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Het bestuur van de vereniging
Voorzitter
Carel C. Canta
Boxtelsebaan 21 - 23
5061 VA Oisterwijk
Tel: 06 51 38 94 41 
E-mail: voorzitter@kvwaalwijk.nl

Secretariaat
Trudie van Lieshout - Pennings
Vijfde Rompert 11
5233 EJ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 642 25 57 
E-mail: info@kvwaalwijk.nl

Penningmeester
VACANT
E-mail: penningmeester@kvwaalwijk.nl
IBAN: NL39ABNA0436808609
BIC code: ABNANL2A
t.n.v. KV Waalwijk te Oisterwijk

Bestuursleden
Erna van Engelen
Tamara Oomen
Bert van Wijk

Ledenadministratie
Marja Welten
Jeroen Boschstraat 28
4907 MR Oosterhout
E-mail: m.j.c.welten@gmail.com
Tel: 0162 42 12 18
IBAN: NL88 INGB0004457914
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. KV Waalwijk te Standdaarbuiten 

Gehoorzaamheidscursussen 
en Behendigheidstrainingen
Nancy van der Ven 
Tel: 06 22 08 05 30
E-mail: cursusadministratie@kvwaalwijk.nl
IBAN: NL88 INGB0004457914
BIC: INGBNL2A 
t.n.v. KV Waalwijk te Standdaarbuiten 

Clubmatchsecretariaat
Trudie van Lieshout - Pennings
E-mail: secretariaat@kvwaalwijk.nl

Verhuur stands Clubmatch
Arjan van Bladel

Redactie clubblad
Nicole van de Wijdeven 
De Kleuskes 11, 5298 BM Liempde
Tel: 0411 683 683
E-mail: redactie@kvwaalwijk.nl

Veterinair adviseur
Dierenkliniek “De Langstraat”
Eerste Zeine 112, 5144 AM Waalwijk
Tel: 0416 33 40 00
www.delangstraat.com

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar plus 
eenmalige administratiekosten van €3,00 voor 
nieuwe leden. Meldt u zich aan na 1 juli dan 
schrijft u zich in tot het einde van het volgend 
kalenderjaar. De kosten bedragen dan €30,00 
plus de eenmalige administratiekosten van €3,00. 
Huisgenoten kunnen tegen betaling van €5,00 per 
jaar gezinslid worden.
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan 
kunt u dit uitsluitend doen door vóór het einde 
van het kalenderjaar een email te sturen naar 
ledenadministratie@kvwaalwijk.nl of telefonisch 
via de ledenadministratie.

Telefoonnummer Clubhuis
Tel: 06 29 90 60 56

Gewijzigd !

VACANT !

Prijslijst 2018
advertenties clubblad
 
advertentie clubblad zwart/wit  € € korting voor leden
 1/1 pagina 140,00 20,00
 1/2 pagina 95,00 10,00
 1/4 pagina 50,00 5,00
 binnenzijde omslag  170,00 20,00
 achterzijde omslag  250,00 20,00
advertentie clubblad kleur 
 1/1 pagina 220,00 20,00
 binnenzijde omslag  220,00 20,00
 achterzijde omslag  300,00 20,00
 

Opgave aan: penningmeester@kvwaalwijk.nl
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“In vertrouwde handen”
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Tel: 0416-334000 

www.delangstraat.com
7 dagen per week geopend - 24 uur per dag bereikbaar

Vets & Pets, klinieken voor gezelschapsdieren
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vele werk dat zij in de afgelopen jaren 
voor onze vereniging heeft gedaan. 

Op 2 september aanstaande staat 
het Brabants Rashonden Festival 
op de agenda. Dé clubmatch van 
onze KV Waalwijk waar wij een 
7-tal groepskeurmeesters, stuk voor 
stuk specialisten op het gebied van 
hun rasgroep, bereid gevonden 
hebben om bij ons te komen keuren. 
Het wordt voor onze KV de eerste 
keer dat het Brabants Rashonden 
Festival, buiten, op ons eigen terrein 
georganiseerd wordt. Wij hopen 
op een groot aantal inschrijvingen. 
Vanaf 15 april aanstaande is de 
inschrijving opengesteld. Voor de 2de 
en volgende ingeschreven hond van 
één eigenaar geven wij een korting 
van € 5,- op het inschrijfgeld. Ook 
worden de jaarprijzen 2016 én 2017 
uitgereikt. Deze jaarprijzen komen toe 
aan de ingeschreven honden die in 
voornoemde jaren de titel Nederlands 
Show Kampioen hebben behaald. 

Tot slot, maar zeker niet van minder 
belang, kunnen wij melden dan 
Proplan en KV Waalwijk een meerjaren 
overeenkomst hebben gesloten. 
Wij, als bestuur zijn erg blij met de 
ondersteuning van Proplan. We zijn 
zeer verheugd dat een producent van 
premium hondenvoer onze vereniging 
heeft uitgekozen om ons op een 
aantal vlakken te ondersteunen. De 
jaarprijzen op het Brabants Rashonden 
Festival kunnen op 2 september in 

de stand van onze sponsor worden 
opgehaald. 

Het zal een aantal van de cursisten 
niet ontgaan zijn dat de vereniging 
sinds kort beschikt over een eigen 
pinautomaat. Op deze manier kan er 
bijvoorbeeld op het veld het cursusgeld 
betaald worden. Dit maakt het werk 
van de penningmeester een stuk 
makkelijker. Maar ook een kopje koffie 
of iets anders, dat u na afloop van de 
wekelijkse training drinkt, kan op die 
manier betaald worden. Nu het voorjaar 
voorzichtig naderbij komt is het toch 
leuk en gezellig om de ervaringen die 
u heeft met de hond of de problemen 
waar u tegen aan gelopen bent, te 
be spreken met de medecursisten 
of uw instructeur. De KV Waalwijk 
beschikt over een prima kantine en een 
groot terras, waar het zeker met een 
zonnetje goed vertoeven is.

Van de voorzitter
Voor u ligt weer een nummer van ons 
clubblad. Vanaf de mij toebedeelde 
ruimte in dit blad vind ik het leuk en ik 
ben er ook wel trots op dat ik hier kan 
aankondigen dat wij, als KV Waalwijk, 
een aantal hele leuke evenementen in 
het vooruitzicht hebben.

Zo beginnen we op 15 april met een 
kwalificatie wedstrijd Agility, waarvoor 
zo’n 150 deelnemers zijn ingeschreven. 
De voorbereidingen hier voor zijn in 
volle gang en er staat een enthousiast 
team klaar om deze dag tot een succes 
te maken. 

