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Voorz i t ter
Paul Laurens 

paul.laurens1@telenet.be
0495/65.88.09

Centraa l  Waf  verzamelpunt
Veerle Dieltjens

Bereikbaar via: 
Kantine 

veerle.dieltjens@gmail.com
0497/08.21.56

TDS Nieuwsbr ie f
Inschrijven voor de TDS Nieuwsbrief ?

Mail naar “nieuwsbrief.terdries@gmail.com”

Bedankt voor jullie inbreng 
en voor die van jullie hondjes!!!

PS. Het Wafke verschijnt steeds op het einde van de 
maanden apri l, augustus en december.

Dus de creatieve zenders zijn al op tijd verwittigd hé!

  http://www.terdries.be
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Beste vrienden,

De laatste dagen van 2016 komen eraan, en aldus nemen we afscheid van 
een fantastisch jaar.

Terugblikken doen we met een smile, zeker als we herinneringen oproepen 
aan onze heerlijke eetevenementen zoals onze breughel, bbq en ons 
mosselfeest.  
Op sportief vlak waren er onze wedstrijden van Gehoorzaamheid, Flyball, 
Agility enz... met als hoogtepunt de organisatie van de Belgium Winner.

Op organisatorisch vlak waren er wel wat veranderingen in elke doelgroep. 
Nieuwe bestuursleden, nieuwe trainers, voorzitters enz. namen hun 
verantwoordelijkheid om mee te werken aan de verdere groei van onze club.  
Wij wensen al deze mensen veel werkvreugde, ontspanning en plezier.
Ik ben ervan overtuigd dat we prachtige resultaten zullen zien in het 
komende jaar.  Een aantal van onze doelgroepen maakten reeds een mooie 
groei in het voorbije jaar, vooral onze groepen Agility en Happy Dogs.

Daarom,  Dank aan alle trouwe medewerkers voor jullie inzet in 2016. 
Een dikke pluim en een oprechte waardering voor al jullie werk en 
aanwezigheid in onze club.

Ik wens jullie ook het allerbeste toe voor het komende jaar, niet alleen een 
goede gezondheid, maar vooral veel levenslust. 

Paul

Welkom aan 2017
Het jaar 2017 zal maar eenmaal voorbij komen, maak er een nog mooier jaar van!

	 	 Mijn	persoonlijke	tips	voor	jullie:			

	    Life is short break
    Forgive quickly

     Kiss slowly
      Love truly

       Laugh uncontrollably and
         Never regret
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Daarom hou ik  zo  van honden - Kim Levin

Omdat	ze	zo	koppig	zijn...

Enkele 
“prakt ische her inner ingen” 
voor  2017
* Vernieuw tijdig uw sponsorkaart
 * Het dragen van de sponsorkaart tijdens een ‘bezoek’ op onze terreinen..

* Wees op tijd voor de trainingen
 * Bij het te laat komen, aanmelden bij uw trainer...

* Niet roken in de kantine
 * Geen honden op de stoelen in de kantine...

* Maak gebruik van de plasweide vooraleer de terreinen te betreden
 * Laat geen vuil achter op onze terreinen

* Een glimlach is steeds welkom
 * Geniet van onze club !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fotowedstr i jd
We zijn blij toch nog altijd inzendingen te krijgen van onze leden, om ons wafke wat op te 
fleuren.  Ziehier de mooiste inzendingen van de afgelopen maanden.
De creatieve fotografen die hun hondjes hierop herkennen mogen “aan den toog” enkele 
posters van hun hond komen afhalen.

Niet getreurd aan de net-niet winnaars.  Misschien is uw foto er volgende keer bij!

En de andere winnaars:

 

Opgelet!!!		Ook	onze	volgende	Waf	mag	weer	opgevrolijkt	worden	met	jullie	foto’s	
en/of	tekeningen!		Wees	creatief	en	stuur	jullie	mooiste,	origineelste	of	grappigste	
creaties door!!!  Geen nood, er wordt niet alleen gekeken naar fotografisch talent. 
Creativiteit	en	originaliteit	wordt	enorm	op	prijs	gesteld!		(Ook	mensen	zonder	
computer kunnen een foto binnenbrengen,  we bezorgen u uw foto onbeschadigd 
terug.)

Margie Mampaey, vakantie in Schotland. 
Kijk hoe wij luisteren! - Dino, Shiva, Floor, Delight, Figo, Gipsy

Algemene	winnaar	(moeilijke	keuze	altijd...):		
 Orva joins the Army  (zie voorpagina)

Rita met Foetsie de zeehond

Dorien met Hinta - Piep, hier ben ik
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Foto’s  u i t  de  oude doos 
Na een foto-hommage aan Jacqueline, kon “de man achter de vrouw” natuurlijk niet 
achterblijven.  Wij stellen u voor:  De Ludo!

Een aantal Wafkes geleden hadden we de eer dat de Waf-redactie hem mocht interviewen (zie 
waf van augustus 2012!).  Enkele statements uit die reportage leken ons ideaal om deze foto-
reeks te helpen becommentariëren.  

Bioman - tuinman - klusjesman:

- Onzichtbare helper op allerhande activiteiten
- En dan nog bereikbaar 
  op alle andere momenten dat ‘t nodig is!

- Onze “Hoftuiner”:  
   Paraat op maandag voor “het grove werk”
 [Ludo:] “Maar hier ben ik nu een échte bioman geworden.”
- Paraat op donderdagavond als tapper

Reeds lid van Ter Dries sedert 
“1 of ander stenen tijdperk”
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Een vaste waarde op de Flyball, waar hij ooit als instructeur werkte

[Ludo:] “Bij de Happy Dogs wordt de nadruk gelegd op het welzijn van de honden.”

En dat de goesting voor het lesgeven toch nog soms kriebelt, 
compenseert hij nu in de Happy Dogs, door Jacky te vervangen wanneer nodig.

Ludo,  
Hartelijk bedankt voor... Alles!!!



�

G
e

h
o

o
r

z
a

a
m

h
e

i
d

Ghz -  Wist  je  dat . . .
Beste Leden,

Onze Gehoorzaamheidsgroep heeft een nieuwe Facebook account aangemaakt. 
Deze groep is bestemd voor de leden van HS Ter Dries.

Hier worden nieuwtjes van de gehoorzaamheid opgeplaatst.
En anderzijds kan je hier ook zelf foto’s, verhaaltjes en vragen op posten. 

Wil je lid worden, meld je aan op “HS Ter Dries gehoorzaamheid”!

Het Ghz-bestuur

Onze beste wensen en een prachtig 2017

Aan al onze leden, medewerkers en instructeurs!!!

Bestuur Ghz

Walter, Nancy en Theo
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Clubdag Gehoorzaamheid  2016
Met Dank aan onze keurders en helpers die de koude hebben getrotseerd!!!
De winnaars staan hieronder nog es allemaal op een rijtje...  Proficiat!!! !!! !!!

Pups 

1  Verbist Suzy met Bob  79/80
2  Goyvaerts Nancy met Preyasi 78/80
3  Stroobants Jelle met Pablo  77/80

Juniors

1  Van Leuffelen Danny met Pasco 78/80
2  Verbrugge Ilse met Sofia  75/80
3  Melissa met Aiko   75/80

A-klas

1  Ronald met Xena   70/80
2  De Roye Benjamine met Tosca 68/80
3  Gijsemans Kristel met Fay   59/80

B-klas

1  Witvrouwe Linde met Bono 97/100
2  Pauwels Anita met Nila  94/100
3  De Ceuper Sanne met Django 92/100

C-klas

1  Provinciael Werner met Otaine     99/100
2  Pardon Dirk met Yvar       96/100
3  Barzoukas Vanessa met Koani      94/100
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Debutanten

1  Marien Eva met Finley  100/100
2  Van Leuffelen Danny met Nona 98/100
3  De Cock Eline met Yuuna  97/100

Programma 1

1  Janssen Karin met Yana  97/100
2  Verhoeven Kurt met Mephisto 97/100
3  Leysen Johan met Youtoo  97/100

Programma 2

1  Marien Dirk met j’Phoeby  148/150
2  Van Leuffelen Danny met Isa 148/150
3  Dockx Alfons met Kenzo  146/150

In Prog 2 moeten we een kleine rechtzetting doen.  Marina met Django werd afgeroepen als 
laatste van de groep.  Hier werd echter een fout gemaakt in de puntentelling   Ze behaalde 
immers maar liefst 136 punten en eindigde zo op de 8ste plaats.  Onze excuses!

En onze nieuwe clubkampioen 2016 
...

