Nieuwsbrief
juli – augustus – september 2019

Welkomstwoord
Het heeft eventjes geduurd, maar hij is er weer: onze nieuwsbrief! Hou vooral je agenda in de aanslag
want er komen weer enkele leuke activiteiten aan. Activiteiten die wij zo leuk mogelijk proberen te
maken, maar natuurlijk is het vooral jullie aanwezigheid die er iets geweldig van maakt. Dus neem die
pen erbij, blokkeren in de agenda en hopelijk allemaal tot binnenkort! Veel leesplezier!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe duo’s:
•
•
•
•

Lien & Maria met Santo
Femke met Lucy
Natalie met Ricky
Relinda met Roy

•
•
•

Linda met Sultan
Magali & Laura met Milou
Toon & Nancy met Faith

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
-

Hanne & Katleen met Trixy
Femke met Aslan
Truus met Skye
Bart met Xaya
Gerda & Nele met Fenne
Lindsay met Punch
Chris & Hanne met Rex
Lien & Maria met Santo

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 28/3
-

Dex met Gogo
Heidi met Mila
Peter met Roxy
Kim met Leia
Sandra met Ninouk

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 8/5:
-

Nathalie met Qaya
Jana met Zena
Sandra met Ninouk
Heidi met Mila
Niki met Gisha

De volgende personen zijn overgegaan van de C naar de D-klas op 8 juni:
-

Sandra met Ninouk
Koen met Oxy
Proficiat allemaal!

De volgende overgangsproef A – B zal doorgaan op zondag 7/8 en de proef B – C op zondag 14/8.
Activiteiten
Afgelopen activiteiten:
27/4 Wedstrijd Treibball: Tussen de buien door
hebben de 16 combinaties het beste van zich
gegeven. Ook onze Kyon-leden hebben voor de
eerste keer en direct zeer succesvol meegedaan.
Spijtig genoeg konden Sofie en Faye door een
blessure niet deelnemen.

28/4 Socialisatie Brevet: We wisten het eigenlijk al allemaal, maar onze 12 deelnemers zijn geslaagd
voor hun socialisatiebrevet! Ondanks de nodige stress (van onder andere jullie voorzitter) is dit weer
een zeer leuke namiddag geweest in Kampenhout. Volgend jaar zal er terug een socialisatiebrevet zijn.
Dit heb je nodig om mee te kunnen doen aan Treibball, Agility of gehoorzaamheidswedstrijden
(inclusief brevet), … Indien er leden geïnteresseerd zijn, mag je dit altijd aan Geoffrey laten weten.

1/6 Werkdag: Met een kleine ploeg hebben we heel wat werk verzet. Heel het ‘to do’-lijstje was op
een recordtijd afgewerkt. In het najaar plannen we een grotere werk-/ opruimdag. Datum zal spoedig
gecommuniceerd worden. Aan alle aanwezige helpers: dikke merci!
8/6: Nationale Wedstrijd: Ondanks een valse start zijn de
weergoden ons dit jaar nog relatief gunstig geweest. Het was
een koudere dag als gewoonlijk, maar onze honden hadden
hier geen last van. Alles is super verlopen en we hebben weer
een mooie opbrengst bij elkaar gebracht. Nogmaals een dikke
pluim voor alle medewerkers voor, tijdens en na de wedstrijd
zowel op als naast het terrein. Volgend jaar zal de wedstrijd
doorgaan op zaterdag 6 juni 2020. Blokkeer deze datum alvast
in jullie agenda!
Komende activiteiten:
Zondag 18 augustus: Om 10u verzamelen wij op het terrein voor een +/- 2u durende wandeling richting
Schiplaken. Aangezien deze wandeling nog te lang is voor de allerjongste viervoeters, zal de puppyklas
doorgaan zoals gepland. Alle andere lessen worden die dag geannuleerd.
Zondag 15 september: Clubwedstrijd + BBQ. Die dag gaan we op een heel ontspannen en leuke manier
opzoek naar de clubkampioen van elke klas (puppy, A, B, C en D). 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 heerlijke barbecue met
desserten buffet voorzien. Nodig familie/vrienden/kennissen gerust uit om ook te komen om te
supporteren en daarna lekker te eten. Vanaf volgend jaar zal ook de Treibball deelnemen aan de
clubwedstrijd.
Luna’s Luilekker Land
Ook Luna heeft nooit veel zin om lang in de keuken te staan tijdens warme dagen, maar
blijft liefst zo lang mogelijk genieten van haar siësta. Daarom heeft ze speciaal voor
Kyon haar geheim recept voor een verfrissende, gezonde fruitsalade gedeeld.

Verfrissende fruitsalade
Bereiding:
10 min

Dit heb je nodig:
1 stuk watermeloen
1 appel
1 peer
Frambozen, blauwe bessen, pitloze druiven

Werkwijze:
Schil de appel en peer en verwijder het klokhuis. Snij deze hierna in kleine stukjes. Maak het
vruchtvlees van de watermeloen los van de schil en snij dit vervolgens in stukken. De stukken kan je
erna terug op de schil van de watermeloen leggen. Leg dit allemaal op een bord (of kom) en decoreer

met de bessen en druiven. Om het extra verfrissend te maken, kan je de blauwe bessen ook even in
de diepvries plaatsen voor ze te serveren.
Tips
Vandaag de dag heeft bijna iedereen wel een FitBit of
gelijkaardig toestel waarmee we onze stappen tellen,
hartslag monitoren, … Ook voor onze viervoeters bestaan
dergelijke toestellen: FitBark 2. De FitBark bevestig je
eenvoudig aan de halsband. Deze zender kan je eenvoudig
met de Fitbark App koppelen. Sienna is in ieder geval al fan!
Wist je dat …
… er eind september een cursus gehoorzaamheidsinstructeur start in Kessel-Lo? Gedurende 5
zaterdagen (28/9, 5/10, 26/10, 23/11 en 30/11)) is er theoretische les, examen theorie zal plaatsvinden
in januari 2020. Praktijkexamen 1 jaar later. Op het moment van het theoretische examen dien je 18
jaar oud te zijn. Cursus wordt betaald door Kyon. Bij interesse mag je Geoffrey zeker contacteren!
… indien jullie klaar zijn voor een hogere klas, je gewoon een seintje mag geven aan de instructeurs?
Zij zullen dan een overgangsproef organiseren.
… onze grasmachine momenteel binnen is voor herstelling. Zodra deze gerepareerd is zullen wij terug
starten met het gras te maaien. Onze excuses voor het ongemak.
… we volgend jaar na enkele jaren afwezigheid terug gaan starten met de befaamde, beruchte Kyonspelen! Hierbij nemen we het in verschillende teams op een (zeer) ludieke manier tegen elkaar op in
verschillende (hond-gerelateerde) spelletjes.
… Kyon terug vanaf september de winterjassen zal bestellen bij GoodBoy! . Deze jassen zijn onmisbaar
om tijdens de koude en natte maanden te blijven trainen met onze viervoeters. Al dan niet kunnen
deze jassen geborduurd worden met het Kyon-logo en naam van geleider en/of hond. Voor meer info
kan je altijd Geoffrey contacteren.
… Kyon volgens Het Nieuwsblad de plezantste vereniging is van Boortmeerbeek?

