Nieuwsbrief
juli – augustus – september 2016

Welkomstwoord
Het regent, het regent, de honden worden nat. En met al die plassen is het behoorlijk glad. Door al
die regen staan de terreinen van Kyon er behoorlijk nat bij. Nog even en we kunnen een
zeehondenschool beginnen. Gelukkig komt er na regen zonneschijn! De echte zomer mag nu
beginnen. Een zomer vol met leuke trainingen, prachtige wandelingen en…muggenbeten ;-) Al die
nattigheid heeft voor een overvloed aan muggen gezorgd. Een laag(je) muggenmelk smeren voor de
les kan dus geen kwaad! Zzzzeer veel leesplezier met deze nieuwsbrief!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
- Kristien met O’Ace
- Monica met Lobke
- Steve met Max
- Rani, Johnny en Yelle met Bacchus

- Nadia met Jack
- Fernanda en Raffaele met Alex
- Sophie en Stijn met Olaf
- Leslie met Stella

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Kristien met O’Ace
- Marleen met Oddy
- An en Dirk met Benji
De volgende leden slaagden voor de overgangsproef van A naar B op zondag 15 mei:
- Geert met Oli
- Elke met Dexter
- Kim met Breezer
- Silke met Nio

- Anja met Obi
- Jelle met Ozzy
- Joris met Thor

Een dikke proficiat voor Cindy die op de nationale wedstrijd met N’kai haar brevet haalde. Welkom in
de D-klas!

In de maanden juli en augustus zullen wij geen overgangsproeven organiseren omwille van de
vakantie. Maar niet getreurd want de clubmatch is eigenlijk ook gewoon een overgangsproef. En je
hebt twee maanden om te oefenen ;-)

Activiteiten
Zaterdag 11 juni: De nationale wedstrijd was ook dit jaar weer een groot succes. Onze kleine
hondenschool ontving maar liefst 112 wedstrijdspelers vanuit heel België. Alles is vlot verlopen van
de opbouw tot de afbraak en dat dankzij de hulp van verschillende helpende handen. Nogmaals een
welgemeende dank u voor jullie inzet!

Zondag 26 juni: Ondanks het natte weer kwamen er toch veel dappere hondenvrienden mee
wandelen ten voordele van Galgo Aid Europe. Door de zware regenval van de dagen ervoor werd het
een heel avontuurlijke tocht waarbij niet iedereen het droog gehouden heeft.

Komende activiteiten:
Woensdag 13 juli: GEEN les!
Zondag 17 juli: Tijdens de grote vakantie zullen er, ter vervanging van een aantal lessen, enkele
wandelingen georganiseerd worden waaraan iedereen vrij kan deelnemen. Deze zondag zal een
wandeling van ongeveer 7 km plaatsvinden. We verzamelen om 10u op de terreinen van Kyon. De
puppylessen gaan door zoals gepland.
Woensdag 20 juli: Vermits niet iedereen op zondag naar de lessen komt, houden we ook op
woensdag een wandeling. Deze wandeling zal korter zijn (ongeveer 4 km) zodat ook de jongste
puppy’s mee kunnen gaan wandelen. We verzamelen om 19u30 op de terreinen van Kyon.
Zondag 7 augustus: Deze dag zal er eveneens een wandeling plaatsvinden in plaats van de normale
lessen. Deze wandeling zal ongeveer 8 km zijn. Vertrekken doen we om 10u. Puppyklas gaat door
zoals gepland. Afhankelijk van het weer kan je best aangepast schoeisel aantrekken. Ook al regent
het de dag zelf niet, het kan toch nog modderig zijn.
Zondag 11 september: CLUBWEDSTRIJD! Op een geheel vriendschappelijke en sportieve manier
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 dessertenbuffet voorzien. Nodig familie/vrienden/kennissen gerust uit om ook te komen om
te supporteren en daarna lekker te eten. Je kan je inschrijven via het inschrijvingsformulier dat
binnenkort wordt uitgedeeld/doorgestuurd.

Luna’s Luilekker Land
Hopend op een lekker warme zomer heeft Luna de perfecte verfrissende snack bedacht
die bovendien nog eens gezond is ook. Nu nog iemand vinden die haar dat lekkers komt
serveren aan haar ligstoel bij het zwembad. Hoe een hond lijden kan…
Yummie Yoghurt
Bereiding:
10 minuten + afkoeling
Dit heb je nodig:
Een grote pot yoghurt zonder suiker
2 wortelen in kleine stukjes
1 grote appel in kleine stukjes
gekookte vleesstukjes (naar keuze)

Werkwijze:
Meng alle ingrediënten tot één geheel.
Schep dan alles in een ijsblokvorm of in
kleine bekertjes en bewaar in de diepvries.

Tips
-Kyon is nog steeds opzoek is naar mensen die ons bestuur of instructeursteam willen komen
versterken. Voel jij je geroepen om ons te helpen, geef dan gerust een seintje aan Geoffrey. Dit jaar
in oktober zal er in de hondenschool van Bonheiden een cursus “gehoorzaamheidsinstructeur”
georganiseerd worden. Dit zijn een negental zaterdagen waarop je een theoretische cursus +
praktijklessen krijgt om je voor te bereiden op het theoretische examen. Inschrijving kan via Kyon
verlopen.
- (Naakt)slakken kunnen gevaarlijk zijn voor je viervoeter. Als je slakken in de tuin hebt en je hond
loopt vaak buiten of ga je vaak wandelen, let er dan op dat hij geen slakken eet of bijvoorbeeld niet
likt aan de slijmsporen die ze achterlaten. Slakken kunnen larven van de longworm met zich
meedragen en deze laatste kan ernstige schade veroorzaken bij je hond.
Wist je dat …
… Kyon binnenkort nog eens een werkdag zal organiseren. Wij zullen deze datum zo spoedig mogelijk
bekend maken.
… iedereen die zin heeft een dessert mag maken voor ons dessertenbuffet van 11 september. Geef
op voorhand door welk dessert je kan maken. Zo is er een groot aanbod aan lekkere desserten.
… yoghurt ook bij honden zorgt voor een verbeterde darmwerking. Dat komt door het probioticum,
acidophilus, dat in de meeste yoghurt zit.