Is
...

Marien Dirk met j’Phoeby!!!
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Belg ian Winner  2016
Door Noëlla

De “Belgian Winner” werd voor de eerste keer in 2016 georganiseerd.  
Het is iets totaal nieuws.  Het is een wedstrijd in de Gehoorzaamheid die open staat voor alle 
honden (met en zonder FCI- stamboom) en waarvoor men zich dient te kwalificeren op basis 
van in het sportjaar (16/08 tot en met 15/08 van het afgelopen seizoen) behaalde resultaten.

De eerste “Belgian Winner” Gehoorzaamheid ging door op 25 september 2016 en werd 
georganiseerd door onze club “Ter Dries”.

De selectie gebeurde op basis van volgende criteria: 

Programma 1 en 2:  op basis van de kwalificatiecriteria voor de Beker en de Grote Prijs.  
Dat wil dus zeggen, de 15 beste resultaten behaald in 5 provincies met maximum 5 
uitslagen in eigen provincie.

Debutanten:  op basis van 15 resultaten in 3 provincies met maximum 7 uitslagen in 
eigen provincie.

Er wordt wel gekeken naar het gemiddelde aantal punten:
- Debutanten en P1:  Op 1500 punten
- P2:  Op 2250 punten

Hieruit worden de 30 of 40 beste spelers geselecteerd op basis van die puntentelling.
Hier bij onze hondenschool hadden we de eer om in deze eerste editie 4 van onze 
spelers aan het werk te zien!!!

Debutanten

Joke met Nala          Kurt met Mephisto

P1 

Dirk met Mindira

•

•
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P2

Fons met Kenzo
  

Na maanden voorbereidingen, plannen, organiseren en vergaderen, was het eindelijk zover. 
Op 25 september 2016 mochten we onder een stralende zon het startschot geven van deze 
eerste editie.  
Alles was tot in de puntjes geregeld.  Er waren ruime parkings voorzien, er stond een grote 
tent klaar zodat de mensen rustig van hun drankje konden genieten, en er waren kraampjes 
met lekker eten.  Langs de pleinen stonden er stoelen en tafels zodat iedereen die het wou 
kon genieten vanuit zijn luie stoel.
Het harde werk werd beloond door de talrijke opkomst van supporters en de mensen die een 
kijkje kwamen nemen uit interesse. We hadden dan ook nog een stalend weertje en de sfeer 
zat er vanaf het begin bij iedereen al goed is.  Ondanks het feit dat het toch een wedstrijd 
was, was er veel ambiance en plezier onder de mensen.  Er hing een ontspannen sfeer langs 
de pleinen. 

Er was dan ook de hele week voordien met man en macht hard gewerkt om van deze dag 
een succes te maken.  Er was aan alles gedacht en men heeft hard gezwoegd om alles op tijd 
klaar te hebben.  
Gelukkig hadden we een fantastisch team waar we op konden rekenen, zodat alles op tijd 
klaar was.  Er komt veel meer bij kijken dan je verwacht om alles in goede banen te leiden. 

Daarom geven we jullie graag een aantal foto’s om te kijken wat er achter de schermen zoal 
te doen was, in de week voor de Belgian Winner.
Enkele	sfeerbeelden:
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Help ,  mi jn  hond 
heef t  ie ts  g i f t igs  gegeten
Het overkomt iedereen wel eens, je knippert even met je ogen en je 
hond eet iets op wat hij eigenlijk niet op had mogen eten.  Vooral pups vinden niets leuker dan 
overal hun tandjes in zetten.  Maar wat doe je als je hond iets giftigs of onverteerbaars gegeten 
heeft?  Hoe je moet handelen, hangt af van wat je hond gegeten heeft en hoeveel.

Hoeveelheid

Van sommige stoffen, meestal giftig voedsel en mild giftige planten, kan een kleine hoeveelheid 
niet zo veel kwaad.  Een goed voorbeeld hiervan is knoflook.  Grote hoeveelheden zijn schadelijk 
voor je hond, maar kleine hoeveelheden worden door sommige mensen als natuurlijk anti-
vlooien middel gebruikt.

Overgeven

Op internet lees je vaak het advies om je hond over te laten geven, door wat zout op zijn tong 
te leggen.  Doe dit niet zomaar zelf!
Bij sommige stoffen en planten wil je bijvoorbeeld je hond niet laten braken.  Dit is vooral het 
geval als de gifstof een bijtend effect heeft of de slokdarm kan irriteren.
Maar ook als overgeven goed is voor de hond kan zout een verkeerd effect hebben.  Te veel 
zout is schadelijk voor een hond, zeker als het lichaam het al zwaar heeft door de andere giftige 
stoffen die er al in voor komen.

Snel handelen

Wacht liever niet af tot je symptomen ziet, maar bel direct je dierenarts. Zodra je hond 
symptomen gaat vertonen, is de giftige stof al via de maag in het bloed gekomen en vallen 
sommige behandelingen, die eerst wel mogelijk waren, af.  Houdt indien mogelijk het etiket van 
het product bij de hand.  Zo kun je de dierenarts precies vertellen wat je hond binnen gekregen 
heeft.  Als je dierenarts twijfelt, of als hij een bepaalde stof niet kent, kan hij informatie 
opvragen bij het Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum van het UMC.

Dit is een lijst met planten die giftig zijn voor honden die je in of om het huis zou kunnen 
vinden.  De planten zijn ingedeeld aan de hand van de soort schade die ze doen.  Let op, deze 
lijst is niet volledig, wij hebben geprobeerd veel voorkomende giftige planten te vermelden. 
Echter, het gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico en wij kunnen geenszins 
aansprakelijk worden gesteld.  Omdat de hoeveelheid die een hond van een plant binnenkrijgt 
en tot vergiftiging lijdt verschilt per plant en per hond is het raadzaam om bij twijfel contact 
op te nemen met de dierenarts.  Doe dit direct, ook als er nog geen vergiftigingsverschijnselen 
zichtbaar zijn.  Deze kunnen namelijk vertraagd op treden, wanneer het mogelijk te laat is om 
nog in te grijpen. Heeft je hond mogelijk iets giftigs gegeten, lees dan hier wat je kunt doen.

Zeer	giftige	planten

Dieffenbachia

De gehele plant is zeer giftig. Inname veroorzaakt krampen, en het 
opzwellen van de keel lippen en tong. Hierdoor is er een verstikkings 
gevaar.

Herfststijloos 

Deze plant bevat in zowel zijn zaden als in de knol 
de stof colchicine welke zeer giftig is. Het heeft 

een verlammend effect en kan tot de dood leiden. 
Raadpleeg dus zo snel mogelijk uw dierenarts als je 
vermoedt dat je hond van deze plant gegeten heeft.
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Oleander 

Alle oleanders zijn heel erg giftig. In sommige gevallen kan zelfs 
één blaadje al dodelijk zijn.  Oleanders zijn te herkennen aan hun 
smalle bladen.  De symptomen die kunnen ontstaan zijn maag 
problemen, hart problemen, te lage bloeddruk, coma en zelfs 
hartstilstand.

Rhodondendron

De Rhodondendron is het grote nog giftigere broertje van de Azalea.  Het 
eten van deze plant kan de nieren beschadigen, stuiptrekkingen, verlaming 

en de dood tot gevolg hebben.  Ook overvloedige vochtuitschijding uit de 
neus en ogen kunnen symptomen zijn.

Taxus

Van deze plant, die soms als natuurlijke 
haag wordt gebruikt, zijn de naalden 

en zaden uiterst giftig. Vergiftiging 
kan leiden tot trillen, spierslapte, 

hartritmestoornissen en ten slotte 
hartstilstand.

Sago palm

Deze uiterst giftige plant kan bij inname leiden tot nierfalen, 
de lever en het zenuwstelsel aantasten.  Vergiftigingssignalen 
kunnen onder andere bestaan uit overmatig kwijlen en trillen.

Goudenregen

Vooral de peulen van deze plant zijn heel gevaarlijk. 
Vergiftigings verschijnselen zijn braken, een brandend gevoel 
in mond en keel, diaree, opwinding en tot slot verlamming.

Vingerhoedskruid

De gehele plant is zeer giftig. Vergiftiging kan leiden tot 
nierfalen, hartritmestoornissen en uiteindelijk hartstilstand.

Kerstroos

Deze plant is zeer giftig en kan krampen, waanbeelden en 
verstikking veroorzaken.
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Wonderboom

Bij deze plant zijn niet zo zeer de bladeren en takken, 
maar vooral de zaden die hij produceert het probleem. 