Een ander evenement dat zeker de 
moeite waard is staat gepland op 21 
mei a.s. (2de pinksterdag). Op die dag 
vindt het Nederlands Kampioenschap 
Obedience op ons terrein plaats. Er 
worden ongeveer 30 deelnemers 

verwacht. Obedience is het neusje 
van de zalm op het gebied van 
gehoorzaamheid. Er zal op deze dag 
africhting tot op het hoogste niveau 
te bewonderen zijn. Het spreekt voor 
zich dat de leden van onze vereniging 
gratis toegang hebben. Op beide 
wedstrijddagen is te zien wat er te 
bereiken valt met je hond op het gebied 
van gehoorzaamheid..

Een dag later, dinsdag 22 mei, staat 
de Algemene Leden Vergadering 
gepland. Graag nodig ik u uit om 
daarbij aanwezig te zijn. Als bestuur 
zijn wij zeer verheugd om de heer 
Geert Sanders voor te kunnen stellen 
als onze beoogd penningmeester. 
Geert volgt Marijke van den Bos op, die 
haar functie in het bestuur vacant heeft 
gesteld. Ook vanaf deze plek is het 
goed om Marijke te bedanken voor het 

Carel Canta
Voorzitter KV Waalwijk
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 Evenementen

Noteer
in je agenda!


Ledenvergadering

22 mei 2018


Brabants
Rashonden Festival

2 september


Dit op ons eigen terrein 
gelegen op De Baan 19

in Kaatsheuvel.



Datum : 22 mei 2018 
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Clubhuis, Baan 19, 5171 NC Kaatsheuvel. 

AGENDA: 
Voor aanvang van de vergadering dient de presentielijst getekend te worden.
1. Opening door de voorzitter de heer Carel Canta;

2. Presentielijst met stemgerechtigde leden vaststellen en vermelden berichten van 
verhindering;

3. Mededelingen bestuur;

4. Ingekomen poststukken;

5. Goedkeuring notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 17 mei 2017;

6. Jaarverslag van het secretariaat 2017;

7. Financieel jaarverslag 2017;

8. Verslag kascontrole commissie;

9. Verlenen van decharge voor het in 2017 gevoerde beleid;

10. Benoeming nieuw (reserve)lid kascommissie;

11. Vaststellen nieuw rooster van aftreden;

12. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar en inmiddels tussentijds afgetreden mevrouw Marijke 

van den Bos. Het bestuur stelt de heer Geert Sanders voor in invulling te geven aan 
de ontstane vacature;

b. Volgens het rooster van aftreden is mevrouw Erna van Engelen aftredend en 
herkiesbaar;

13. Rondvraag; 

14. Sluiting van de vergadering.

Ledenvergadering 22 mei 2018
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Verslag Algemene 
Ledenvergadering 2017
Datum : 17 mei 2017
Locatie : Clubhuis, de Baan 19,  
 : Kaatsheuvel

Alvorens de Algemene ledenvergadering 
wordt geopend is er een presentielijst 
getekend. Er zijn 25 stemgerechtigde leden 
aanwezig.
Berichten van verhindering: de heer 
Frank van Lieshout , Dhr. H.P. Corver en 
mevrouw Jenneke van Doorn.

1. Opening. De secretaris, Trudie van 
Lieshout, opent de vergadering en heet 
een ieder van harte welkom. 

 Een bijzondere vergadering daar er 
2 kandidaten zijn, die voorgedragen 
zullen worden als bestuurslid.

2. Bestuursverkiezing. Tamara Oomen 
stelt zich voor. Ook Carel Canta stelt 
zich voor, meer specifiek voor de 
functie van voorzitter. Zowel Tamara als 
Carel worden met algemene stemmen 
gekozen als respectievelijk bestuurslid 
en voorzitter.

 Carel Canta neemt als nieuwe 
voorzitter het woord en zal de 
vergadering verder leiden.

3. Goedkeuring notulen van de vorige 
vergadering d.d. 10 mei 2016 deze 
worden met algemene stemmen 
goedgekeurd met de volgende 
opmerkingen.

4. Ingekomen correspondentie. Er zijn 

geen ingekomen stukken.

5. Jaarverslag secretariaat van 2016. Dit 
wordt verder met algemene stemmen 
goedgekeurd.

6. Financiële verslag 2016. De voorzitter 
geeft het woord aan de penningmeester 
Marijke van den Bos.

 De penningmeester licht de cijfers 
toe. De kosten en opbrengsten en de 
begroting. De penningmeester licht een 
vraag uit de zaal toe met betrekking 
tot ontvangen lidmaatschapsgelden 
en afdrachten Raad van Beheer. 
Tevens wordt er een vraag gesteld met 
betrekking tot de kosten clubblad en 
waarom niet via internet beschikbaar 
stellen. De penningmeester licht toe dat 
de argumenten om een fysiek clubblad 
te blijven verspreiden groter zijn dan 
een digitaal clubblad. De voorzitter 
agendeert het digitale clubblad voor de 
eerst komende bestuursvergadering 
en er zal dan een afweging gemaakt 
worden hoe in de toekomst hier mee 
omgegaan moet worden. 

 De inkomsten en uitgaven van het 
clubhuis worden toegelicht. Ook 
de uitgaven en inkomsten van de 
cursussen, instructeurs en opleidingen 
worden toegelicht welke worden 
toegerekend aan het clubhuis. 

 Er wordt een vraag gesteld vanuit 
de zaal om een toelichting van de 
kosten gehoorzaamheid. Antwoord 
is dat dit kosten voor vergoedingen 

(km) en opleidingen zijn. De voorzitter 
licht toe dat KV Waalwijk er naar toe 
wil de uitgaven voor instructeurs en 
opleidingen af te laten hangen van de 
inkomsten per cursus. Dit om de kosten 
en uitgaven per onderdeel evenredig te 
verdelen zodat er geen scheefgroei kan 
ontstaan. De voorzitter geeft eveneens 
aan dat er per cursus en instructeur 
gekeken zal worden of de uitgaven 
(km) evenredig zijn met de inkomsten. 
Dit naar aanleiding van de vraag dat de 
kosten erg hoog lijken. Er zal met Inge 
van Wersch (vraagsteller) een aparte 
afspraak gemaakt worden.

 De uitgaven en inkomsten van puppy-
dag en clubmatch worden uitgebreid 
toegelicht. Een vraag uit de zaal of 
deze punten niet in zijn algemeenheid 
kunnen worden behandeld en 
korter. De voorzitter geeft aan dat dit 
inderdaad een van de aandachtspunten 
is voor het bestuur. 

 De kosten van de sponsor worden 
toegelicht. Er zijn geen inkomsten 
ontvangen van de sponsor maar er zijn 
wel gederfde inkomsten, standruimte 
bezet, advertentie in het clubblad etc. 
Er komt een afspraak met de sponsor.

