Nieuwsbrief
oktober – november - december 2019
januari – februari 2020

Welkomstwoord
Veel leesplezier met de kersteditie van deze nieuwsbrief. 2019 was een spetterend jaar met een mooi
ledenaantal, toffe evenementen en een fantastisch team! 2020 belooft zelf nog beter te worden.
Samen, als 1 Kyon-familie, zullen we hiernaar streven. Het hele Kyon-team wenst jullie nog een prettig
eindejaar!
Geoffrey

Sofie

Rani

Elke

Raoul

Jeroen

Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe duo’s:
•
•
•
•
•
•
•

Relinda met Roy
Lieve met Skye
Miet met Philo
Peter met Mia
Isabel met Riley
Kris & Frouke met Skaymar
Greet & Liesbeth met Mira

•
•
•
•
•
•
•

Sonia met Siska
Mauro met Pippa
Marc met Parco
Sofie met Sarang
Femke & Jason met Lucy
Rudy & Milena met Azra
Nele met Pom

•

David & Kelly met Brutus

•

Kathleen met Fien

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

Sofie met Sarang
Rudy en Milena met Azra
Peter met Mia
Mauro met Pippa
Linda met Sultan
Relinda met Roy
Sonia met Siska
Femke en Jason met Lucy

Cindy

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 28/3 (ik was iemand vergeten):
-

Patricia met Chanou

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 07/8:
-

Elina met Balou
Katleen met Trixy
Bart met Xaya
Femke met Aslan
Truus met Skye

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 15/9:
-

Hanne met Trixy
Femke met Lucy
Patricia met Pepper

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 15/12:
-

Jason met Lucy
Mauro met Pippa
David met Brutus

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 14/8:
-

Femke met Aslan
Truus met Skye
Katleen met Trixy
Inge met Pablo
Elina met Balou
Kim met Leia

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 29/9:
-

Natalie met Ricky

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 29/9:
-

Eliene met Nessa

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 1/12:
-

Peter met Roxy
Katrien met Betty
Hanne met Trixy
Proficiat allemaal!

Activiteiten
Afgelopen activiteiten:
Zondag 15 september: Onder een stralende zon hebben we ook dit een record aantal leden
deelgenomen aan de clubwedstrijd & BBQ. Het was een leuke, sportieve en warme dag waarbij (de
meeste) honden zich van hun beste kant hebben laten zien. Nogmaals een dikke proficiat aan de
winnaars én alle deelnemers om van editie 2019 een onvergetelijk event te maken. Foto’s kunnen
steeds opgevraagd worden bij het bestuur.

Donderdag 10 oktober: Omdat er nog te vaak ongevallen gebeuren
tussen honden en kinderen vindt Kyon het belangrijk om jonge
kinderen te leren omgaan met honden. Omdat een praktijkles altijd
leuker is dan theorie, is het eerste leerjaar van KOV Heilig-Hart
Vilvoorde donderdag langsgeweest voor hun eerste les op Kyon en
een bezoek aan ’t Snuffeltje. Ze vonden het allemaal super leuk en
waren onder de indruk van alle honden (en vooral van de dikke
Bacchus ;-) ) Nogmaals een super dikke merci aan Cindy, Rani en
Koen voor de hulp!

Woensdag 30 oktober: Ondanks de schrik (van de baasjes) hebben onze weerwolven en bloedhonden
zich super goed gedragen tijdens de wandeling op de vooravond van Halloween.
Zondag 29 december: les + eindejaarsdrink om het jaar klinkend af te sluiten.
Komende activiteiten:
Woensdag 25 december en 1 januari: geen les
Zaterdag 25 januari: Katogentocht, georganiseerd door de Landelijke Gilden Schiplaken. Dit is een
avondwandeling in groepjes langs en door de bossen van Schiplaken. Tijdens de wandeling is het de
bedoeling om vragen op te lossen. Na de wandeling eten we nog een heerlijke tas soep. Ook dit jaar
zal Kyon aanwezig zijn. Zin om mee te gaan? Geef gerust een seintje aan Geoffrey.
Zondag 19 april: Socialisatiebrevet in Kampenhout. Hiervoor hoeft je hond niets speciaal te kunnen.
Men kijkt enkel naar het sociaal zijn van de honden naar andere honden en geleiders. Het hebben van
een socialisatiebrevet is verplicht voor deelname aan een KKUSH wedstrijd (ook niet
gehoorzaamheidsdisciplines). Inschrijven kan via Geoffrey.
Zaterdag 9 mei: Nationale wedstrijd Treibball. Kom allemaal onze Kyon deelnemers aanmoedigen op
de 3de editie van de nationale wedstrijd Treibball. De wedstrijd start om 13h.
Zondag 17 mei: Na een afwezigheid van enkele jaren, gaan we terug starten met de beroemde Kyonspelen. Tijdens de Kyon-spelen zal je in teams opgedeeld worden en per team zal je een aantal
activiteiten moeten doen om zo Olympisch Kyon kampioen te worden. Iedereen kan inschrijven!

