Nieuwsbrief
juni – juli – augustus 2015

Welkomstwoord
Eindelijk is het weer zomer! De dagen zijn langer, de temperaturen zijn hoger en onze hondjes zijn
luier. Dat weerhoudt ons er echter niet van om elke week te komen trainen. Elke zomer vindt er op
Kyon ook onze clubwedstrijd plaats. Het moment om eens gezellig samen te zijn met al onze leden en
honden. Meer informatie lees je verder in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
Bart met Morris
Martine met Doefke
Anaïs met Osca Du Bois Des Hovas
Carmen met Shiva
Dirk met Wolf
Veel succes op Kyon!
Overgangsproeven
Volgende leden zijn op 10 mei geslaagd voor de overgangsproef A – B:
Ilse met Quinta
An met Loena
Linda met Zora
Een hele dikke proficiat! De volgende overgangsproef A – B zal doorgaan op zondag 28 juni. Een
overgangsproef B – C zal begin juli plaatsvinden
Tijdens de Nationale Wedstrijd op 6 juni zijn drie van onze Kyon leden geslaagd, namelijk:
Karen met Jack
Evi met Tapas
Jean-Marie met Mila
Zij mogen nu meetrainen in de D-klas. Proficiat!!

Activiteiten
Zaterdag 25 april 2015: Proficiat aan onze acht leden die allemaal met glans slaagden voor hun
socialisatiebrevet! Foto’s zijn te bezichtigen op de Flickr-pagina.
Zaterdag 9 mei 2015: Het was een zéér productieve werkdag dit jaar. Samen met onze
terreinmeester hebben we het afdak geschilderd, de omheining terug aangespannen, de oude
materiaalzones opgekuist, een nieuwe materiaalzone aangelegd op het kleine terrein, het gras
afgereden én de nieuwe lichtmast geïnstalleerd. We zijn zeer blij dat we konden rekenen op zoveel
helpende handen!
Zaterdag 6 juni 2015: Ook dit jaar is de Nationale Wedstrijd
weer vlekkeloos verlopen. Meer dan 100 deelnemers mochten
we verwelkomen samen met hun supporters. Ook hier willen
we al de helpende handen heel hard bedanken voor de
excellente hulp vrijdag en zaterdag!
Zondag 30 augustus 2015: Dit jaar zal er opnieuw een
clubwedstrijd georganiseerd worden op Kyon. Alle leden
mogen hieraan deelnemen. Wat houdt dit precies in? Binnen
elke klas nemen de leden het tegen elkaar op in een overgangsproef. De eerste van elke klas gaat
naar huis met een mooie beker. Hier geldt bij ons steeds de regel: “deelnemen is
veel belangrijker dan winnen!”. Het is ook een kans om over te gaan naar een
volgende klas. Erna sluiten we de dag af met een heerlijke BBQ! Het
inschrijvingsformulier zal begin juli toegezonden worden.
Luna’s Luilekker Land
Wie verlangt er op een warme zomerdag nu niet naar een lekker, verfrissend ijsje?
Zo heeft Luna na een dagje zonnen op de ligstoel ook wel nood aan wat afkoeling
(en aftersun!). Ze bedacht de ideale oplossing met lekkere stukjes fruit zodat ze zich
niet alleen rond, maar ook gezond kan eten. En zeg nu zelf eentje is geentje.

Fantastische Fruitfrisco’s
Bereiding:
10 minuten + afkoeling
Dit heb je nodig:
5 stukken fruit
½ liter ongezoet fruitsap (bv. Ananassap)
½ liter magere yoghurt
Honing
½ eetlepel kaneel

Werkwijze:
Gooi een mix van het geliefkoosde fruit van je
hond in de blender. Voeg het sap toe. Neem een
beetje magere yoghurt om te binden en honing
voor een zoete toets. Kruid bij met kaneel.
Pureer het geheel, giet in kleine bekertjes en
stop alles in de vriezer.

Hond in de kijker: Liam (Cindy Verhaert)
Canicross is een hondensport, die al begin jaren tachtig in België werd beoefend en waarbij een
begeleider en zijn hond samen lopen, ze vormen een
team en leggen samen al lopend een bepaalde
afstand af. Afstanden kunnen variëren tussen 0.8 km 8 km.
De hond dient minimaal 1 jaar te zijn en het juiste
materiaal gebruiken is heel belangrijk, zowel voor de
loper als voor de hond! De begeleider draagt een
heupgordel om zijn middel en is verbonden met een
tuigje van de hond via een elastische band.
Mijn hond Liam vormt nu al bijna twee jaar een team samen met Sander Selleslagh, ondertussen
hebben zij samen al enkele knappe prestaties neergezet, waaronder al enkele podiumplaatsten.
In oktober 2015 zullen zij samen deelnemen aan het Europees Kampioenschap 2015 in Schotland.
Voor meer informatie over Canicross kan je steeds bij mij terecht of op: www.cani-cross.be of
http://users.telenet.be/canicrossvcf/
Alvast veel plezier samen!
Cindy en Liam
Tips
Vanaf 10 oktober t.e.m. 12 december (in totaal 8 zaterdagen) zal er terug een instructeursopleiding
van de K.K.U.S.H. plaatsvinden in Mol. Ben je hierin geïnteresseerd, geef ons dan een seintje en wij
zorgen dat je ingeschreven bent. Inschrijven kan tot 7 oktober.
Kyon is een erkende sportclub. Dit houdt in dat je bij je mutualiteit een formulier kan afhalen
waarmee je een deel van het lidgeld kan terugkrijgen. Bezorg dit papier aan Geoffrey en hij zal dit
verder invullen.
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 …
…. je op Kyon sinds kort lekkere trainingsstaafjes kan kopen voor
slechts €5 per potje. Ideaal om de neus van je hond in de goede
richting te krijgen dankzij de aantrekkelijke geur. Deze potjes zijn
te verkrijgen via Geoffrey.
… je via Vicky en Cindy zeer lekkere snacks voor de hond kan
krijgen. Deze zijn te verkrijgen via de hondenschool. Meer
informatie en een overzicht kan je binnenkort terugvinden op de
hondenschool.