 Het jaar wordt afgesloten met een positief 
financieel resultaat van € 3.664,00.

7.  Kascontrole. De kascontrole commissie 
bestond uit Ans Smetsers, Monique 
de Jong en Bart Braspenning. De 
voorzitter vraagt aan de zaal om een 
reserve-lid toe te voegen aan de 
commissie. Mevrouw Marieke Otten 
wordt als reserve-lid benoemd. 

 De commissie adviseert de algemene 
leden vergadering décharge te verlenen 
aan de penningmeester. Dit wordt met 
algemene stemmen aanvaard.

 Voor het jaar 2017 blijft de commissie in 
dezelfde samenstelling actief.

8.  Vergoeding Ringtraining. De voorzitter 
geeft aan dat het uitgangspunt moet 
zijn dat alle evenementen tenminste 
kosten dekkend moeten zijn. De 
ringtraining is dat zeker niet ( kosten 
locatie). Het bestuur stelt voor een 
bijdrage te vragen van € 2,00 per hond. 
Uiteraard zullen alle leden van te voren 
op de hoogte gebracht worden.

 De voorzitter vraagt om instemming 
van de algemene ledenvergadering. Bij 
2 onthoudingen en 23 voorstemmers 
wordt dit voorstel aangenomen.

9.  Vaststelling uitgaven clubmatch 
2018. Een aparte begroting, een 
andere opzet, en te houden op ons 
eigen terrein. De voorzitter vraagt 
toestemming voor de uitgaven. Zeker 
lopen we een risico gezien het feit dat 
deelnemers aantallen teruglopen en 
de huidige begroting aangeeft ruim € 
500,00 te gaan kosten.

 Er wordt mandaat gevraagd aan de 
ledenvergadering voor het houden van 
deze clubmatch. 

 De ALV geeft mandaat.

10. Mededelingen bestuur. De voorzitter 
geeft aan dat het bestuur een lange 
termijn visie en planning wil gaan 
opstellen. De voorzitter wil dat graag 
in overleg doen met o.a. alle leden 
en vrijwilligers. Uitgangspunten, zoals 
10% rendement op evenementen 
om het onderhoud aan het gebouw 
te financieren, zullen moeten worden 
bepaald. Hoe kunnen we meer leden 
werven, meer activiteiten organiseren 
etc. Te denken valt ook aan een meer 
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jarenplan onderhoud gebouw, toestellen 
en terrein. Ook het clubblad, facebook 
en de website zullen een gelijke 
uitstraling en look en feel moeten 
hebben.

11. Rondvraag.
 Ellen Canta: meer gebruik van de 

kantine. De groepen van het veld mee 
nemen naar de kantine voor een kopje 
koffie. Inge van Wersch geeft aan dat 
niet iedere hond mee naar binnen kan.

 

 Monique: wil iedereen zijn eigen spullen 
in het clubhuis opruimen.

 Antw: de voorzitter geeft aan dat er 
wellicht een opruim dag georganiseerd 
kan worden.

 
 Is het een idee om een veteranen dag 

te organiseren.
 Antw: wordt genoteerd.

12. De voorzitter sluit (22.00u) de 
vergadering en bedankt een ieder voor 
zijn aanwezigheid. 

Hier volgt een terugblik op het 
verenigingsjaar 2017 van KV Waalwijk E.o.
 
Voorzitter: 
Vacant, per mei 2017 de heer Carel Canta
Secretaris: 
Mevrouw Trudie van Lieshout - Pennings
Penningmeester: 
Mevrouw Marijke van den Bos
  
Clubmatch 2017
De jaarlijkse clubmatch is helaas 
niet doorgegaan. Gezien het aantal 
inschrijvingen heeft het bestuur helaas 
moeten besluiten dit evenement af te 
gelasten. 

Algemene ledenvergadering 2017
Op dinsdag 17 mei 2017 werd onze 
jaarlijkse ALV gehouden in ons eigen 
clubhuis. Zoals vele jaren ook nu weer 
matig bezocht. 

Als nieuwe voorzitter werd met algemene 
stemmen de heer Carel Canta benoemd. 

Cursussen 2017
Bij gebrek aan belangstelling en deelname 
zijn de volgende cursussen welke 
door onze vereniging jaarlijks worden 
aangeboden helaas niet doorgegaan:
EHBO en KKII.
De cursus ringmedewerkers werd 
gehouden om mensen die willen gaan 
werken in de ring op een tentoonstelling op 
te leiden.

Gehoorzaamheid - Agility cursussen 
Ook dit jaar werden er in het voor- en 
najaar weer cursussen georganiseerd. Dit 
jaar zijn we gestart met een hernieuwde 
opzet van de cursussen en werd ons 
instructeursteam verder uitgebreid. Nieuw 
dit jaar is de cursus Hoopers waar we veel 
positieve reacties op hebben ontvangen. 

Jaarverslag van het 
secretariaat over het jaar 2017

Ringtraining.
Zoals u gewend bent gaven we ook dit jaar 
op zondag weer onze ringtrainingen. De 
ringtraining van eind december 2017 was 
de laatste in de Werft waar we jarenlang 
ons onderkomen hebben gevonden. We 
moeten dan uit kijken naar een nieuwe 
locatie. Deze hebben we gevonden in de 
manage de Kegelaar.

Evenementen.
Op 21 mei 2017 werd de landelijke 
Dag van de Hond ook op ons terrein 
georganiseerd. Dit was een zéér 
succesvolle dag. Ook kregen we deze dag 
bezoek van afgevaardigden van de Raad 
van Beheer.
Op 27 september hielden we in ons 
clubhuis een lezing over de muilkorf. In 
deze lezing werd ingegaan op de diverse 
situaties waarin het gebruik van een 
muilkorf handig kan zijn.
Ook dit jaar werd ons veld weer 
verschillende keren verhuurd aan diverse 
andere verenigingen.

In memoriam.
In ons eerste clubblad van 2017 hebben 

we helaas moeten mededelen dat een 
gewaardeerd lid ons was ontvallen. Pim 
van Dongen overleed op 74 jarige leeftijd.

Verenigingsjaar 2017 weer ten einde, 
wij bedanken;
De op- en afbouwploeg van onze puppy 
dag en Clubmatch
De instructeurs ringtraining
De (hulp) instructeurs Agillity – Hoopers en 
Gehoorzaamheid
Docent KKI en KKII de heer Jan Coppens
Medewerkers (sters) kantine
De redactie van het clubblad Nicole v.d. 
Wijdeven 
De webpagina- en facebook-beheerder
Dierenartsenpraktijk ‘de Langstraat’
Adverteerders van het Clubblad
Standhouders
Binnen- en buitenlandse keurmeesters
Medewerkers groenvoorziening WML
Gemeente Loon op Zand
En iedereen die we vergeten zijn en/of 
achter de schermen een bijdrage heeft 
geleverd.
 