Deze zaden, ook wel bonen genoemd door hun uiterlijk, 
zijn zeer giftig. Vergiftigingssymptomen zijn maagklachten 

en bloederige diaree.

Monnikskap

Dit is een zeer giftige plant die zelfs bij aanraking al klachten kan 
geven. Vergiftiging kan leiden tot het ontsteken van de mond en keel, 
ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen en verlamming.

Ridderspoor

Het gif bevindt zich in de gehele plant, 
maar vooral in de bladen en zaden. De spijsvertering wordt 
verstoord, wat waar genomen kan worden door overmatige 

speekselproductie. Daarnaast kan de hond gaan trillen, 
coordinatiestoornissen en verlamingsverschijnselen krijgen.

Maretak

De Maretak is een halfparasiet die op bomen groeit. Daarom zal hij in de 
natuur meestal geen problemen op leveren. De takken worden echter met 
kerst soms in kerststukjes of als losse versiering gebruikt. Let dan erg op, 
want de plant is erg giftig en kan ernstige maagklachten veroorzaken

Cacaodoppen

Dit is inderdaad geen plant, maar omdat cacaodoppen 
in Nederland vaak als bodembedekker worden gebruikt 
wel de moeite van het vermelden waard. Cacaodoppen 
bevatten net als cacao de stof theobromide die een 
onregelmatig of verhoogd hartritme en uiteindelijk 
hartfalen kan veroorzaken. Check ook bij andere 
bodembedekking van welke plant ze afkomstig zijn, 
want veel giftige planten zijn in de vorm van snippers 
nog steeds schadelijk voor uw hond als deze er op 
besluit te kauwen.

Paddenstoelen

foto: Uberprutser/ Wikicommons

Ook dit is technisch gezien geen plant, maar na een tragische gebeurtenis 
met een hondje van een van mijn lezers heb ik besloten dat dit ook de 
moeite van het opnemen waard is. Sommige paddenstoelen zijn dodelijk 
voor honden. Heeft je hond aan een paddenstoel gekauwd, neem deze dan 
mee naar de dierenarts.
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Wintercub 2016 te  Mol
Door Theo

Op zaterdag 3/12 speelden ons debutanten de Wintercub.

Eva	mocht met Finly beginnen voor 
Ter Dries , beetje zenuwachtig maar 
ze deed dat zeer goed! 

Met een mooie 90/100 ging ze van 
het terrein.  Proficiat! 

Als 2de ging Danny met Nona. 

Een mooie wedstrijd lieten ze 
hier zien.  Ze behaalden 93/100!

Als laatste kwam Eline	met	Yuuna.

Zij waren in hun element 
en zetten zo het scorebord op 95/100.

Hiermee behaalden onze Debutanten een 6de	plaats!
Een dikke proficiat voor onze jonge hondjes!
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Op zondag speelden Programma 1 en 2.

Hier ging Kurt met Mephisto van start.
Na een nachtje werken ging het hier toch nog vlotjes.

Goed voor 96/100!

Ook Joke ging met Nala van start.

Blijkbaar een beetje last van stress, 
maar het ging nog prima.

Dit was goed voor 93/100!

Als laatste voor onze P1 spelers kwam 
Dorientje met Hinta.

Vol goede moed en 
vastberaden ging 
ze van start, en ze 
scoorden 95/100!

Zo behaalden onze P1 spelers een prachtige 4de plaats!
Proficiat aan deze teams! 
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Ook P2 speelde vandaag, en deed zijn best.

Dirk met J’Phoeby deed het voor als eerste.
Ook hier werd er gestreden voor de punten. 

En dat was goed voor een mooie 148/150!

Fons met Kenzo 
was ook van de partij.

Met een lach zagen ze dit 
weer goed zitten, vooruit met de 
geit (hond)!
Ze haalden 149/150!

Als laatste was het aan Dana met Jamiro.

Na een valpartij bleven ze ervoor gaan.
En ze waren zeer tevreden, 147/150!

Onze P2 spelers haalden hier (na gelijke punten) een prachtige 2de plaats!
Nog een dikke proficiat!
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Met dank aan onze spelers en supporters die deze koude 
hebben getrotseerd!

Ook onze voorzitter Ghz, Walter, was hier aanwezig, niet als 
supporter maar als keurmeester.
Ook hij heeft 2 dagen in de koude gestaan en zal zeker mee in 
volle spanning de wedstrijd gevolgd hebben.

Wij kopen Canex eten aan in groep!!!	
Zodat we een forse korting krijgen!

Wens je mee te doen? 
of

Wil je meer info?

Neem dan contact op 
met  

Marien Theo (HI gehoorzaamheid)
of

Mail naar theoke68@skynet.be
of 

Bel naar 0478/511 279

Prijs voor 1 zak van 12,5kg is €38,40
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Breughel Festijn
Zaterdag 22 april 2017 

Gewoon of vegetarisch menu 16 euro 
Kinder menu 10 euro 

Deuren open vanaf 12u eten vanaf 13u 

Ter Dries
Sikkelstraat 26 
2580 Beerzel

Inschrijven kan tot en met 15 maart 2017 



Zaterdag 11 maart 2017

Ter Dries 
Kwispel-Kwis

Een niet-professionele kwis voor “gelegenheids”-kwissers
Met de bedoeling er een leuke avond van te maken!!!

InschrIjvEn voor 1 MaarT 2017 bIj: 

jacquelineluyten@skynet.be (Happy Dogs) 
of 

veerle.Dieltjens@gmail.com (agility)

met

naam van De ploeg
+

naam, email en tel van De ploeg-verantwoorDelijke

Locatie: Kantine Ter Dries, Sikkelstraat 25, 2580 Beerzel

Max 5 spelers per ploeg, €15
Max 20 ploegen

Deuren:  19u
Aanvang: 20u (STIPT!) 

voor jong En ouD!!!
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in  Wintermodus
De Jumpers kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd Flyball seizoen.  
Na  overwinningen en ereplaatsen in het Europees kampioenschap in Engeland, werd het 
seizoen afgesloten met twee Jumpersploegen in de finale van het Belgisch Kampioenschap. 
Het waren de Jolly Jumpers die de Europese bekers een beetje mochten opschuiven om de 
Belgische kanjer er naast te zetten.  Het Flyball “schap” in de kantine van Ter Dries geraakt 
goed gevuld, want de Supercup moet er ook nog bij!

[red: Dikke proficiat van de redactie!!!]

Het seizoen zit er dus op en de hondjes (en baasjes) kunnen het nu wat rustiger aan doen. 
Dat betekent echter niet dat ze op woensdagavond gezellig voor de kachel blijven zitten. 
Rust roest, zeker in de winter, en dat geldt ook voor flyballers.

De opleiding van de jonge en nieuwe honden gaat gewoon door, zodat er tegen volgend 
seizoen weer een nieuwe lichting kan klaar staan.  Het is belangrijk dat er met een 
regelmaat kan geoefend worden, zodat elk op zijn eigen tempo het spelletje kan leren.  

Voor de wedstrijdhonden is de winterperiode dé gelegenheid om aan de individueel 
verschillende minpuntjes te werken. 
De box-turn is voor sommigen tijdens het lange seizoen wat nonchalanter geworden.  Tijd 
dus om terug eventjes de puntjes op de i te zetten of beter, de pootjes op de box.  Dit is 
niet alleen belangrijk voor de snelheid, maar ook en vooral, de gezondheid van onze honden 
heeft er baat bij!
  
Om in het voorjaar niet stram en stijf (en te zwaar) aan het nieuwe seizoen te beginnen, 
proberen we ook de conditie van de hondjes op peil houden.  Natuurlijk gaan de meesten in 
de winter regelmatig een flinke wandeling doen, maar om onze flyballers in form te houden 
laten we hen op woensdag en/of zaterdag es flink over de horden crossen.  
Dat de baasjes hiervoor ook uit hunne zetel moeten komen, en liefst ook nog een stukje 
meelopen, zorgt ervoor dat ook zij na de winter snel terug in top-form zijn.

De trainingen hangen in deze tijd van het jaar natuurlijk ook af van het weer, en, nog 
belangrijker, van de staat van het terrein af.  Flyballers zijn echt niet bang van regen en 
kou, maar de veiligheid van onze honden blijft prioriteit.  Daarom leggen we er dus ook 
vanaf begin december tot na de feestdagen efkes de riem af.  
In Januari beginnen we er dan terug aan, en dan is al snel het nieuwe seizoen in zicht.