Reserveer alvast deze datum in je agenda. Meer info komt er zo snel mogelijk aan. Kostprijs deelname:
€0
Zaterdag 6 juni: Nationale wedstrijd gehoorzaamheid 2020. Naar jaarlijkse gewoonte zal op deze dag
de nationale wedstrijd plaatsvinden op Kyon. Dit is een wedstrijd waarbij er wedstrijdspelers van heel
België afzakken naar onze hondenschool. Supporters zijn steeds welkom om te kijken naar de spelers!
Leden die willen meedoen (D-klas of brevet én in het bezit van een socialisatiebrevet) dienen zich in te
schrijven op het adres: hskyonboortmeerbeek@gmail.com Hopelijk kunnen we dit jaar een groep
vullen met enkel Kyon-leden. Inschrijven doe je best goed op voorhand.
Ook is dit voor Kyon een hele organisatie. Wij hopen op een grote opkomst van helpers op en naast
het terrein. Jullie hulp is meer dan welkom. Helpers mogen zich aanmelden bij Geoffrey.
Voorlopig ziet de planning er als volgt uit: vrijdag vanaf 13h opbouw (verwacht einde: +/- 19h),
zaterdag start de wedstrijd om 10h. Helpers worden verwacht tegen 9h. Een ontbijtje en middageten
zullen wij voorzien. Vanaf +/- 18h start de afbraak.

Luna’s Luilekker Land
Ook Luna viert Kerst graag. Vooral de jaarlijkse kalkoenrollade met kroketjes wilt
Luna voor geen geld van de wereld missen. Voor haar laatste maaltijd van 2019,
laat ze zich ook graag verwennen met hapjes. Dit heerlijke recept deelt ze graag
met jullie.

Zelfgebakken krokante hapjes
Bereiding:
45min

Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

185g havermout
35g lijnzaad
170g volkorenbloem
1 ei
1 eidooier
120ml water
120ml plantaardige olie extra
100g wildpaté

Werkwijze:
Maak het koekjesdeeg: Meng de havermout met het lijnzaad en de volkorenbloem met de eieren,
water en olie tot een droog en stevig deeg. Rol het deeg met je handen uit op een bebloemd

werkvlak en duw met je handen goed aan. Steek er vormpjes uit en leg de koekjes op een met
bakpapier beklede bakplaat of een bakmatje.
Bak de koekjes: Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de koekjes 30-40 minuten mooi goudbruin en
laat afkoelen op een taartrek.
Werk af met de favoriete paté van je viervoeter. Smullen maar!
Tips
Ben je opzoek naar een handige, warme jas waar je al je spullen voor je viervoeter in kwijt kan? Via
Kyon kan je de beroemde Kyon jas aankopen. Als sportclub krijgen we een mooie korting bij een
groepsaankoop. Kyon is van plan om op vrijdag 10 januari een nieuwe bestelling te plaatsen. Mocht je
interesse hebben, vraag gerust naar meer info. Leverancier van de jassen: GoodBoy!
(www.goodboy.de)
Wist je dat …
… Jeroen sinds enkele weken terug lesgeeft op Kyon? Hij zal tweewekelijks de D-klas voor zijn rekening
nemen op zondag.
… je vanaf januari terug opnieuw moet inschrijven voor de lessen. Inschrijvingsdocument is te
verkrijgen bij het bestuur. Vergeet ook het blauwe boekje niet terug opnieuw mee te brengen.
… Elke en Koen volop aan het studeren zijn voor hun theoretisch examen gehoorzaamheidsinstructeur.
Na het examen starten de praktijklessen. Ook interesse om les te komen geven, vraag gerust meer info
aan je instructeur.
… wij in 2020 verder blijven investeren in onze club. Zo staat het dichtmaken van het afdak, grote kuis
van de garage en terreinen, plaatsen van een materiaalcontainer, plaatsen van een extra poort, … op
het programma. Indien de gemeente nog wat wilt meewerken, staat de nieuwe
elektriciteitsaansluiting dit voorjaar ook nog op de planning. Het belooft een druk en spannend
voorjaar te worden. Wij zullen in maart / april een werkweekend organiseren. Hopelijk mogen we heel
wat leden/ handige Harry’s verwelkomen op dit werkweekend.