’s-Hertogenbosch 4 februari 2018, 
het verenigingssecretariaat.     
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Eline de Wit
DierenartsDe lente komt er weer aan!

Dé tijd voor mooie wandelingen in de natuur die in bloei staat met onze trouwe vier-
voeters. Lekker stuiven door het hoge, wilde gras. Maar ook deze grassen staan in 
bloei en zitten bomvol zaden, ook wel grasaren genoemd. Deze grasaren zijn verve-
lende kruipers die bij uw hond problemen kunnen veroorzaken! 

vroeg mogelijk op te sporen, dit doet 
u door uw hond na een wandeling te 
controleren. Kijk dan dus vooral tussen 
de tenen, op de kop en onder de oren. 
Toch kan het gebeuren dat een grasaar 
direct in het oor, neus of oog verdwijnt 
en dan kunt u het beste zo snel mogelijk 
naar de dierenarts gaan. Met behulp van 
een otoscoop (oorkijker) of een speciale 
camera (endoscoop) kan een grasaar in 
het oor of de neus worden vastgesteld. Om 
deze grasaar te verwijderen moet de hond 
meestal onder narcose worden gebracht. 
Bij grasaren tussen de tenen, leggen we de 
ontsteking open en wordt het fistelkanaal 
vervolgd tot we de grasaar gevonden 
hebben. Ook dit gebeurt uiteraard onder 
narcose.

Bij grasaren in het oog is het meestal 
voldoende om het oog lokaal te verdoven 
en dan met een speciale pincet achter 
het derde ooglid te kijken en de grasaar 
te verwijderen. Echter, soms wordt een 
grasaar pas later ontdekt, als hij al achter 
het oog gekropen is en daar een ontsteking 
veroorzaakt. Met behulp van een CT-
scan kan de ontsteking in beeld worden 
gebracht en kan besloten worden welke 
chirurgische stappen nodig zijn om de 
grasaar te verwijderen. Sinds de opening 
van het Hart van Brabant Dierenziekenhuis 
hebben wij ook in Waalwijk een CT scan tot 
onze beschikking.
Kortom: grasaren kunnen vervelende 
ontstekingen veroorzaken en hebt u 
het vermoeden dat uw hond er na een 
wandeling eentje heeft opgelopen, bel de 
dierenarts!

We zien de problemen het vaakst in de 
zomermaanden, maar ook in het vroegere 
voorjaar en zelfs in de winter komen 
grasaren voor. Grasaren bevatten een 
soort weerhaakjes die in de vacht van uw 
hond kunnen blijven hangen. Soms blijven 
ze echter niet alleen in de vacht hangen, 
maar kruipen ze ook dieper de huid in. 
Hier veroorzaken ze dan vervelende 
ontstekingen.

Locaties waar grasaren het vaakst 
problemen geven zijn tussen de tenen, in 
en achter het oog, in de neus of in de oren.

Wat kunt u merken? 
Tussen de tenen: uw hond likt veel tussen 
de tenen en kan zelfs kreupel gaan lopen. 
Uiteindelijk ontstaat er een ontsteking en is 
soms een fistelkanaal (opening) zichtbaar.
Ogen: uw hond zal met het oog gaan 
knijpen en er kan overmatige traanvloed 
ontstaan. Vaak wrijven ze ook met hun 
poot in het aangedane oog. Grasaren 
kunnen zich verschuilen achter het derde 
ooglid en kunnen via deze weg ook achter 
het oog verdwijnen.
Oren: uw hond zal ineens regelmatig met 
de kop schudden en krabben aan het 
aangedane oor. De grasaar kan uiteindelijk 
zelfs het trommelvlies perforeren.
Neus: uw hond zal ineens veel 
niezen. Uiteindelijk kan er ook pussige 
neusuitvloeiing (snot) of bloed uit de neus 
komen.

Wanneer naar de dierenarts? 
Het beste is natuurlijk om grasaren zo 
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Brabants Honden Festival 
op 2 september
Onder deze naam staat de clubmatch van de KV Waalwijk al vele jaren landelijk be-
kend. Vroeger werd deze clubmatch in het Lido gehouden. Nadat deze accommoda-
tie was afgebrand was het ‘de Werft’ in Kaatsheuvel waar de eerste grote clubmatch 
van het nieuwe jaar gehouden werd. Beroemd waren de grote prijzentafel, de kampi-
oenenparade, de kind – hond show en niet te vergeten de jaarprijzen, bedoeld voor 
de honden die in het jaar daarvoor Nederlands kampioen geworden waren. 

Nu zijn er een aantal zaken veranderd. 
Als vereniging kunnen wij, vanwege een 
langdurige verbouwing niet meer in ‘de 
Werft’ terecht. Dat betekende dat wij ook 
voor de ringtraining op zoek moesten 
naar een nieuw onderkomen. In manege, 
vlak bij ons eigen clubhuis en terrein 

wordt door onze eigen instructeurs sinds 
enkele weken, tot ieders tevredenheid de 
ringtraining verzorgd. Een geschikte hal 
voor een clubmatch vinden was een veel 
groter probleem. Daarom heeft het bestuur 
gekozen voor een buitenshow op het eigen 
terrein. En natuurlijk, het zal even wennen 

De winnAarS vaN 2016

BUITENSHOW! 

Op ons eigen terrein 

te Kaatsheuvel!

Mag ik me even voorstellen,
Ik ben Geert Sanders, ik ben 57 jaar 
en woon in Reusel. Ben getrouwd met 
Marian, heb twee zonen en een aantal 
schotse terriers en dwergteckels ruwhaar. 
Met deze twee rassen bezoeken wij 
regelmatig shows vooral in Nederland en 
Belgie. Ik geef ringtraining samen met ons 
enthousiaste team.

In verband met het stoppen van Marijke 
van den Bos is mij gevraagd om 
penningmeester te worden. Ik stel me 
hier dan ook voor beschikbaar voor deze 
prachtige club.