Met dank aan Bo Verhesen voor de 
vele	foto’s	die	ze	maakte	dit	seizoen!!!
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101 vragen van uw hond aan de d ierenar ts
Uit “101 vragen van uw hond aan de dierenarts”, Bruce Fogle
 
Mijn  mensen stoppen p i l len  in  mi jn  e ten om de jeuk en het 
krabben te  bestr i jden,  maar  nu dr ink  ik  a ls  een v is .   Maken 
deze p i l len  mi j  zo  dorst ig?
Cortisone is het meest effectieve medicijn 
tegen jeuk, en een heel bekende 
bijwerking is een tijdelijke toename 
van de dorst.  Hoewel deze vorm van 
behandeling vaak absoluut noodzakelijk is, 
en buitengewoon effectief wanner beperkt 
tot een korte periode, kan ze riskant zijn 
bij langdurig gebruik.

Cortisone onderdrukt de jeuk terwijl de 
oorzaak, parasieten bijvoorbeeld, wordt 
weggenomen.  Het is geen remedie.  
Soms kan de oorzaak niet worden 
weggenomen.  Sommige honden, vooral 
witten of hoofdzakelijk witte honden zoals 
West Highland witte Terriërs en Engelse 
Setters, zijn allergisch voor stofmijten, 
menselijke huidschilfers, grasstuifmeel of 
-sap en andere onderdelen van het milieu 
die redelijkerwijs niet kunnen worden 
geëlimineerd.  

Als dit het geval is en de hond kan niet 
ongevoelig gemaakt worden, dan moet 
hij medicijnen hebben om zijn leven zo 
plezierig mogelijk te houden.

Antihistaminen verminderen jeuk 
bij honden minder goed dan bij 
mensen, maar als gevolg van recente 
ontwikkelingen is het toch het proberen 
waard.  Als de ene soort geen effect 
heeft, kan de andere worden geprobeerd.  
Natuurlijke vetten in bermagie en 
sleutelbloemolie verminderen de neiging 
tot krabben, maar ze moeten in grote 
hoeveelheden worden ingenomen, tot 
soms achtmaal de aanbevolen dosis – en 
dat kan duur worden.  Alvorens men zich 
aan deze vorm van preventie waagt, is het 
zinvol de dierenarts te raadplegen.

‘t Is niet het cadeautje, maar de gedachte erachter die telt.
Dus ik heb erover nagedacht je een cadeautje te geven.
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l De Pepper
Ik begin maar zoals in elke WAF met mij voor te stellen. 
Ik ben ne knappe Pyrenese herder, en al een paar jaartjes actief 
bezig bij Ter 
Dries Sport bij de flyballers.  Bij De Jumpers. 
Op mijn ‘pedigree’ staat “Kamiel du Pic de Pioulou” maar iedereen 
kent mij als “De Pepper’”
We zijn weeral bijna aan’t eind van een jaar en daar een jaar voor 
ons 7 keer rapper gaat, moeten we van elk jaar genieten zo veel we 
kunnen en daar zijn wij goed in hé!

Mijn hoogtepunten van het afgelopen seizoen?
Mijn niet onopgemerkt optreden met de Jolly Jumpers in Whilhelminadorp in Zeeland in mei 
van dit jaar.  16.79 sec en 16.76 sec met mij in het team...  Mijn teamrecord!!!  Mijn eerste en 
waarschijnlijk laatste 16.  De Pepper is dan toch in de club der zestienen geraakt.  Vooral te 
danken aan de teamgenoten.

Er is ook de verlenging van mijn Europese titel.  We zijn er voor naar Engeland geweest. 
Europees kampioen 2015 en 2016!  Voor de tweede keer  
Op het hoogste schavotje van het grote podium. 
Merci coach!  En aan alle BeeJumpers! 
‘t Was niet gemakkelijk als ge weet dat er werd beslist onze voornaamste concurrent voor de 
titel met een ronde voorsprong te laten beginnen.  En echt, wij of zij hebben daar niks speciaals 
voor moeten doen!  We hebben er ons dan ook niks van aangetrokken en hebben gedaan wat 
toekomstige kampioenen doen, WINNEN!

160 teams, 20 divisies van 8, waren er gepland en 151 teams hebben de streep gehaald.  
Daarbij waren 5 Jumperteams aanwezig, die alle 5 het podium hebben gehaald.  
Het beste team van allemaal waren de Jolly Jumpers.  
Ja, die van hier! 

De Jolly Jumpers hebben het EFC 2016 
glansrijk	gewonnen,	en	ook	een	nieuw	
EFC record  gevestigd met 15.69 sec.  
Deze tijd werd daarna nog verbeterd 
en het Belgisch record is dit jaar door 
de Jolly Jumpers op 15.61 seconden 
gebracht...  
Dat is waarschijnlijk de snelste tijd 
ter	wereld	die	ooit	outdoor,	buiten	en	
op gras, door een flyballteam werd 
gelopen!

En dat gebeurt allemaal hier op Ter Dries! 
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Als ge wilt leren flyballen, wel, dan zijt ge hier bij Ter Dries wel zeker aan het juiste adres!
In 2017 heeft het EFC plaats in België en het heeft zijn verloop al in de maand mei.  Op 26-27 
en 28 mei om juist te zijn.  Da’s as de Mijnheer, zoals elk jaar, den boot pakt naar den hemel.

Ik heb dit seizoen mijn rondjes gemaakt 
in bijna alle teams van de Jumpers, 
en het seizoen afgesloten bij de Old 
Jumpers, met een nieuw teamrecord, 
gelopen in Schakkebroek, waaraan ik met 
plezier heb kunnen bijdragen.

Na 5 jaar ken ik het spelleke al een 
beetje, en als ik mij goed soigneer, kan 
ik nog wel een paar seizoenen mee!  En 
als ik niet meer mee kan, dan kan ik nog 
altijd trainer en manager worden van ons 
Beardy.

Het is een zeer succesrijk 2016 geworden voor De Jumpers.  Europees beste.  Belgisch record 
een paar maal verbeterd, en ten slotte 1ste en 2de plaats op het Belgisch Kampioenschap. 
Tussendoor ook de BFB supercup competitie gewonnen, allé, alles gewonnen wat dat er te 
winnen valt.  Dat kan nog moeilijk verbeterd worden.

Inlichtingen over Flyball?  
Of sponsor worden van een wereldploeg!?!!!

Hier bij Ter Dries Sport!  
En De Jumpers hebben ook een website:
www.flyballjumpers.be.

Groetjes van De Pepper!
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A most  d is t inguished 
member  of  human society  ( * )
[Sir Landseer]

Beardy Evesbunny is mijn officiële naam, en ik ben wat sommige 
hondenkenners “een straathond” noemen. 
Ik ben het resultaat van kruisingen tussen een Border Collie en een 
Engelse Staffordshire terriër.  Mijn beide halfbloed ouders worden 
borderstaffy genoemd.  En ja, ik heb een stamboom, mijn afkomst is 
gekend.  Mijn grootouders, zowel van mijn vader als die van mijn moeder, 
zijn geregistreerd bij de Kennel Club in Engeland.  En mijn afkomst is 
bijgehouden en geregistreerd. Ik ben dus een stratiér met een pedigree!  
Straf hé.
In Engeland worden bestaande rassen bewust gekruist met als doel het 
goede van 2 of meer rassen te verenigen en men geeft deze bewuste 
kruisingen een naam. Borderstaf, Sproedel, Lurcher enz.

Dat ik een F2 hybride ben, zo noemt men dat bij de planten, laat ik alle dagen zien. 
Voor mijn vrienden ben ik lief en aanhankelijk, innemend zelfs.  Ik kan drijven en fixeren als de 
beste. 
In huis en overal elders beweeg ik als een terriër.  Explosief!  Op’t gemakske, dat ken ik niet.
Ik ben klein en sterk, en toch even snel als een grote Border.  Ik heb ook een uitgesproken 

eigenschap, afkomstig van mijn 
voorouders, een eigenschap die meestal door mensen verkeerd wordt geïnterpreteerd.  Ik 
ben schichtig.  Ge weet wel, zoals wolven en vossen.  Ik trek mij terug als ik mij bedreigd 
voel.  Sommigen denken dat ik schrik heb, maar dan vergissen ze zich.  Het is meer het 
overlevingsinstinct dat overheerst. 
Iemand die dat niet begrijpt, en mij niet gerust laat als ik mij terug trek, zal vlug weten dat ik 
geen schrik heb.  Een gevolg is dat, als ik aan de lijn moet lopen en mij niet kan terugtrekken, 
ik me soms offensief opstel.  En dan denken sommigen dat ik agressief ben, niet tegenstaande 
ik door hen verplicht wordt op een andere manier duidelijk te maken dat ik mij bedreigd voel.
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Mijn roedel is zeer belangrijk voor mij, en wanneer mijn roedel wordt bedreigd, dan twijfel ik 
geen moment om ter hulp te komen, en dan ga ik voor niks of niemand uit de weg.  Bijna 4 
jaar zorg ik mee voor ons welzijn en zorgt de roedel voor mij.  
Dat ik er ben dank ik vooral aan mijn beste vriend en huisgenoot.  De Pepper.

