Nieuwsbrief
juli – augustus – september 2018

Welkomstwoord
De 15de nieuwsbrief van Kyon is weer een feit. Het ideale moment om tijdens deze subtropische
temperaturen nog eens te kijken wat er de afgelopen maanden gebeurd is en wat er nog op de
planning staat.
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Niki met Gisha
Harry en Christiane met Lowie
Laura met Dacha (Treibball)
Veerle met Pas Touche (Treibball)
Vicky met Odin
Kim met Leia

-

Sien met Stella
Lotte met Swift
Maria met Malia
Monique met Jirka (Treibball)
Gilbert en Denése met Ruffel

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Yvan en Lydia met Quita
- Patrick met Q-Red
- Eline met Ayka
- Harry en Christiane met Lowie
De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas:
8/4: Els met Matax, Sien met Stella, Ine met Lola
21/7: Inge met Pablo en Niki met Gisha
De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas:
18/3: Ivo met Olaf, Hans met Pinot
5/4: Maïté met Letti
14/7: Els met Matax, Karen met Rakker, Sylvia met Bailey, Sien met Stella en Barbara met Nesta
Sandra heeft in mei met Arran haar brevet gehaald en mag nu officieel met de Debutanten meedoen.
Super gedaan van Arran en Sandra!
Proficiat allemaal!
De volgende overgangsproeven zullen doorgaan tijdens de clubwedstrijd van zondag 9 september.

Activiteiten
Afgelopen activiteiten:
De eerste wandelingen van het jaar waren alvast een groot succes. We blijven dit zeker herhalen in het
tweede deel van het 2018!
Zondag 22 april stond Kyon decor voor de
eerste Treibball wedstrijd op onze
hondenschool. Het was een zeer leuke en
sportieve namiddag voor de deelnemers.
Volgend jaar herhalen we dit zeker en
hopelijk met nog meer Kyon deelnemers
;-) !
Zaterdag 9 juni: De drukste dag van het jaar voor Kyon: de Nationale Wedstrijd! Ook dit jaar waren de
weergoden ons gunstig gezind en mochten we met aangename temperaturen onder een stralende zon
meer dan 100 deelnemers verwelkomen in de Debutanten, Programma 1 en Programma 2. Ook dankzij
alle helpers, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, was dit een meer dan geslaagde editie. We
herhalen dit volgend jaar op 8 juni 2019!
Komende activiteiten:
Zondag 9 september: Clubwedstrijd met BBQ. Op een geheel vriendschappelijke en sportieve wijze
nemen de leden van elke klas het tegen elkaar op in een (overgangs)proef. Diegene die in zijn of haar
klas de meeste punten scoort, gaat met een mooie beker naar huis. Dat is natuurlijk niet het
belangrijkste want ons motto is: ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’. Achteraf is er een barbecue
en een desserten buffet voorzien. Nodig familie/vrienden/kennissen gerust uit om te komen
supporteren en daarna lekker te eten. Je kan je inschrijven via het inschrijvingsformulier dat je kan
vinden op het einde van deze nieuwsbrief.
Zondag 16 september: Voor de tweede keer zal hondenschool Kyon in samenwerking met Galgo Aid
Europe (organisatie waar onder andere Luna en Iñaki vandaan komen) een wandeling organiseren ten
voordele van de Spaanse windhonden. We verzamelen tegen 13h aan zaal Carpus in Hever en tegen
14h vertrekken we met iedereen voor een wandeling. Ik hoop net als de vorige keer met een grote
groep aanwezig te kunnen zijn!

Najaar 2018: werkdag: voor we de winter ingaan, kan ons terrein nog een kleine opknapbeurt
gebruiken. Het is vooral de bedoeling om de toestellen en materiaalzones nog eens te onderhouden.
In het voorjaar van 2019 plannen we terug een iets groter werkweekend. Beide data worden zo snel
mogelijk bekend gemaakt!
Luna’s Luilekker Land
Terwijl Luna luilekker aan de rand van het zwembad ligt te zonnen in deze warme
tijden, geniet ze zoals haar baasjes van een lekker waterijsje. Wat kan het leven van
een hond toch zwaar zijn! Speciaal voor Kyon deelt ze haar geheim recept:

Strawberry Madness
Bereiding:
10 minuten + afkoeling

Dit heb je nodig:
1 bakje aardbeien
Kokoswater
Bijtstaafjes

Werkwijze:
Doe de aardbeien in de blender en voeg kokoswater toe tot er een vloeibare substantie
ontstaat. Giet het mengsel in een ijsblokjes vorm en doe de ijsjes in de vriezer. Na ongeveer 1 uur in
de vriezer haal je de ijsjes weer uit de vriezer en voorzie je ieder vakje van een bijtstaafje. Doe ze
weer terug in de vriezer en na 24 - 48 uur zijn je ijsjes klaar. Let op dat je voldoende kokoswater
toevoegt om het echt een mooie vloeibare substantie te geven die ook gaat bevriezen. Na het
invriezen kan je de ijsjes bewaren in een diepvriesbakje of diepvrieszak en wanneer het warm is haal
je er 1 uit voor jouw hond om van te genieten. Niet vergeten even afspoelen onder de kraan en
genieten maar!