Met vriendelijke groet,
Geert Sanders.
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zijn, maar de Brabantse gastvrijheid en 
gezelligheid is er niet minder om. De 
keumeesters zijn met zorg gekozen, 
zodanig dat iedere ingeschreven hond 
gekeurd wordt door iemand met kennis van 
het betreffende ras. Er is ruim voldoende 
parkeer gelegenheid (gratis), een gezellig 
clubhuis en het terrein heeft een prima 
verzorgde grasmat. De organisatie laat 
niets aan het toeval over en wil er, samen 
met de deelnemers een superleuke dag 
van maken. Traditiegetrouw zijn er weer 
mooie prijzen beschikbaar en natuurlijk 
worden ook de jaarprijzen over 2016 
én 2017 uitgereikt aan de leden van de 
KV Waalwijk die hun hond die dag ook 
ingeschreven hebben. 
Er kan ook weer ingeschreven worden voor 
de kind - hond show en de koppelklas, 
hiervoor hoeft geen inschrijfgeld betaald 
te worden. Hoofdsponsor van deze dag is 
Proplan, sinds dit jaar sponsor van de KV 
Waalwijk.

Het inschrijfgeld is zo laag mogelijk 
gehouden en de tweede en volgende 
hond van dezelfde eigenaar krijgt een 
korting van € 5,- bij deelname. Wacht 
echter niet te lang met inschrijven want vol 
is vol! Eén ding heeft het bestuur niet in 
de hand; het Nederlandse klimaat! Het is 
een buitenshow dus wees voorbereid op 
alle mogelijkheden. Hoe dan ook, samen 
met u willen wij er een hele geslaagde en 
gezellige dag van maken. Graag tot ziens 
op het eerste openlucht Brabants Honden 
Festival!! 

“Brabants Rashondenfestival” 
Georganiseerd door 

Kynologen Vereniging “Waalwijk & Omstreken”

Zondag 2 september 2018
Op ons eigen terrein dat gelegen is aan

De Baan 19 5171 EP te Kaatsheuvel

Keuring 10 rasgroepen

Keuring “Beste Baby van de Dag”
Keuring “Beste Puppy van de Dag”

Keuring “Beste Veteraan van de Dag”
Keuring “Beste Koppels van de Dag ”

Benoemde Kampioenen 2016 en 2017
Gekostumeerde Kind Hondshow in de Erering          

Organisatie:
KYNOLOGENVERENIGING “ WAALWIJK & OMSTREKEN”

5E Rompert 11  -  5233 EJ ’s-Hertogenbosch
Inlichtingen 073-6422557

E-mail: info@kvwaalwijk.nl of kijk op www.kvwaalwijk.nl
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show wordt voor de 38e maal in Kaatsheuvel gehouden en men mag dus gerust spreken 
van een traditie! Dit heeft ons weer geïnspireerd om het tot een onvergetelijk weekend te 
maken:
- Een prachtige prijzentafel 
- Uitreiking van “ De Beerthuistrofee” voor de “Best in Show 2018”
- Een uitstekend keurmeesters team
- Een voor een show in deze vorm laag gehouden inschrijfgeld
Op de volgende bladzijden leest u alle details van de show en verder wordt er in het 
clubblad en op de website van K.V. Waalwijk uitgebreid aandacht aan de show besteed. 
Mocht u desondanks toch nog met vragen blijven zitten belt u dan gerust met het 
tentoonstellingssecretariaat:

Trudie van Lieshout, 073-6422557 of mail info@kvwaalwijk.nl .

FCI-Groep 1: Dhr. Jan de Gids
FCI-Groep 2: Dhr. Jos van Dijk
FCI-Groep 3: Dhr. Wim Wellens
FCI-Groep 4: Mw. Nicole Horsten
FCI-Groep 5: Mw. Anita Gielisse
FCI-Groep 6: Mw. Nicole Horsten 
FCI-Groep 7: Mw. Tuus Adrichem Boogaart Kwint
FCI-Groep 8: Mw. Tuus Adrichem Boogaart Kwint
FCI-Groep 9: Dhr. Hans Hilverda
FCI-Groep 10: Mw. Anita Gielisse 

Wijziging Keurmeesters indeling.
De tentoonstellingsleiding behoudt zich nadrukkelijk het recht voor waar nodig wijzigingen 
in de keurmeesters indeling aan te brengen zonder de inschrijvers hiervan vóór de show 
(schriftelijk) in kennis te stellen. Een dergelijke (niet voorziene) wijziging zal nimmer 
aanleiding zijn tot terugbetaling van inschrijfgeld of verenigingscontributie.

Klassen van Inschrijving.
Naast de gebruikelijke klassen van inschrijving ook dit jaar weer de Fokkers- en 
Veteranen-klas. Daarbij, te keuren in de Erering, de “koppelklas”. De “Kampioensklas” 
wordt niet opengesteld. Honden met kampioenschappen kunnen dus normaal aan onze 
tentoonstelling deelnemen en doen mee voor de titel “Best in Show 2018”. Honden 
ingeschreven in de “Veteranenklas” doen mee voor “Beste van het Ras”. Worden ze Beste 
van het Ras dan komen ze uit in de rasgroep en dingen ook mee voor Beste Veteraan van 
de Dag. 

Kynologenver. Waalwijk e.O., inzake “Tentoonstellingen”
IBAN: NL39ABNA0436.808.609 

BIC code: ABNANL2A
Bij betaling graag ras vermelden!

INDIEN DE NAAM VAN DE INSCHRIJVER EN BETALER NIET GELIJK ZIJN, 
GRAAG DE NAAM VAN DE INSCHRIJVER BIJ BETALING VERMELDEN

Bij ons “Rashondenfestival” behoort een schitterende prijzentafel
Natuurlijk weer een prijzentafel zoals u die van ons gewend bent. Ook dit jaar is er de
“Beerthuis Trofee” voor de “Best in Show”. De “Beerthuis Trofee” is een wisseltrofee 
welke jaarlijks uitgereikt zal worden en is een eerbetoon voor hetgeen Dhr. en Mevr. 
Beerthuis voor de Vereniging en de Kynologie in zijn algemeenheid hebben betekend. Uw 
hulp bij het dragen van de kosten voor de prijzentafel is welkom! 

Gekostumeerde Kind-Hondshow
De tijdens de clubmatch gehouden gekostumeerde Kind -Hondshow vindt ook dit jaar weer 
plaats om ca. 15.00 uur in de grote erering. Deelname is mogelijk voor kinderen t/m 10 jaar. 
Naast een herinnering zullen zij ook een presentje ontvangen. Aanmelding (gratis) gelijk bij 
de inschrijving van de hond (zie achterzijde inschrijfformulier).

Inschrijfgeld per hond
Het inschrijfgeld voor onze show bedraagt € 24,50 voor de eerste ingeschreven hond en 
voor iedere volgende hond € 19,50. In dat bedrag zit afdracht aan de Raad van Beheer en 
de kosten van 1 catalogus per inschrijver. 