Mijn baasjes waren op zoek naar een kleine, sterke, maar snelle hond, maar vooral een 
compagnon en speelkameraad voor Pepper. 
Na alle hondenasielen van België te hebben afgeschuimd en geen geschikte kandidaat te 
hebben gevonden, werd geopteerd voor het adopteren van een hondje uit Engeland. 
De asielen werden daar overstelpt met Staffords en kruisingen van Staffords, daar Staffords, 
ook de Engelse Staffordshire terriër, op de lijst van gevaarlijke en ongewenste honden waren 
terecht gekomen.  Er was toen een veel groter aanbod dan vraag, met het gevolg dat de 
meesten een spuitje hebben gekregen.  Geen enkele asielhond kon als buitenlander officieel 
worden geadopteerd, het was niet mogelijk. 
Daarom werd uitgekeken naar het aanbod dat nog niet de weg naar het asiel had gevonden.  
Het moest een borderstafje zijn, en met zekerheid van een Engelse Staffordshire terriër, 
wegens zijn uitmuntend karakter.  

En zo kwamen ze in Winterton on See terecht, niet zo ver van Great Yarmouth, een ideale 
vakantiebestemming voor de baasjes.
Bij het eerste bezoek heeft men mij waarschijnlijk amper gezien.  De kleinste en laatste van 
de nest, en zo schichtig dat ik mij vooral heb verborgen onder de zetels, mij af en toe zo snel 
mogelijk verplaatsend van de ene zetel naar de andere om toch iets te kunnen opvangen 
van de vreemde bezoekers, die op dat moment werden overstelpt met aandacht van mijn 
uitbundige broers en zussen.  Eén van mijn zussen werd uitgekozen om een reis naar België te 
maken.
‘s Anderendaags waren ze er terug, maar ze waren niet alleen.  Ze hadden De Pepper 
meegebracht om kennis te maken met zijn toekomstige huisgenoot! 
Eerst werd mijn zus binnen gelaten, en vervolgens één voor één mijn andere broers en zussen, 
en als laatste ikke.  Ik vloog eerst onder de verst verwijderde zetel, en keek toe.  Pepper kwam 
in mijn richting en keek me aan, en ik kreeg onmiddellijk vertrouwen, waardoor ik naar Pepper 
ben gesneld om even kennis te maken, om vervolgens snel terug onder een zetel te duiken.  
Dit heeft zich verschillende keren herhaald, tot Pepper mij uitnodigde om te spelen.  En ik had 
zoveel vertrouwen opgebouwd, dat ik er ben op in gegaan en we hebben samen even gespeeld.

Afspraken werden gemaakt, en men ging een paar dagen later mijn zus komen halen om naar 
België te reizen.
En dagen later werd er gebeld.  Van alles stond klaar, waaronder ook een zak van ons eten. Er 
werd gediscussieerd, en ik hoorde mijn naam.  De deur ging open en ik werd opgetild, handen 
werden geschud.  Men had voor mij gekozen!  Ik werd naar iets groot zwart gebracht waarin 
Pepper zat, en kreeg een plaats naast hem, op weg naar België. 
We zijn 4 jaar later nu, en ik ben nooit alleen geweest, op mijn plaats, naast hem.

(*) A distinguished member of human society (Sir Landseer 1831) is de titel van een schilderij gemaakt 
door Sir Landseer van een wit zwart gevlekte Newfoundlander, dat heden te bezichten is in the Pets & 
Prizewinners exhibition at the Kennel Club Art Gallery in London.
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Li t t le  Big  Shots 
Op een mooie zomeravond gaat de telefoon.  
“Hallo, dag, Walter van het casting buro hier“

We kennen Walter al een hele tijd.  Als we optreden op 
dierenbeurzen is Walter altijd van de partij, en we hebben 
een goed contact.  Maar waarom belt Walter?  
Want, wij staan toch niet geregistreerd om mee te doen in 
films of reclame spots?  

“Goedenavond Christel, alles goed?”  
“Ja hoor, prima!”  (Veel vraagtekens)
“Hallo Christel, ik bel voor je dochter...”  (Nog straffer, mijn 
dochter is 5!)
“Euh, ja?”
“Wel, ik heb de vraag gekregen van VTM, ze zoeken kindjes die iets kunnen met dieren.  
Jouw dochter, danst zij nog met haar hondje?”

En zo is het hele avontuur begonnen.  
Even de veranda in, waar 2 kleuters tussen een berg speelgoed zitten: 
“Eline, wil jij op tv komen?”

Als gevolg een enthousiaste “JA”, en we waren vertrokken!
En zo geschiedde het, een paar weken later mochten we naar de Medialaan om kennis te maken.
En niet veel later kwam het verrassende nieuws dat Eline en haar Balou onmiddellijk geselecteerd 
werden om deel te nemen aan “Little Big Shots België”, een programma waarin kinderen van 4 
tot 12 jaar hun talenten mochten tonen.

Eline is nu niet van nature de meest sociale en zelfzekere persoonlijkheid, dus het was even 
spannend afwachten, gaat dit lukken?  Gaat ze echt mee met Nathalie Meskens de zetel op om 
een praatje te maken?  Want, bij vreemden is ze echt nogal terug getrokken.
En Balou, gaat die die spanning aan kunnen?  Dit was toch net iets anders dan wat ze gewoon is.
Een gigantisch podium dat dan ook nog draait!  
Op de achtergrond een mega groot beeldscherm met bewegende beelden.  
Van voor een publiek dat opgezweept wordt om te applaudisseren, te roepen en te fluiten.  
Overal lichten en spots die je volgen.  
En dan camera’s die rondlopen, rond vliegen, dichtbij komen...  
Oh jeetje!

Maar het is mega goed gelukt, onze 2 sterretjes hebben zich van hun beste kant laten zien!
Wie het optreden nog eens wil zien kan terecht op deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=5y-Zuv8IAPk
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Ook na optreden op VTM wi l  E l ine  (5 j )  verder  met 
hondendans
Bron: GVA, 29/09/2016 om 06:00 door evb

Verleden vrijdag was ze enkele minuten lang 
te zien in het nieuwe VTM-programma “Little 
Big Shots”, een niet-competitief programma 
voor jonge talenten.  Eline Wauwermans uit 
Heist-op-den-Berg wil in de toekomst net zoals 
mama en papa verder blijven optreden met 
honden. 

Eline is bescheiden en wat introvert, maar toch 
heel fier op wat ze presteerde, vrijdag op de schoot bij Nathalie Meskens.  Ze danste op de 
klanken van “K3 Loves You”, samen met haar 8-jarige hond Balou. 
“Hondjes zijn gewoon lief en heel leuk”, zegt de kleuter. 
Ook al groeide Eline thuis op met steeds honden in de buurt, zijn mama Christel en papa 
Hans onder de indruk van haar doen. 
“We schreven onszelf niet in voor de show, daar zorgde een ervaren hondentrainer voor”, 
zegt Christel lachend.  “Maar dit betekende wel dat we amper een maand de tijd hadden om 
voor de definitieve opname alles goed in te studeren.  Eline kan goed overweg met honden, 
toch moest tijdens het groot verlof een tandje worden bijgestoken.  Eerst twijfelden we, 
daarna zijn we er resoluut voor gegaan.  Hans en ik waren vooral blij dat het programma 
geen winnaar oplevert.

Eline toont enkele trucjes met haar hond Balou 

Uitspraak

”Je 	komt 	 in 	 “een 	soor t 	van 	waanz in -were ld ” 	 te rech t
a ls 	 je 	 t rouwt 	met 	een 	persoon	met 	hu isd ie ren . ”

- 	Nora 	Ephron 	 -
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Doggydance a ls  reva l idat ie  voor  Yuuka. . . 
De  beste  besl iss ing ooi t !
Yuuka, mijn speciale dametje.
Ze is nooit naar een hondenschool geweest.  Niet dat ik niet probeerde, maar het maakte 
haar zo nerveus, ze ging zo blaffen en grollen en stoer doen tegen al die andere honden, uit 
pure onzekerheid, dat ze niks leerde.  Zolang ze niet op het plein kon zonder zich druk te 
maken, kon ze er weinig gaan doen.  En omdat ze thuis een zalige hond was, zo rustig en 
zonder problemen, en omdat wandelen ook prima ging, zonder trekken of moeilijkheden, 
bleef ze rustig een huishondje.

