat je er niet tegen kunt om aan
te zien. Laat me die reis niet alleen doormaken. Alles
is namelijk voor me gemakkelijker als jij er bent, omdat
ik zo van je hou. Daarom mijn ultieme wens:
Neem afscheid van mij door aanwezig te zijn, ondanks
dat dit moeilijk is voor je. Hou steeds in gedachten dat
het is erger voor mij!

Gegeven de bizarre Coronatijd waarin we leven zie
ik liever streepjes op een papieren blad. Neem ik die
streepjes met plezier voor lief. Liever die dan de streep
van een test waaruit blijkt dat ik met mijn geleider in
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SVEN MÖLLER-WILS
Vloer- en tegelwerken

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

OVERGANGEN
Geleider
Juni
A-B
DAVY PAESHUYSE
GUNTHER SMETS
ELLEN MERMANS
REINEIER V LITSENBURG
NICK VAN BEECK
MICH AERTS

Hond

Ras

Pnt

FLEUR
SEN
BRAM
GEORGIA
Lana
SAM

BORDER COLLIE
DOBERMANN
NEW FOUNDLANDER
MINI AUSSIE
OLD ENGLISH BULLDOG
BORDER COLLIE

96
93
79
96
89
94

B-C
HANNE VAN WUYTSWINKEL
INGRID CLAES
GUY CLAESSEN
LIESBETH SMETS
RIA LAARAKKER
ERIK SMOLDEREN
MICH AERTS
FIEN VAN GORP
DAVY PAESHUYSEN

GUUS
JUUL
SERKAN
CASTOR
JIP
KYRA
SAM
JUP
FLEUR

JACK RUSSEL
TECKEL
MECHELAAR
AM. STAFFORD
HEIDEWACHTEL
FLATCOATED RETRIEVER
BORDER COLLIE
BORDER COLLIE
BORDER COLLIE

85
84
95
84
84
91
93
84
94

September
A-B
JOS VAN DEN BORNE
ANNELOT VAN ROOIJEN
KRISTOF GEVERS
WOUT LOUWERS
STEPH WILLEMS
REMCO V/D LOCHT
RUDY DAMEN

JAX
LOUKA
TRIPPEL
SJEF
VICKY
BONO
LIE

AUSTRALIAN SHEPHERD
BOOMER
BORDER COLLIE
BOOMER
HOLLANDSE SMOUS
LABRADOR
BOUVIER

93
91
88
85
85
80,5
88

B-C
RIEN WILDEBOER
FILIP HOREMANS
FRANK LASTERS

DODO
BERRE
RAYNA

LABRADOODLE
DUITSE HERDER
NEW FOUNDLANDER

81
89
85,5

Ontstaansgeschiedenis
De Border Terriër is afkomstig uit Groot-Brittannië.
Zoals zijn naam doet vermoeden, komt deze hond
oorspronkelijk uit het grensgebied van Schotland en
Engeland, waar hij gebruikt werd om vossen tot in hun
holen na te jagen. Er wordt wel gezegd dat de Border
Terriër een paard op volle snelheid kan bijhouden!
Uiterlijk
De Border Terriër is de kleinste van de hoogbenige terriërs. De schofthoogte is ongeveer 35 cm. Het gewicht
varieert bij reuen tussen de 5,9 en 7,1 kg, bij teven
tussen de 5,1 en 6,4 kg.
Border Terriërs kunnen rood, tarwekleurig, peper-enzout met roestbruin en blauw met roestbruin (blue and
tan) zijn. Ze hebben een dikke huid, de vacht is hard
en dicht en kent een dikke ondervacht.
Karakter
De Border Terriër is een jachthond die gefokt is om
vossen, marters en dassen tot in hun holen na te jagen. Deze levendige en sportieve hond is dan ook
onvermoeibaar. Hij is moedig en vasthoudend en kan
tegen een stootje. De koppige Border Terriër is evenwichtig, trouw aan de baas en erg geduldig met kinderen. Hij kan zich goed aanpassen. Daarom is het ook
een uitstekende gezinshond. De omgang met katten
en andere huisdieren vereist een vroege socialisatie.
Opvoeding en verzorging
Omdat een Border Terriër snel leert, hoeft de opvoeding geen probleem te zijn. Deze honden zijn bijzonder snel: ze moeten een paard bij kunnen houden. Ze
bewegen dan ook erg graag. Drie keer daags uitlaten
is een situatie waaraan de honden zich wel aanpassen, maar die geen recht doet aan hun drang tot bewegen. Het zijn geschikte dieren voor sporten als flyball en behendigheid.
Borstel of kam de vacht van de Border Terriër minstens een keer per week. Afhankelijk van de kwaliteit
van de vacht moet deze ook af en toe geplukt worden.
Scheer de vacht niet.
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STEENHOUWERIJ