Advertentie Clubmatchcatalogus
De clubmatch catalogus bevat weer alle informatie rondom de clubmatch en biedt plaats 
aan een beperkt aantal advertenties. De tarieven: € 35,- voor een pagina (A5), €24,- voor 
een ½ pagina. Reservering en betaling bij voorkeur via het inschrijfbiljet tot 1 augustus .          
Voor informatie kunt u bellen met het clubmatchsecretariaat.

Jaarprijzen 2016 en 2017 voor nieuwe Kampioenen
Tijdens de erekeuringen zullen leden wiens hond in 2016 en 2017 door de door de Raad 
van Beheer de Nederlands, Jeugd of Veteraan Kampioenstitel werd toegekend de zgn. 
“Jaarprijs 2016 en 2017 ” van onze vereniging in ontvangst kunnen nemen. Vraag uw 
“Jaarprijs” vooral tijdig aan! . Alleen leden welke een volledig lidmaatschap voor 2018- 
2019 aangaan hebben recht op de jaarprijs.

Sluitingsdatum van de inschrijvingen
De inschrijving sluit op 10 augustus , tenzij het maximale aantal eerder wordt bereikt.
Dit kan per ras en per dag variëren.

Voorkom teleurstelling en schrijf vandaag nog in !
Clubmatchsecretariaat 073-6422557 /  info@kvwaalwijk.nl  

Inschrijven alleen via de site
www.kvwaalwijk.nl



22 Jaargang 46 Nummer 2 23

Clubblad ClubbladHet Brabants Rashondenfestival 2018
2 september

Buitenshow eigen terrein te Kaatsheuvel 

Het verloop van de erekeuringen
Zondag 2 september 2018:

Babyklas Mw. A. Gielisse
Puppyklas Mw. N.Horsten-Ceustermans
Veteranenklas Dhr.J.van Dijk 
Koppelklas Mw.T.v.AdrichemBoogaert-Kwint  
Kind / Hond show Dhr.W.Wellens
Uitreiking Jaarprijzen Bij de Proplan-stand 

FCI 10 Windhonden Mw. A. Gielisse          
FCI 9 Gezelschapshonden Dhr. H.Hilverda  
FCI 8 Retrievers , Spaniels en Waterhonden Mw. T. Adrichem Boogaart Kwint 
FCI 7 Voorstaande Honden Mw. T. Adrichem Boogaart Kwint 
FCI 6 Lopende onden en Zweethonden Mw. N.Hortsen-Ceustermans
FCI 5 Oetypes Mw. A. Gielisse    
FCI 4 Dashonden Mw. N. Horsten-Ceustermans
FCI 3 Terriers Dhr. W. Wellens
FCI 2 Pinschers en Schnauzers, Molossers en Dhr. J. van Dijk
      Zwitserse Sennenhond     
FCI 1 Herdershonden Dhr. J. de Gids                                       

“Best-in-Show” Keuring 2018
Dhr. H. Hilverda 

HOOFDSPONSOR VAN DE CLUBMATCH 2018:                                                                      
Pro Plan

Ook dit jaar zullen weer diverse standhouders aanwezig zijn tijdens de show. Wij streven 
er naar het aangeboden assortiment zo breed mogelijk te houden. De standhouders zijn 
onmisbaar bij het realiseren van de show en zij verdienen dan ook zeker uw bezoek!

Het Brabants Rashondenfestival 2018
De rashondenshow welke u zeker niet wilt missen

KKI 2018 - 2019
Locatie: Clubhuis
Docent: Jan Coppens
Tel. 013-504 24 58 of 06-511 39 911 
E-mail: jockular@kabelfoon.nl
Lestijden: Woensdagavonden
Tijd: van 19.30 uur tot + 22.00 uur 
(pauze 20.45 uur tot 21.00 uur)
Wijzigingen voorbehouden!

Les Datum Onderwerp
1 10 okt. Kennismaking / Voortplanting van de hond
2 17okt. Voortplanting … / Rasgroep 1 (herdershonden) 
3 24 okt. Terminologie (vaktaal van de hondenwereld)/Gezondheidsleer                           
4 31 okt. Gezondheidsleer / Rasgr. 2 (pinschers-schnauzers-
  molossers-sennenh.)
5 7 nov. Terminologie / Gezondheidsleer   
6 14 nov. Erfelijkheidsleer / Rasgroep 3 (terriers)  
7 21 nov. Erfelijkheidsleer                                            
8 28 nov.  Terminologie / Rasgroep 5 (keeshonden-poolhonden- oertypen) 

 SINTERKLAAS 

9 12 dec. Voedingsleer / Rasgroep 6 (lopende honden- zweethonden) 
10 18 dec. Voedingsleer

 KERSTVAKANTIE                      

11 2 jan. Voedingsleer / Rasgroep 7 (voorstaande honden, continentaal)
12 9 jan. Reglementen & Structuur/ Rasgroep 8 (spaniels, 
  retrievers,waterhonden) 
13 16 jan. Reglementen & Structuur / Rasgroep 9 (gezelschapshonden) 
14 23 jan. Gedragsleer 
15 30 jan. Gedragsleer (bespreking met diverse typen honden) 
16 6 feb. Rasgr. 10 en 4 (windhonden en dashonden)  
17 13 feb.   Herhaling Rassenkennis (FCI rasgroepen 1 t/m 5)  
18 20 feb.   Exterieurverzorging (bespreking met diverse vachthonden) 
19 27 feb. Herhaling Rassenkennis (FCI rasgroepen 6 t/m 10)
20 6 mrt.   Voorbereiding op het landelijk examen / afsluiting
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Clubmatch & tentoonstellings-
uitslagen van onze leden
Onze vaste rubriek met daarin de uitslagen van de honden van onze leden. 
U kunt de uitslag gemakkelijk via de website naar ons sturen!

 AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIëR
Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen 
Genesis From The House Of Ancients, Teef
 Mouscron 27-1-2018: Puppy, 1 Veelbelovend, BOB PUPPY, 6eBIG
 Genk 4-3-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend, BOB. Behaalde titel: Ambiorix Junior Winner 

 

Eig: Claudia Dufornee en Floris van Essen 
Guardian From The House Of Ancients, Teef
 Mouscron 27-1-2018: Puppy, 1 Veelbelovend, Bos puppy
 Genk 4-3-2018: Jeugd, 1 Uitmuntend

 

CAVALIER KING CHARLES SPANIëL
Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Way too Sunny of an Excellent Choice, Reu
 58e Martini Dogshow 3-3-2018: Kampioen, 1 Uitmuntend, CAC. Met het zo lang 

gewenste resultaat valt in Groningen nu wel het CAC (+ CACIB) voor Andor dat nog 
ontbrak om tot Nederlands Kampioen gekroond te worden.