Toen ze 5 was, ging ik met haar op bezoek in het lokale WZC, op de dementen afdeling.  
Daar associeerde ze al snel dat, als die mensen haar mochten aaien, er snoepjes volgden.  
En dat vondt ze prima.   Dus toch een hobby gevonden voor haar - helaas alleen als ik eens 
tijd had.

Begin 2013 kreeg onze levendige dame een ongeval voor op het ijs.   Naja, verborgen ijs 
onder het gras waar ze over race-te en toen onderuit ging.  Poot ernstig gekwetst.  
Eerst afwachten met medicatie, maar geen genezing.  Uiteindelijk een operatie nodig... 
Even voor het zover was, nam ik ze eens mee naar de Doggy Dance.  Maar haar probleem 
met andere honden was meteen hoorbaar.  En dus kreeg ik tips mee, hoe dat op te vangen. 
En wonder boven wonder, na veel herhalen en oefenen, bleek deze manier voor haar perfect!

Na de operatie en de daarop volgende revalidatieperiode, mocht ze dus mee naar de Doggy 
Dance.  De basisoefeningen leken me perfect om haar spieren weer op te bouwen na 5 
maand rust, en haar herstel te bevorderen.  

Eerst nog aan de lijn, maar na 
enkele weken de eerste keer los, 
tussen 8 andere honden.  Gewoon 
omdat ze het zo leuk vondt en 
zoveel aandacht aan mij begon te 
geven, vond ik dat de tijd rijp was.  

En ja hoor, week na week kreeg ze 
meer vertrouwen, in zichzelf en in de 
andere honden, en ze weet perfect 
wie er bij de groep hoort!

In het najaar mocht ze een eerste keer mee op demo. 
Wat een succes!
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In tegenstelling tot mijn andere Shiba’s had Yuuka geen last van lawaai, muziek en drukte, en 
zette ze haar beste pootje voor!  

En nadien het knuffelen met de bewoners 
- voor haar: “aangeleerd gedrag”, 
maar voor de bewoners puur genieten!  

Yuuka heeft al veel mensen een lach 
bezorgd, en al veel mensen die eigenlijk 
wat bang zijn, kunnen overhalen een aai 
te geven.  

Yuuka heeft nog een brug gebouwd...  
Haar diepe angst voor kleine kinderen heeft ze dankzij 
de junior-Tails en mini-Tailtjes ondertussen een heel stuk 
overwonnen! 
Deze zomer, na 3 jaar geduld, deed ze voor het eerst 
mee met de kinderworkshops.  
Ze deed netjes oefeningen voor de kindjes en was 
helemaal op haar gemak!  Ze weet vast niet hoe blij 
verrast ik was dat ze elke workshop van begin tot einde 
perfect meedeed.

Nu is ze al 3 jaar bezig, en ze staat nog steeds als eerste bij de auto als ze denkt dat ze mee 
op demo mag!  Helaas heeft ze nu met haar 9 jaar artrose ontwikkeld, en lopen gaat sommige 
dagen wat moeilijker.  Andere dagen weer wat beter.   Zolang zij er plezier in heeft mag ze 
mee!  
Dus misschien zien jullie ons wel eens bezig!

Knuffel van Malaika, en Pootje van Yuuka!
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Agi l i ty,  wist  je  dat . . .?
We eerst en vooral Lus, Inès en co veel sterkte wensen met het verlies van hun dierbare 
schoonzoon / papa.  Voor zo’n verlies schieten alle woorden tekort...  

We toch wat lesgevers een hele periode hebben moeten missen...  Allerhande 
omstandigheden...  Super dikke merci aan degenen die steeds ijverig hebben ingesprongen 
waar nodig!
Ronny net een zware heupoperatie achter de rug heeft.  Spoedig herstel toegewenst!
Jens zich ijverig aan het inwerken is als nieuwe lesgever.  Welkom!
Ook Nele (W) spontaan hier en daar aan het helpen is waar nodig.  Thx!!!
We dit jaar zodanig veel nieuwe beginners hebben, da we efkes een winterstop inlassen om 
nog nieuwe beginners bij aan te nemen - volgend jaar zijn we terug.
Er heel wat van die beginners echt wel goed bezig zijn!

Liese een dikke pluim verdient om het vol te houden om ‘s zondag steevast met Ginger 
te komen trainen, nu Bart een half jaar in het buitenland zit.  Als nieuweling tussen half 
gevorderden en zelfs soms gevorderden meetrainen... Knap!
Naast Dirk Marien zijn support allerhande, ook Miky zijn dakgoten en handigheid in dank 
aangenomen zijn.  Merci hoor!

•

•

•
•
•
•

•

•

•

NIEUWE SPONSOR!! !

Met trots mocht ze recent haar Ghz-gebrevet halen, maar daarnaast is ze ook ijverig actief 
bij onze Agility “beginners” met haren Toller Mirco,

Naast de titel “Verantwoordelijke alias Filiaalbeheerder van 
de Kreatos kapsalons”, in zowel Heist als Putte, 
heeft ze zichzelf nu ook de de titel “Enthousiaste en 
Actieve Sponsor van Ter Dries” gegeven.  
Ze is ook gekend als Kelly Hamers trouwens...

Sponsor worden is echt een super geste!  
We kunnen haar ni harder bedanken dan door met z’n 
allen es in haar kapsalons langs te gaan!  
(En door een beentje voor Mirco mee te nemen :-)) 

HEiSt-OP-DEN-BERG  EN  PuttE



��

A
g

i
l

i
t

y
We aardig wat mensen hebben die hier en daar een wedstrijdje beginnen mee te pikken - 
en het er dan soms nog goed vanaf brengen ook. Tof!
Er nog es iemand naar Graad 2 mag overgaan.  Proficiat, Lus met Lotte!
Jennifer met Dusty ook goed op weg is...  Nog 1 U-ke nodig en dat na 3 officiële 
wedstrijden!
Kim en Leen ook stilleksaan onderweg zijn...  Hier en daar een 1ste, 2de of 3de plaats...
Johan dan weer stillekesaan onderweg is naar graad 3...  Ni simpel hoor..
Nele zich ondertussen ijverig aan ‘t inleven is in graad 3 met haar beide honden.  Jawel, 
ook da klein jong geweld!

Er wel 10 Ter Dries - honden hebben deelgenomen aan het Antwerps dit jaar.  Merci voor de 
grote opkomst!
Iedereen een beetje pech heeft gehad die dag...  Volgende keer beter hé!  
Nele (W) ondanks het gebrek aan stem toch nog mooi 4de is geworden die dag in haar 
categorie.
Onze helper Florida weer van de partij was - ijverig als altijd.  Bedankt!

We zijn begonnen aan de 2de editie van het wintertornooi, weeral een bank vooruit voor 
Liliane!
Naast Hoba en Thor, nu ook Bonheiden van de partij is
Ter Dries maar liefst 28 honden heeft ingeschreven - ‘t is dan ook wel echt een fun-
evenement!
De 1ste wedstrijd alvast weer super gezellig was!
Ook de uitslag mag gezien worden.  Surf naar hsterdries/agility -> wedstrijduitslagen, om 
alles nog es na te lezen!
Er een aantal agilitiërs nog Gehoorzaamheids-brevet hebben gespeeld ‘s avonds.  

     Dirk-Yvar, Anika-Wodan, Vanessa-Koani, Kelly-Mirco:  you all did well!!! !!!

Den Agility in massa vertegenwoordigd is op 
de zondag-ochtendtraining.
De honden na de training nog ijverig op 
zichzelf verdertrainen tijdens het opruimen.

Er best een goeie sfeer in de kantine is 
daarna...  Boomer, Fai en Yuuna houden de kantine 
recht.  Dogs only!  (Met dank aan tapper Zodiac)

Den Agility en de Happy Dogs hun koppen bij mekaar hebben gestoken en samen een 
“KwispelKwis” organiseren.  11 maart, be there!  

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•



Sporten met je hond

Wat mag je verwachten?  

Je krijgt een combinatie van heel wat interessante theorie ivm opwarming, stretching, 
versoepeling, en wat je nog meer kan bedenken rond het thema “sporten met je hond”.
Dit gecombineerd met een 45-tal minuten praktijk.