GEUDENS EN ZOON bvba
Marmer - Arduin - Graniet - Composiet - Witsteen - Grafzerken
Roobeek 22 - Arendonk
Tel. 014 67 71 34 - Fax 014 67 16 82
www.natuursteengeudens.be
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Snuffelwedstrijdweekend
Het leek zo gewoon, maar toch zo anders. De kalender voor dit jaar was door het bestuur vol ambitie
samengesteld met een keur aan activiteiten. Welgemoed werd 2020 ingegaan en uitgekeken naar wat
komen zou. Waar geen rekening mee was gehouden, was het zo verraderlijke COVID-19 virus. Grote spelbeker van bijna alle voorziene planningen. Maar ondanks dat, het Snuffelwedstrijdweekend kon doorgaan
op 12 en 13 september.
Er ging heel wat voorbereiding vooraf. Een draaiboek
maken voor de gemeente, ter goedkeuring voorleggen
en daarna nog wat bijsturen. Uiteindelijk onder strenge voorwaarden groen licht gekregen.
Veel Snuffelmensen hebben hun beste benen voorgezet om het allemaal mogelijk te maken.
Voor de bezoekers moesten zitplaats worden gemaakt.
Er moest aan tafel bediend gaan worden. Voldoende
afstand tussen de tafels, ruimte tussen zitplaatsen en
zo verder. Er werden drie terrassen gemaakt, met telkens twee obers. Op die manier konden de bezoekers
alle groepen deelnemers zien spelen.
Fijn dat de Snuffelaccommodatie voldoende ruim is
om dit te organiseren.
Het clubgebouw was enkel toegankelijk voor de keurders en voor degenen om van het toilet gebruik te maken. Op diverse plaatsen was handgell voorzien en
ontsmettingsmiddel.
De bonnenverkoop was dit jaar ook in open lucht en
verliep vlotjes. Als vanouds kon ook de frietkraam worden geopend. Bestellingen van drinken en versnaperingen werden aan tafel uitgeserveerd.
Gelukkig werd het weekend gezegend met volop zonneschijn. Over de twee dagen werd gastvrijheid geboden aan 470 personen. Dezen werden op een ordentelijke manier ‘in toom gehouden’ door bewegwijzering
op het terrein. Dankzij de speciale relatie met wegenwerkers beschikte de organisatie over allerhande materialen om doorgangen te maken, zoals pijlen voor
het aangeven van looprichtingen, aanduidingen van
de speelterreinen, beletterde borden.
Elke aanwezige moest worden geregistreerd te worden. Eenieder was gewillig om de gevraagde gegevens te noteren en hielt zich aan de afspraken. Er
werd daarover geen enkele wanklank gehoord.
Voor de goede organisatie werd heel wat lof vernomen
van spelers, keurders en bezoekers. Ook op sociale
media, zoals facebook was dat het geval.
De zaterdag en zondag van het 2e weekend van september waren twee goed gevulde dagen. Organisatie,
alle meewerkende handen voor en achter de schermen kijken met voldoening daarop terug. Ook ieder
die deelnam en keurders doen dat.
De door de Snuffeldeelnemers behaalde wedstrijd-
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uitslagen staan hieronder. Foto’s van het lweekend
gebeuren staan niet alleen in de gazet maar ook de
website en op de facebookpagina van de vereniging.
Snuffeluitslagen sociale test
Alle 16 deelnemers behaalden het certificaat. Onder
hen Monique Van Mechelen met Rémy, Jos Van den
Borne met Jess’s Sallt and Pepper (Jax), Arnold Van
de Wal met Lulu, Suzanne Van Eeten met Dibbes, Ellen Mermans met Bram Owen Of The Weeping Willow, Davy Paeshyse met Fleur, Arnold Van de Wal met
Flora, Filip Horremans met Altan Van Smissehof en
Kristof Gevers met Trippel.
Snuffeluitslagen brevettest
Guy Claessen met Serkan form Marrax Place 94 punten, Leo Geentjens met Toby 76,5 punten, Kris Vervoort met Jess’s Rumour Has It 78 punten en Adrienne Schellekens met Small Preide Skip 83,5 punten,
Snuffeluitslag wedstrijd Veteranen
Van de 5 deelnemers behaalde Marc Maes met Indy of
lucifers delight 142 punten de 2e plaats. Dat was één
1 punt minder dan de eerst geklasseerde.
Snuffeluitslagen wedstrijd Debutanten
Yoeri Bertels met Starly 81 punten, Joris Tielemans
met Seki 79 punten, Karel Wijnants met Silly 100 punten, Nele Tielemans met Kita 68 punten, Jacqueline
De Man met Max 72 punten, Daniëlle De Vocht met
Scott Condor 86 punten, Tom Lancel met Balou 84
punten, Harrie Panken met Atseya 75 punten, Rina
Dierckx met Ravotte 94 punten, Liesa Vandeplas met
Bentley 87 punten, Johny Huysmans met Bruce 60
punten, Finne Verstraelen met Jitkse 56 punten, Yvonne Hendrikx met Tessa 77 punten en Lise Slegers met
Jito 77 punten.
Snuffeluitslagen wedstrijd Programma 1
Lize Borgmans met Noah 83 punten, Karlijn Cornelissen met Fitch 78 punten, Joy De Vocht met Dayco 85
punten en Lydia Luyts met Narah 87 punten.
Snuffeluitslagen wedstrijd programma 2
Rudy Fransen met Oona 140 punten, Eddy Campers
met Kaipo 119 punten, Nadia Vanbosch met Panach
126 punten, Ron Hendrikx met Ivar 120 punten, Ria
Jonckers met Perry 122 punten, Anbita Keppens met
Jacqueline 131 punten en Cedric Stoop met Nike 136
punten.
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T