 23e Int.Hondententoonstelling K.V. Rijnland 17-03-2018: Kampioen, 1 Uitmuntend

Eig: Wilma de Jong-Achterberg
Fancy Fellow of an Excellent Choice, Reu
 23e Int.Hondententoonstelling K.V. Rijnland 17-03-2018: Veteranen, 1 Uitmuntend
 Voorjaarsclubdag Cavalier Club Nederland 25-03-2018: Veteranen, 1.
 Veteraan van het Jaar 2018. Geweldig resultaat: 1e geplaatst (5)! Kyran ging er 

vandaag weer vol tegenaan.

DWERGSCHNAUZER ZWART/ZILVER 
Eig: H. Zieltjens
Rebbel-Zaza vd Blessewichof, Reu
 Flanders Dogshow Gent (B) 17-02-2018: Open, 2 Uitmuntend, R/CAC - RCACIB
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HOLLANDSE HERDER

Eig: Willem van der Horst
Janske (Stamboom naam Geerke), teef (KORTHAAAR)
 Dogshow Eindhoven 2 februari 2018: Open, 1 Uitmuntend, BOB, CAC en CACIB, BIG en 

7eBIS. Behalve de bovengenoemde titels is Janske ook als 7de geplaatst in de erering van 
de 29 honden uit groep 1 Herders en Veedrijvers.

Eig: B. Zwaans
Thor van V.d.’s-Gravenschans, Reu
 Martinidogshow 3-3-2018: Jeugd, 2 Zeer goed 

reCtIfICAtIe
Vorige keer stond de verkeerde eigenaar vermeld bij onderstaande uitslag, 

onze excuses daarvoor!

WELSH SPRINGER SPANIEL 
Eig: Henny Tak-Dannenburg
Gold Digger from Kind Of Magic, Reu
 Amsterdam Winner 10-12-2017: Tussen, 1 Uitmuntend, BOB & Winner, 3 BIG
 Zo trots op George op de winner CAC & CACIB Beste Reu, Winner, BOB en 3e in groep 8 

samen met zijn Fokster Jolanda In’t Groen -de Kovel.
 Holland Cup Amsterdam 8 -12-2017: Tussen, 1 Uitmuntend, BOB

 

Nieuwe leden 1 december 2017 - 1 maart 2018

Mevr. L. van Grunderbeek De Maashoven 27 5253 XE Nieuwkuijk

Mevr. J. Bergsma Burg. Verwielstraat 51 5141 BD Waalwijk

Mevr. J. Dekker Heistraat 31 5161 GA Sprang-Capelle

Mevr. R. van der Horst Antoniusstraat 7a 5171 DA Kaatsheuvel

Mevr. C. van den Berg Korte Ploegstraat 13 4818 EM Breda

Mevr. J. Traa Ferdinand Bolplein 28 5171 ZD Kaatsheuvel

Mevr. P. Korthout Pastoor Kuypersstraat 3 5141 HD Waalwijk

Dhr. J. Theuns Hudsonring 4 5152 VR Drunen

Mevr. M. Mussert Griend 12 5305 EG Zuilichem

Mevr. J. Verwiel Venkelstraat 41 5143 TK Waalwijk

Mevr. N. Vesters Orffstraat 35 5144 HK Waalwijk

Mevr. M. van Beerendonk Hazennest West 40 5012 TR Tilburg

Mevr. Y. Man Belgiëlaan 2 5152 PE Drunen

Mevr. L. Schellekens Overijsselstraat 1 5144 EH Waalwijk

Mevr. M. Broeders Grevelingen 62 5172 AD Kaatsheuvel

Mevr. C. van Oversteeg Beatrixstraat 45 5161 HR Sprang-Capelle

Mevr. M. Robben Hogevaert 22 5171 MA Kaatsheuvel

Mevr. C. van der Meijs Koestraat 61 5014 EA Tilburg

Mevr. S. Bossers Huygenstraat 60 5171 ER Kaatsheuvel

Mevr. D. Beijnen Newtonlaan 34 5252 CE Vlijmen

Mevr. S. van der Made Kopenhagenstraat 18 5152 NP Drunen

Mevr. J. van Veldhoven Meester Luybenstraat 19 5142 SJ Waalwijk

Mevr. J. van Houtum  

Dhr. L. Hendriks Kerkstraat 9 5154 AM Elshout

Dhr. C. Olislagers Oude Bosschebaan 4a 5071 RR Udenhout

Mevr. R. van Gorp Grevenbichtstraat 76 5043 MD Tilburg



28 Jaargang 46 Nummer 2 29

Clubblad Clubblad
Ringtraining
Zoals velen van jullie al weten ver-
zorgt sinds jaar en dag KV Waalwijk 
ringtraining voor hun leden. Misschien 
overbodig te vermelden, edoch kan het 
geen kwaad dit nogmaals te doen... de 
ringtraining van KV Waalwijk is voor alle 
leden en wordt met ingang van  
7 januari 2018 gegeven in: manege De 
Kegelaer aan de Baan te Kaatsheuvel. In 
de zomer wordt er ook regelmatig buiten 
op ons trainingsveld aan De Baan te 
Kaatsheuvel ringtraining gehouden 
omdat niet alle tentoonstellingen binnen 
zijn maar enkele ook buitenshows zijn.

De ringtraining wordt, zoals alles in de club, 
verzorgd door vrijwilligers die al wat jaren 
tentoonstellingsdeelname op hun naam 
hebben staan en hun kennis graag willen 
delen met anderen die de zelfde interesse 
hebben.
Met ingang van 1 oktober 2017 vragen wij 
aan iedere persoon die voor de ringtraining 
komt € 2,= per hond bij binnenkomst. Dit 
bedrag is expres niet hoog om de drempel 
om naar de ringtraining te komen zo laag 
mogelijk te houden. Op de tafel waaraan 
de mensen die ringtraining geven werken, 
zal een schaal staan waarin iedereen, in 
goed vertrouwen, zijn bijdrage voor de 
ringtraining kan doen. Wij verzoeken u 
vriendelijk om met gepast geld te betalen 
bij binnenkomst. Alvast bedankt!