Opgelet: Wegens praktische redenen kunnen enkel de eerste 15 deelnemers effectief deelnemen 
met hun hond aan het praktijkgedeelte, de andere mensen kunnen vanzelfsprekend die praktijk 
mee volgen langs de kant.

door Ellen Martens

Over Ellen Martens, de lesgeefster

Een indrukwekkend plaatje:  Licentiate kinesitherapie van opleiding, gediplomeerd 
dierenfysiotherapeute en osteopate voor honden en paarden, gediplomeerd manueel 
therapeute en momenteel ook bezig met een opleiding acupunctuur.  (Verscheidene 
diploma’s zijn nog es extra behaald in Amerika.)   
Oa. actief in Animal Rehabilitation Center Het Waterhof (www.hetwaterhof.be).

Praktisch

Vrijdagavond 10 februari 2017, van 19 tot 22u, €20
Locatie:  Kantine Ter Dries Sport (kelder)

Inschrijven, of meer info?!    Mail naar veerle.dieltjens@gmail.com

Workshop op Ter Dries



�9

A
g

i
l

i
t

y Over  onze Agi l i ty  Ui ts lagen
Houston, we’ve got a problem...

Dit mini-artikeltje komt er efkes tussen omdat we eigenlijk KEI fier zijn op onze 
wedstrijdspelers, en omdat niemand hen ziet spelen, U-kes ziet lopen, en zelfs parcours ziet 
winnen.
We hadden ooit de afspraak gemaakt dat onze spelers hun “goeie“ uitslagen zouden 
doorsturen, zodat die tenminste op de website zouden kunnen verschijnen “ter inzage”. 
Maja... Een Leen (om maar een voorbeeld te geven) die een 2de plaats heeft gehaald, maar 
een lat heeft gelopen, is daar dus toch nog ni fier genoeg op hé...  Die lat...

WIJ zijn WEL fier!

Misschien zijn we wel het meest fier op Rita met Foetsie...
De die-hard speelster van den Agility op Ter Dries - altijd paraat om mee te verkennen met 
nieuwelingen, en om te helpen waar nodig.  En tussendoor nog es een parcourke lopen...
Foetsie is bijna op pensioen, maar heeft toch nog een 10-tal keren een “goeie” (van 2de tot 
10de) plaats behaald in haar veteranen categorie.  
Misschien het laatste seizoen...  maar... wie weet!
Opvolging is alvast verzekerd...!

Dan...  In the picture...  Surprise...  Nele met Mirte en Blue!

Waarom?
Een beetje minder bekend bij de nieuwere 
Agilitiërs, maar daarvoor niet minder actief/die-
hard als Ter Dries wedstrijder...

Een “rapport” om “U” tegen te zeggen...
In de 30 beste uitslagen van Mirte zie je als 
slechtste plaats een 7de plaats staan!
De rest was... beter!  
[Zo staan er ook een 10-tal 1ste plaatsen bij...!]

En bij Blue (large-honden hebben 
meer concurrentie) zie je in zijn beste 
wedstrijden toch wel meer dan 15 
wedstrijden dat hij bij de 1ste 10 is 
binnengekomen.

By the way... het gaat hier voor beide honden over graad 3 hé!

Maar daarnaast... ook, echt... ni te doen...
Johan, Leen, Kim, Lus, Jarne, Jennifer, en zovelen meer...  Knap gespeeld allemaal!
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Clubkampioenschap Agi l i ty
23 oktober 2016... 
“De koudste oktoberdag van 2016, da’s wel zeker...”
Althans, dat zeggen de schrijver en timer van het clubkampioenschap Agility toch wel...

Gelukkig kon dat de pret niet deren...
Maar liefst 25 deelnemers stonden paraat voor dit jaarlijks gebeuren.  Met daarnaast nog een 
hele hoop supporters.  Wat een opkomst!  Super tof zenne, thx to all!!!

Keurder Sven had al es wat testjes gedaan tijdens de training de week ervoor... 
Wat kunnen de deelnemers zoal aan?
‘t Is immers ni simpel om 3 parcours te voorzien, die voor de hele Agility groep toch iets of 
wat te bieden hebben...  Niet gebrevetteerden, juist gebrevetteerden, graad 1, graad 2, ...

We begonnen met onze witte hond...  Amber met Boomer.
Efkes verkennen, snel lopen, en dan terug naar het doolhof om daar weer verder te gaan 
helpen waar nodig.
Foutloos parcours, en na zo’n drukke dag voor Boomer zelfs nog een prima tijd.  7de op dit 
parcours..  Volgend jaar wordt Boomer verwacht voor de 3 parcours!

Dan was het de beurt aan de “echte” deelnemers.
Er is geweldig goed gelopen, slecht gelopen, er kwam wat geluk bij kijken, maar ook wat 
ongeluk.
Kortom, een standaard clubkampioenschap.

Wat we toch nog wel onthouden...

Ongelooflijk knap...  We herinneren ons Fai alias Duvel nog in den beginne...  De lesgevers 
kregen de vraag  “Doet die da wel graag?  Lijkt wa onzeker... beetje traag toch wel?”.  
Wel... we zijn MEGA trots dat diezelfde Fai dit jaar de 2 jumpings met glans en glorie 
gewonnen heeft - met een niet te evenaren tijd!  Pluim voor Eline!

Dan, verrassing nummer 2...  Ne veteraan die 
zowiezo altijd de pannen van het dak wil lopen...   
Altijd aan het woord - als em boven ‘t baasje 
bovenuit kan komen althans...  

     Maar liefst 3 foutloze parcours, met 2x een 2de     
     plaats, en 1x een 1ste plaats... Knap!  
     Proficiat aan de clubkampioen van de dag,    
					Martine	met	Storm!!!

Er is iemand die eeuwig en altijd nèt buiten 
de prijzen zal blijven vallen...  maar die  nu 
toch mooi en verdiend 2de mocht worden!  
Aan de snelheid van die jonge Storm kan 
Foetsie nimeer tippen...  Maar “bijna op 
pensioen” gaan en nog zo’n prestatie 
leveren...  Dikke proficiat!

Onzekere mensen vinden we in massa op den Agility...  Mijn 
hondje is veel te traag... enz enz.  So what.  3x binnen tijd 
foutloos aangekomen.  Proficiat, Kim en Luka!  Jullie komen 
er wel!  Verdiende 3de plaats!

•

•

•

•

Foto van de laatste sprong van ‘t laatste parcours:  
Heb ‘t ge ‘t allemaal gezien?  ‘k Heb gewonnen!
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En... ‘t houdt ni op...  Nog zo een combinatie, die ooit 
“twijfelachtig” bij den Agility is beland.  Een koppig hondje, 
dus stillekesaan...  Met vallen en opstaan...  En daar staan 
ze!  Dikke proficiat aan Gitte met Roxy!  Da hondje kan nooit 
winnen tegen die honden met die grote lange poten.  Maar 
amai, die kleine pootjes hebben hun best gedaan seg - 4de 
plaats!!!

Verder zijn er nog mensen die teveel werk, school en hobbies hebben... zoals bvb. Nele 
met Tobie...  (En die lopen dan nog zo schandalig goed - 5de plaats!), Jens, Lieve, Miky, 
enz
En er zijn mensen die teveel honden hebben om zich goed te concentreren voor een 
clubkapioenschap... (Lus, ...)
Er zijn mensen die niet geregeld en genoeg met een hond van derden hebben getraind... 
da’s ni simpel dan hoor... (Yves, Inès, Jarne, Nora, Eva, ...)
Er zijn de dapperen... Die al hadden verwacht dat het niet perfect ging verlopen, maar die 
gegaan zijn voor de uitdaging.  Knap hoor, Eline met Yuuna, Vanessa met Koani, Gitte met 
Darco, ....

Er zijn dan ook nog de die-hards, die gaan voor de oefening... en die toch willen proberen 
om het net iets anders, en misschien zo wel sneller te doen (Leen, Johan, ...)
En de andere die-hards, die op veteranenleeftijd eindelijk wakker zijn geworden en 
foutloze parcours beginnen lopen tegen ongeziene snelheden...  

     Marina met Zohra!

En dan hebben we nog niet gesproken over de pechprijs 
van de dag...  Die hadden Jennifer en Dusty wel verdiend...  
Een springkasteel met een massa volk...  Da was efkes een 
nieuwe uitdaging...

     Gelukkig is van Dusty wel de mooiste foto van de dag 
     gemaakt!