Mertens

B-237

Gsm +3
tr.me

Transport

Mertens Franky bvba
B-2370 Arendonk

Gsm +32(0)473 17 30 90
tr.merfra@skynet.be
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PAUL SMETS - LUC VAN BYLEN
Nieuwbouw - Renovatie - Herstellen - Alle merken

Den Tobberd 20 - 2370 Arendonk    garagepoorten@paulsmets.eu
lucvanbylen@telenet.be
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Tel. 0476 23 83 41
www.paulsmets.eu
Jaargang 29

-

Nr. 3

De Nieuwe Hondengazet

Uitgave HS Snuffel

www.hs-snuffel.be

Jaargang 29

-

Nr. 3

www.hs-snuffel.be

De Nieuwe Hondengazet

Wampenberg 66
2370 Arendonk
Tel. 014 67 85 49

Garage - Carrosserie
24/24u Self service tankstation

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

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

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

Gereedschappen,
specialiteiten & toebehoren
voor bouw en afwerking
Schotelven 18
2370 Arendonk
T. 014 67 77 55
F. 014 67 24 56
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Nieuwbouw - Verbouwingen
Heikant 10
2370 Arendonk
Tel. 014 67 15 73
Gsm 0495 38 44 85

B.V.B.A

BOUWON DER N EM I N G

bvba-lejo@telenet.be

DE GROOTSTE KEUZE IN DRANKEN

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

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

Kerkstraat 15A - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 74 19
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Het “KLEI-KUNST” atelier
Cursus gegeven door Hildegarde MATHEUSSEN
Voor info:
014 45 40 81 of
0474 94 20 06
of kom eens langs:
Warande 29
2360 Oud-Turnhout

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!