Tips
De temperatuur in een auto kan enorm oplopen wanneer je je auto in de zon laat staan. Temperaturen
van meer dan 50°C zijn geen uitzondering. Voor onze trouwe viervoeter kan dit fatale gevolgen
hebben. Laat je hond dus NIET in een afgesloten auto achter, zelfs niet voor een zeer korte tijd.
Wanneer je een hond opgesloten ziet in een warme auto, aarzel dan niet om de eigenaar te zoeken en
/ of de politie te waarschuwen. Bij groot gevaar: de hond bevrijden uit de wagen! Een hot dog hoort
enkel tussen een broodje te zitten en niet in een auto ;-)
Wist je dat …
…. de eerste maanden Treibball al achter de rug zijn? Met een groepje van 5 man beginnen ze allemaal
onder leiding van Cindy de geheimen van de Treibball te kennen. Mocht je nog interesse hebben, mag
je altijd Cindy contacteren om deel te nemen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
… Boortmeerbeek een omnisportkooi, skatepark en overdekte petanquebanen gaat installeren / heeft
geïnstalleerd op het oude basketbalterrein? Hierdoor is de nieuwe asfalt zeer warm tijdens deze
zomerse dagen. Probeer steeds langs het gras te gaan.
… Anja, het baasje van Obi, dit jaar zal meedoen aan de Dodentocht?
… onze grasmaaier dit jaar, na 7 jaar trouwe dienst, de geest gegeven heeft. Ondertussen heeft Kyon
een nieuw toestel gekocht. Nu is het enkel wachten tot het gras terug groeit ;-)
… wij als Kyon-team SUPER fier zijn op al onze leden met de zoektocht na Rakker zijn uitstap.
Gedurende drie dagen hebben jullie uren in Hever, Boortmeerbeek en omstreken gezocht naar Rakker.
Via onze Facebookpagina werd een heuse zoekactie op poten gezet en werden er continu updates
gegeven! Dit bewijst nogmaals dat er toch zoiets bestaat als een Kyon-familie!

CLUBWEDSTRIJD MET BARBECUE
WANNEER?
WAAR?

ZONDAG 09 SEPTEMBER 2018
OP HET KYON-TERREIN

WAT IS DAT PRECIES? De clubwedstrijd is net zoals een overgangsproef: je neemt deel aan de les en
je wordt beoordeeld op alle oefeningen. Het verschil zit hem alleen daarin dat je door “vreemde”
keurders van een andere hondenclub wordt gevolgd en beoordeeld.
WAAROM DEELNEMEN? Gewoon, om in clubverband gezellig bij mekaar te zijn. Om te tonen wat je
hond al kan. En omdat je kan overgaan naar de volgende klas als je goede resultaten behaald hebt.
(uitzonderingen zijn de puppy-klas en de C-klas: puppy’s mogen sowieso pas naar de A-klas als ze 6
maanden oud zijn en de C-klassers kunnen pas overgaan als ze voor hun officiële brevetproef geslaagd
zijn).
JA, MAAR MIJN HOND KAN NOG NIET ZOVEEL… Door aan deze wedstrijd deel te nemen, kan je testen
wat je hond al kan en waar je nog meer aandacht aan kan besteden.
EN… MET BARBECUE? Ja, om 16.00 uur gaat volgens jaarlijkse gewoonte de houtskool op het vuur,
zodat onze barbecue van start kan gaan omstreeks 17.00 uur. Een hygiënische liefhebber-bakker van
dienst zorgt ervoor dat je een niet te versmaden stuk vlees op je bord krijgt. Hiervoor wordt een klein
bedrag van € 3,5 per stuk vlees gevraagd. Voor de salad-bar rekenen we wel € 5 per persoon, obligatoir
te bestellen per etende persoon. De vegetariërs onder ons krijgen ook de kans om lekker mee te smullen.
Voor hen hebben we een vegetarische burger voorzien. En dit jaar voorzien we als afsluiter een heerlijk
dessertenbuffet. Zo kan je voor slechts € 5 van alle zoetigheden proeven. Je zal dus zeker niet met een
lege maag naar huis gaan!

Hou zondag 09 september zeker vrij want het zal weer een
gezellige namiddag worden!!!
BE THERE!!!

N.B.

- In de voormiddag zullen de wekelijkse lessen NIET doorgaan!!
- Het vermoedelijke aanvangsuur is 11.00u. Dit is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en kan nog gewijzigd worden, maar zal tijdig worden meegedeeld.
- Gelieve de inschrijvingsstrook terug te bezorgen uiterlijk op zaterdag 01/09/18.

HET KYON-BESTUUR

INSCHRIJVINGSSTROOK CLUBMATCH OP 09-092018
NAAM: ……………………………………………..……………..........
wenst deel te nemen aan de clubwedstrijd met…….…………..
in de klas (1)

PUPS - A - B - C - DEB

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR BARBECUE
(€ 3,5 per stuk vlees / vegiburger)
wenst in te schrijven voor ………… personen en bestelt:
..………..X gemarineerde kipsaté

én

= ………. Euro

.……..….X chipolata

= .…..…. Euro

………….X hamburger

= ………. Euro

………….X spiering

= ………. Euro

………….X vegetarische burger

= ………. Euro

………….X salad-bar (€ 5 p/pers.)

= …….… Euro

………….X dessertenbuffet (€ 5):

= …….… Euro

Ik betaal bij afgifte van dit blad: cash/per overschrijving (1)
totaal

= …….… Euro

DE INSCHRIJVINGEN MOETEN TEN LAATSTE OP ZATERDAG
01-09-2018 BIJ HET BESTUUR AFGEGEVEN WORDEN!
(1) omcirkel wat van toepassing is (of duid aan met een kleurtje per mail).