Een vermoeiende namiddag...
Sommigen gaven het nog ni op, en gingen hun honden nog wat laten na-crossen in het 
doolhof.
Anderen zochten de warmte van de kantine op, al dan niet in combinatie met een heerlijke 
spaghetti, bereid door Nancy.

Daarna volgde de prijsuitreiking, met als hoogtepunt:  Jarne die met Novix de snelste van de 
dag was geworden bij de pups.  Proficiat aan ons jonge, aankomende Agility-talent!!!

Nog een bedankje aan Gitte voor de chique prijzen:  speeltjes + hondenkoekjes - met liefde 
gemaakt/bereid.  De hondenkoekjes vielen alvast bij de baasjes goed in de smaak :-).
Ook	dikke	merci	voor	de	foto’s	Ellie	en	Gitte! (Zie hs.terdries.be/agility -> Galerij, 
+ hier overal in en rondom deze pagina)

•

•

•

•

•

•

•

•

Zoek de 3 verschillen...  (1ste poging)
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Side note...
Wie we dit jaar niet in de lijst van de deelnemers hebben zien staan, is Anika...
Dit echter met een goed excuus... 
Die moest elders efkes Vlaams Kampioen worden in de Cani-Cross, best wel iets om trots 
op te zijn.  Proficiat Anika!

Zoek de 3 verschillen... (2de poging)

Zoek de 3 verschillen... (3de poging)
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It was fun!!!
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Wolfspark  Werner  Freund
Wolven gedragonderzoek leeft! 

“Wist je dit:  In Merzig (Duitsland) ligt er een wolvenpark.... Wandelen enz 
enz... ”
En enkele weken later waren we daar!
Leuk om te weten dat er toch nog altijd mensen begaan zijn met het lot van 
wolf en hond!

Over het park

Het wolvenpark is in zijn vorm uniek.  Het bezit vele wolvensoorten  uit de hele wereld 
waardoor men een goed beeld krijgt van de verschillende karakters en omgang met en onder 
mekaar.
De wolven worden zo natuurlijk mogelijk gehouden.  Voor betere observatie en verzorging 
hebben de wolven maar met zeer weinig mensen een intensieve band.

Het eerste territorium werd in 1977 door Werner Freund gebouwd.  
De basis van zijn wolven-gedragsonderzoek stamt van Konrad Lorenz.
Werner Freund heeft meer dan 40 jaren intensief geleefd met de wolven en het park 
wereldbekend gemaakt .
Na zijn dood in het jaar 2014 heeft Tatjana Schneider zijn levenswerk overgenomen, nadat 
ze meer dan 20 jaar met Werner Freund heeft samengewerkt.  Zij zet het werk in zijn 
nagedachtenis voort.

Over Werner Freund

Geboren in Garbenteich (Hessen) op 02-03-1933, †09.02.2014

Na het afronden van de middelbare school begint Werner met een tuinier-opleiding. 
Daarna begint hij in de Stuttgarter Wilhelma dierentuin om mee te helpen met  het uitbreiden 
van een botanische tuin, maar na een tijdje stelt men vast dat hij een bijzonder goede omgang 
heeft met roofdieren, en zo wordt hij roofdierenverzorger.

Na een heel verhaal belandt hij als sergeant in het leger.
Echter, op een gegeven moment krijgt het parachutistenbataljon 262 - waar Werner zit - een 
nieuwe mascotte.
Werner krijgt als ex-roofdierenverzorger de opdracht een passend dier uit te zoeken voor het 
bataljon en het te verzorgen - Zijn keuze valt op een beer. 

Na een 15-tal expedities krijgt Werner in 1972 zijn eerste wolf, Ivan.
In zeer korte tijd stelt hij echter vast dat beren en wolven geen grote vrienden zijn van elkaar. 
17 jaren lang houdt Werner zich bezig met beren voordat hij overstapt naar zijn leven met 
wolven.
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En in 1977 wordt het wolvenpark een feit, dat ver buiten de grenzen beroemdheid geniet. 
Hele camerateams en fotografen uit alle delen van de wereld wilden Werner aan het werk zien 
met de wolven. 
Werner schreef intussen ook een aantal boeken over zijn werk en die werden ook in de 
verschillende talen op de markt gebracht oa. in het japans. 

In de loop der jaren hebben Werner en zijn vrouw Erika, en zijn medewerkers, een 70-tig tal  
wolven grootgebracht. 
Om dit gedragonderzoek zo intensief mogelijk te doen, werd hij zelf wolf onder de wolven.

Het park actueel

Momenteel zijn er in totaal 21 wolven die het park behuizen, zowel Poolwolven (Arktische) als 
Siberische, Europese en Indische wolven.  Merzig werd door deze wolven uiteindelijk ook wel 
wereldwijd bekent als “De Stad der Wolven”.

Het wolvenpark bestaat uit 7 territoria en 1 opgroeiterritorium /reserveterritorium.
In deze territoria leven doorsnee wolvenfamilies van 2 tot 6 wolven 

Iedere eerste zondag van de maand geeft een medewerker een kostenloze rondleiding om 
16.00 uur. 
U kan dan vragen stellen en zien hoe hij bij hen naar binnen gaat en de roedel begroet.  
Aansluitend daarop krijgen ze dan nog te eten. 

Ook op andere momenten staat het park open voor bezoek (weer gratis). 
Verwacht echter niet veel activiteit te zien dan... 
Het stuk park dat opengesteld is voor bezoekers is beperkt.  (Idem: andere toeristische 
verwachtingen) 
Een ruzietje of een wolf die een stuk vlees in stukken rukt en vervolgens begraaft, is het 
spannendste dat je zal te zien krijgen.  

Nog een leuk weetje:  Neem je honden gerust mee naar ginder.  In 
vele delen van het park mogen de honden mee, en achteraf kan je 
de mooie Wolfsweg wandeling maken aldaar.

Op internet vind je oa. info over het expeditiemuseum in Merzig en 
Werner’s tijd met beren, zijn wolven-gedragsonderzoek, zijn expedities 
overal ter wereld, enz.
Website van het park:  http://www.wolfspark-wernerfreund.de



Mutts, door Patrick Mc Donnell





Overz icht  t ra in ingsuren
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Gehoorzaamheid  -  hs.terdries.be/gehoorzaamheid
Dinsdag + Vrijdag: Pups    19.15u tot 19.45u
 A, C, P1   20.00u tot 21.00u
 Juniors, B, D, P2  21.15u tot 22.15u
Zondag: Pups      9.30u tot 10.00u
 A, C, P1   10.15u tot 11.15u
 Juniors, B, D, P2  11.30u tot 12.30u

Contact:   walter@terdries.be
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Agility  -  hs.terdries.be/agility
Dinsdag + Donderdag: Beginners   19.00u tot 20.25u      
 Graad 1-2-3 + veteranen 20.30u tot 21.30u
Zondag:      Op afspraak om 9u45 of 11.15u of ...

Contact:  agterdries@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Flyball BFB  -  www.flyballjumpers.be
Woensdag Beginners       Op afspraak, vanaf 19u
 Gevorderden    19.30u tot ...
Zaterdag      14.00 tot 16.00u

Contact:  Stefan, 0497/57.14.88, tiberna@telenet.be - Dirk, 0475/59.14.68, dirk.geens1@pandora.be
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Happy Dogs  -  hd.terdries.be 
Donderdag                  Pups (3-6m) + Juniors (6-9m) 19.30u tot 20.00u
                                  Anderen     20.15u tot 21.15u

Contact:  Jacqueline, 0476/92.16.03, jacquelineluyten@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Doggy Dance The Swinging Tails  -  www.theswingingtails.be
Maandag Junior klas    18.40u tot 19.30u
 Gevorderd/Ver-gevorderd 19.30u tot 20.30u      
 Beginners    20.30u tot 21.30u
Zaterdag Beginners      9.30u tot 10.30u      
 Heelwork to music    10.30u tot ...
Contact:  
Christel, 0473/78.82.63, christel.verdonck@theswingingtails.be - Hans, 0475/75.12.84, wauwerhans@hotmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Alvast  vr i jhouden! ! !
5/02:  Winterwandeling met spaghetti
10/02: Workshop Gezond sporten met je hond
25+26/02:  Ghz Wedstrijd + Brevet
11/03: Kwispel-Kwis
16/04: Flyball wedstrijd
22/04:  Breughel
10/06:  BBQ
24/06:  Roefel
9/07: Agility wedstrijd 
1/10:  Flyball wedstrijd
21/10:  Soc test
22/10:  Ghz + Agility club dag
5/11:  Selectie wedstrijd Prov Kamp 

En	let	zeker	ook	op	onze	aankondigingen...!!!


