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              NIEUWSBRIEF 
             Mei 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op zondag 5 mei en dinsdag 7 mei. Al denk je dat 

je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je zien op welke oefening er meer 

geoefend moet worden. Vergeet niet: als je pup 6 maanden is, mag je automatisch naar de A klas 

zonder proef. Opgelet  

 

 

Activiteiten: 

 Zondag 12 mei: Week van de beweging : Hondenwandeling (ook les) 

 Zondag 26 mei: Verkiezingen: Geen les 

 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse 

Hondenschool” waar je als eerste de nieuwtjes te lezen krijgt. Het is een gesloten groep dus 

niet iedereen van buiten af ziet wat er gepost is. Maak je zeker lid! 
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Overgang april 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand april. Proficiat allemaal! De diploma’s kan je terugvinden aan het 

grote scherm. 

A klas naar B klas 

 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Thierry Luyten Fife Vizsla 86/100 

Roderik Asscherickx Rakas Cane Corso 79/100 

Elke Spiessens Kaiko Berner Sennen 97/100 
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Activiteiten: 
Week van de beweging: 

Hondenwandeling 

Zondag 12/05/2019 doet de Kampenhoutse 
hondenschool mee aan de week van de beweging. 
(https://www.kampenhout.be/activiteiten/detail/774/

kampenhout-in-beweging-hondenwandeling ) 

Onder begeleiding van Guido is er een wandeling 
uitgestippeld. Deze vertrekt om 10uur aan de 
bibliotheek van Kampenhout en komt hier ook 
terug aan. 

Er zal ook les gegeven worden.  

 

https://www.kampenhout.be/activiteiten/detail/774/kampenhout-in-beweging-hondenwandeling
https://www.kampenhout.be/activiteiten/detail/774/kampenhout-in-beweging-hondenwandeling
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Praktisch zaken 

Sponsors, helpers,… 

De sponsors hebben allemaal een berichtje gekregen of ze ons nog graag willen steunen in 
2019. We willen ze zeker allemaal bedanken voor de steun in 2018! Dankzij hen hebben we 
jullie een tal van activiteiten kunnen voorschotelen: Olmense zoo, Familiedag, 
Nieuwjaarsreceptie, verschillende markten, verschillende wandelingen,... 

Gezien we volgend jaar onze wedstrijd plannen, kunnen we alle steun gebruiken.  

Ken je iemand die onze hondenschool graag wilt steunen als sponsor of wil je zelf graag 
meewerken. Laat zeker iets weten! 

Ledenfoto’s  

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord deze kan je terugvinden in onze 
kantine.  

Terugbetaling mutualiteit  

Je kan van de mutualiteit een bijdrage krijgen omdat je aangesloten bent in een sportclub 
(wel maar voor 1 sport/jaar). Info en de formulieren van verschillende mutualiteiten kan je 
terugvinden op onze website, breng deze ingevuld langs op de hondenschool en wij 
tekenen deze af.  https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/  

Foto’s activiteiten 

Je kan de foto’s opvragen op de website. Hiervoor heb je een passwoord nodig. https://
kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/ 

Dit jaar is het passwoord: Fotohs2019 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
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Wedstrijd Sociale test, Brevet en Debutanten 

Proficiat aan alle geslaagden! 

Sociale test:: 

 Johan met Max 

 Nicco met Nala 

 Walter met Fedel 

 Dirk met Prosper 

 Chris met Noor 

 Sabrina met Jules  

 Jean met Bacchus 

 Anja met Spike 

 Thierry met Fife 

 Ken met Milou 

 Luc met Bruce 

 Yvette met Sky 

 Joyce met Ruby 

 Dirk met Max 

 Véronique met Pearl 

 Jordy met Ruby 

 Lies met Ilana 

 Yoery met Maya 

 Rudi met Kaya 

 Jan met Ché 

 Karine met Kaiko 

 Thomas met Kutya 

 

Foto’s zijn hier terug te vinden: https://photos.app.goo.gl/4sk9ZWfZzzdH77fx8  

https://photos.app.goo.gl/4sk9ZWfZzzdH77fx8


 6 

Brevet: 

 Fiona met Phoenix: 76,5/100 

 Bert met Zena: 81/100 

 Karin met Pico: 88/100 

 Armand met Odin: 89/100 

 Perrine met Lycan: 82/100 

 Patje met Bruce: 70/100 

 Peter met Nelson: 76/100 

 Margrit met Manou: 85/100 

 Lore met Nara: 78/100 

 Alain met Quint: 77/100 

 

Debutanten: 

 Jim met Nick: 69/100 

 Laetitia met Eros: 85/100 

 Perrine met Ulla: 54/100 

 Hilde met Mirko: 48/100 

 Ingrid met Pivot: 76/100 

 

Berichtje van Ingrid, bedankt voor de lieve woorden! 

Beste  Kampenhoutse instructeurs, 

 

Na een namiddagje vol adrenaline maken we even tijd om jullie te bedanken! 

Dankzij jullie wekelijkse inzet, jullie eindeloze geduld, al jullie tips en raadgevingen, al jullie wijsheid, … 

hebben we gisteren een mooi resultaat behaald. 

Ja, ik weet het: we hebben enkele domme dingen gedaan, ik was mijne kluts een beetje kwijt en mijne 

weg, … maar zo ben ik nu eenmaal ;-) 

We vinden het nog steeds fijn om elke week nieuwe dingen te leren en samen te werken en dat is toch 

het belangrijkste denk ik. 

Dus blijf ons maar uitdagen! 

en nog eens “ne welgemeende dikke merci” !!! 

 

groeten, Ingrid en Pivot  
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Vieler Photography 

https://www.vieler-photography.com/?fbclid=IwAR271DOfbV4RJ8yp--RRIrfgnNCn45hAZxL1oBMWDgAHu4LeW0jY86D1fmU  

 

 

 

https://www.vieler-photography.com/?fbclid=IwAR271DOfbV4RJ8yp--RRIrfgnNCn45hAZxL1oBMWDgAHu4LeW0jY86D1fmU
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Onze sponsors: 
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