Voor de leden en andere lezers van 
ons mooi cluborgaan die niet weten wat 
“ringtraining” is, een woordje uitleg; honden 
die meedoen aan hondententoonstellingen 
worden aan de keurmeester getoond in 

de “keurring”, een met bankjes, stoelen, 
afzetlint of iets ander afgezet stukje in 
een zaal of op een veldje (als het een 
buitententoonstelling betreft), daar komt 
dus de naam “ringtraining” vandaan. De 
honden en de mensen (ook wel geleiders, 
exposanten of handlers genoemd) worden 
op deze ringtrainingen getraind in het 
“uitbrengen/voorbrengen” (het showen) 
van hun hond(en) aan de keurmeester. 
Maar natuurlijk ook veel aandacht aan 
het laten zien (voorbrengen/showen) 
van de hond aan de keurmeester en het 
gangwerk (lopen). Ook adviezen over 
bijvoorbeeld uw kleding in de ring en het 
gedrag ten opzichte van de keurmeester. 
Te veel om op te noemen. We houden ook 
een agenda bij van de in Nederland te 
houden tentoonstellingen, en natuurlijk de 
Clubmatch en Puppydag van KV Waalwijk 
zelf. 

Vele mensen die wij mogen begroeten 
op onze ringtrainingen zijn echte 
doorgewinterde exposanten die 
overal, soms door heel Europa op 
tentoonstellingen te vinden zijn, dan zou 
je zeggen dat die het wel weten hoe het 
moet, dat is ook zo maar toch komen 
ook deze mensen telkens weer naar de 
ringtraining omdat, net zoals bij elke sport 
training erg belangrijk is voor verbetering 
en de continuïteit.

Bij het oefenen worden de honden 
verdeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk 
van grootte en ervaring. De groepen 
worden verdeeld in: puppy’s kleine rassen 
- puppy’s grote rassen - kleine rassen 

Voor wie?

Ringtraining wordt aangeboden aan leden 

van K.V. Waalwijk. Bent u geïnteres seerd 

in ons trainingsprogramma, maar nog geen 

lid? Komt u dan gerust en geheel vrijblijvend 

een keertje langs voor een kopje koffie en 

een nadere kennismaking. Er bestaat altijd 

de mogelijkheid u ter plekke in te schrijven 

als lid van onze kynologen vereniging. 

volwassen - grote rassen volwassen. De 
volgorde van opkomst van de groepen 
is verschillend per ringtraining maar 
elke groep komt tweemaal aan de beurt. 
Oefeningen zijn afwisselend van karakter 
maar een aantal vaste oefeningen willen 
wij u alvast noemen:  
• Lopen in een cirkel;
• Lopen in een rechte lijn;
• Lopen in een driehoek;
• Staan en betasten;
• Gebit tonen;
• Keerbeweging;
• Wennen aan lawaai en onverwacht 

harde geluiden;
• Het plaatsen van de hond.

De ringtrainingen zijn een oefening voor 
Clubmatches en tentoonstellingen voor 
alle honden. Alle rashonden zijn van harte 
welkom maar zorgt u er wel voor dat de 
hond voldoende is ingeënt en uitgelaten.
Kortom: er is genoeg te doen en te beleven 
voor u en uw hond dus zien wij u graag bij 
onze ringtrainingen.

Instructeurs Ringtraining: 
Erna van Engelen
Claudia Dufornee
Arthur van der Wiel
Liesbeth Wijkmans
Geert Sanders
en Wilma de Jong.

Op onderstaande data wordt in 
Manege De Kegelaar aan alle 
leden ringtraining gegeven. Dit 
vindt plaats van 
10.30 - 12.30 uur. 

• 6 en 13 mei
• 27 mei op eigen veld
• 3 en 17 juni op eigen veld
• 29 juli op eigen veld
• 19 augustus op eigen veld
• 23 september
• 7, 21 en 28 oktober
• 18 november
• 2 en 9 december

Manege De Kegelaer 
Baan 48, Kaatsheuvel 
Deze manege is gelegen naast 
ons eigen terrein.
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Clubgebouw en trainingsveld
Voor iedereen die de Algemene Vergadering of clubmatch zal bezoeken of die zijn 
eerste stap gaat wagen op gebied van behendigheid en gehoorzaamheid volgt hier-
onder een uitleg om moeiteloos de weg te vinden naar ons clubhuis en trainingsveld.

Zowel vanuit de richting Tilburg als ook 
vanuit de richting Waalwijk en A59 (Den 
Bosch/Ooster hout) neemt u de afslag naar 
de Efteling (bij het Efteling Hotel) Deze 
weg blijft u volgen (Europalaan) na enkele 
honderden meters slaat het verkeer naar 
de Efteling linksaf het parkeer terrein op, u 
blijft de weg echter rechtdoor vervolgen. 

Na enkele bochten volgt een rotonde 
(Boerenbondwinkel aan de rechterkant), bij 
deze rotonde rijdt u rechtdoor. Bij de eerste 
mogelijkheid om linksaf te slaan staan 
een bord “De Moer, Dongen”, deze afslag 
neemt u. Opnieuw na enkele honderden 
meters volgt een bord om linksaf te slaan: 
“De Moer”, hier slaat u linksaf. Direct nadat 
u hier afgeslagen bent volgen twee wegen 
naar links, deze rijdt u allebei voorbij. 

Na enige tijd ziet u ons clubgebouw en 
trainingsveld aan de linkerkant al liggen, 
u rijdt echter nog enige tijd door tot de 
eerste weg links, hier slaat u af. Op deze 
weg volgen eerst de voetbalvelden aan de 
linkerkant, aan de rechterkant ligt direct 
een weiland waarop op trainingsdagen 
gepar keerd dient te worden. 

Het trainingsveld bevindt zich op “De 
Baan” tegenover huisnummer 30! Als 
deze parkeer plaats echter gesloten is kan 
er des gewenst op het parkeerterrein van 
de voetbal vereniging geparkeerd worden 
direct aan het begin van de weg welke u 
zojuist bent ingereden. Aan de linkerkant 
van de weg ligt de ingang van ons 
trainingsveld. 

Een accommodatie waar we erg trots op 
zijn, en waarin we u graag ontvangen. Op 
zaterdag ochtenden is het hier gezellig 
druk en is het vaak (als het weer meezit) 
genieten van de bedrijvigheid op het veld.
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Clubblad

Instructeurs GEHOORZAAMHEID
Melanie Schoormans 06 11 24 12 22
Ingrid van Dongen 
Maryke Otten 06 16 81 96 46 
Inge van Wersch 06 40 46 52 52

Hulpinstructeurs GEHOORZAAMHEID
Claudia van den Berg
Laurens Hesseling

Instructeur SPORT EN SPEL
Maryke Otten 06 16 81 96 46

Instructeurs AGILITY
Tamara Oomen 06 15 22 27 56 
Paula van Zutphen 06 19 54 43 93 

Namen en telefoonnummers
instructeurs

Ledenadministratie
Marja Welten
Jeroen Boschstraat 28
4907 MR Oosterhout
E-mail: m.j.c.welten@gmail.com
Tel: 0162 42 12 18

Gaat u verhuizen?
Geef het tijdig door!