Taverne - Broodjeszaak

MOERENSTRAAT 89 - 2370 ARENDONK - Tel. 014 67 10 28
manoke-bakeliet@telenet.be

VERKOOP

ONDERHOUD
HERSTELLINGEN
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TUINBOUWMACHINES

BOSBOUWMACHINES

Veldenstraat
24
Asberg 4-6
2470 Retie

Tel.: 014 37 99 59
Fax: 014 37 39 32
info@vandeperrew.be
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BEARDED COLLIE

Ontstaansgeschiedenis
De Bearded Collie is afkomstig uit Schotland, waar hij
al sinds de Middeleeuwen, dus al meer dan 400 jaar,
als herdershond wordt gebruikt. Men vermoedt dat
de Polski Owczarek Nizinny de voorouder is. Dit naar
aanleiding van een legende dat de bemanning van
een Pools graanschip enkele herdershonden tegen
schapen ruilde. Waarschijnlijk bestond het ras ook al
toen de Romeinen Engeland bezetten, maar dit kan
niet met bewijzen worden gestaafd. Zeker is dat dit ras
in de zestiende eeuw in Schotland voorkwam. Uit die
tijd stammen verschillende aanwijzingen dat het dier
bij het bewaken van schapen werd gebruikt. Het ras
zou bovendien goed tegen het minder gunstige winterweer bestand zijn geweest. Deze extreme eisen hebben er bovendien toe geleid dat men nu nog - hoewel
zelden - uitzonderlijk goede dieren kan tegenkomen.
Hoewel de naam dit niet doet vermoeden, verschilt de
hond sterk van de langharige Schotse Collie. Het ras
werd in de zestiger jaren erkend.

www.hs-snuffel.be
Karakter
De Bearded Collie is van oorsprong een herdershond
maar kan ook als gezinshond gehouden worden. Het
is een vrolijke hond die leergierig en schrander is.
Goed opgevoed is hij zachtaardig, gezellig en aanhankelijk. De Collie wil deel uitmaken van het gezin
en toont zich daarbij sociaal. Het dier is niet geschikt
voor een kennel. Door de aard van het dier maakt het
weinig uit of hij binnen de bebouwde kom of op het
platteland woont.
De Bearded Collie is op zich een gemakkelijke hond
die zich snel aanpast. Daarom is hij niet alleen geschikt voor mensen die weinig ervaring met honden
hebben, maar ook voor kinderen. Hij past goed in een
gezin waar ook andere dieren - ook honden - worden
gehouden. Tegenover vreemden gedraagt hij zich niet
terughoudend.
Opvoeding en verzorging
Het vriendelijke karakter van de Bearded Collie maakt
een strenge, strakke opvoeding overbodig. Het kan
zelfs een averechts effect teweegbrengen. Deze collie
leert het snelst als u dit op een meer ontspannen manier doet. Het ras is prima geschikt voor gehoorzaamheids- en behendigheidswedstrijden.
Hoewel de Bearded Collie zich gemakkelijk aan de
situatie aanpast, houdt dit niet in dat u hem met korte wandelingen tevreden stelt. Geef hem regelmatig
meer beweging. Los laten lopen, indien dit is toegestaan, levert geen bezwaar omdat de collie in principe
in uw buurt blijft.
Door de aard van de vacht vraagt de Bearded Collie
de nodige verzorging. U kunt deze taak niet te licht
opnemen. Eigenlijk moet de vacht dagelijks, tenminste
om de dag, geborsteld en gekamd worden om zo klitten te vermijden. Het teveel aan haar tussen de voetzolen moet worden weggehaald. Extra aandacht vragen de oren en de gehoorgangen, die schoon moeten
zijn. Een goed geborstelde Bearded Collie heeft een
scheiding op de rug.

Uiterlijk
De Bearded Collie is een middelgrote, enigszins
rechthoekige hond. De gebruikelijke schofthoogte van
reuen ligt tussen de 53 en 56 cm, die van teven tussen
de 51 en 53 cm.
De dekvacht is lang, hard, recht, ruig en niet wollig, de
ondervacht dicht en wollig. Op de neusrug is het haar
kort. De Bearded Collie - de naam zegt het al - heeft
een lange baard. De gewenste kleur van een Bearded
Collie is volgens fokkers grijs, met name in de tinten
leigrijs, zwart, blauw, roodachtig bruin of zandkleurig.
De honden kunnen een witte aftekening op de snuit,
de hals, de borst of de poten en voeten hebben. De
aftekening op de hals mag niet verder lopen dan de
schouder.
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ENQUÊTE
Joy De Vocht heeft binnen de hondenschool een enquête uitgeschreven. De resultaten heeft
zij keurig op een rijtje gezet. Amusant om de ingekomen reacties op de vele vragen te lezen.
Wie is de eeuwige laatkomer?
Wie zou zich inschrijven voor expeditie robinson?
Wie is de grootste strever?
Wie gaat er in de toekomst de grote prijs en/ of Belgian
winner winnen?
Wie heeft het kortste lontje?
Wie is de grootste komediant?
Wie heeft de slechte humor?
Wie heeft de vettigste humor?
Wie is het lievelingetje van de instructeurs/ keurders?
Wie is het grootste feestbeest
Wie kan er het slechtste tegen de drank?
Wie drinkt het meest?
Wie heeft het meeste stress voor een brevet/ overgang
of wedstrijd?
Wie zou er een keurder verleiden voor betere punten?
Wie is de handigste harry?
Wie is het luidruchtigste?
Welke instructeur kom je liever niet tegen in het donker?
Wie maakt de beste croque’s?
Wie verteert de meeste croque’s?
Bij welke lesgever heb je het meeste geleerd?
Wie verwend zijn honden het meest?
Wie is de langplakker in de kantine?
Wie loopt de meeste AW’s?
Wie zorgt er voor de sfeer?
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Lize,
Karlijn
Sven
Bjorn
Luc
Ron
Cédric
Anne
Cédric
Nadia
Guy – Joy – Miranda
Leo – Cédric - Karlijn
Liesa
Eddy – Sven
Luc
Luc
Harry
Eddy
Eddy
Sven
Luc – Guy
Marie
Maria
Nadia
Tom – Lize

1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Katrien – Yvonne – Lize -Yoeri
Hop
Tom
Danny – Leo – Ron
Yvonne
Suzanne – Nadia
Sven
Marie
Anne – Karlijn - Liesa
Leo

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Yvonne
Marie
Ron
Danny
Luc – Leo
Fons
Moeke
Luc – Liesa – Wilma
Jacqueline
Lize
Cédric – Sven
Joy
Wilfried
Guy
Cédric – Miranda
Heidi
Liesa – Maria
Wilma
Ron
Tom
Leo
Yvonne
Nadia – Marie

1.

Tom
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HUMOR!!!

HUMOR!!!

HUMOR!!!

HUMOR!!!

HUMOR!!!

Vier regenwormen werden in vier verschillende reageerbuisjes gestopt :
1. in bier
2. in wijn
3. in 12 jaar oude whisky
4. in mineraalwater
De volgende dag laat de leraar de resultaten zien :
De eerste in bier :
Dood
De tweede in wijn
Dood
De derde in 12 jaar oude whisky
Dood
De vierde in mineraalwater,
De enige overlevende en gezond.
De leraar vraagt aan de klas :
Wat hebben we geleerd van deze test ?
Een klein meisje achter in de klas antwoordt :
“Wie bier, wijn en whiskey drinkt, heeft géén last van wormen.

HUMOR!!!
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