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Wij zijn altijd op zoek naar uitmuntende combinaties.

Onze pups groeien acht weken lang op
in onze huiskamer, te midden van

onze volwassen honden én
het puppybezoek dat vanaf de eerste dag

de pups kan komen bezoeken. 

www.thethreeturnips.nl                  info@thethreeturnips.nl

Freek Nierop & Anita de Boer
Westfriesedijk 23, NL-1658 CE  Lambertschaag

Tel. +31 229 582 274

 

Coen & Nicole van de Wijdeven
De Kleuskes 11, NL-5298 BM  Liempde

Tel. +31 411 683 683

Kennel  Of  The  Three  Turnip’s
Sinds 1966 een begrip voor gezondheid, karakter én schoonheid

”Omnia Fausta” Mopshond 
v/h cane corso

lid van: Marijke van den Bos

Standdaarbuiten

Telefoon: 06 14979018

www.omniafausta.net

mopshond@omniafausta.net

Omnia Fausta fokt met verantwoorde combinaties.

De pups groeien op in de roedel in huiselijke kring 

en zijn bekend bij de pupinfo van de rasvereniging.
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Het bestuur van de vereniging

Voorzitter

Functie is vacant

Secretariaat

Trudie van Lieshout - Pennings

Vijfde Rompert 11

5233 EJ ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 642 25 57 

E-mail: info@kvwaalwijk.nl

Penningmeester

Marijke van den Bos

St. Janstraat 10

4758 BH Standdaarbuiten

Tel: 06 14 97 90 18

E-mail: penningmeester@kvwaalwijk.nl

IBAN: NL39ABNA0436808609

BIC code: ABNANL2A

t.n.v. KV Waalwijk te Standdaarbuiten 

Ledenadministratie

Anita Rijnders

Marga Klompéstraat 88

5142 MH Waalwijk

E-mail: ledenadministratie@kvwaalwijk.nl

Tel: 0416 344 963

IBAN: NL88 INGB0004457914

BIC: INGBNL2A 

t.n.v. KV Waalwijk te Standdaarbuiten 

Bestuursleden

Erna van Engelen

Bert van Wijk

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



4 Jaargang 45



Nummer 1 5

Clubblad
Inhoudsopgave

Vergeet ookniet in te schrijven voor de Puppydag!
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Eerste Zeine 112 - 5144 AM Waalwijk

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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Voorwoord door de secretaris

Als dit clubblad verschijnt zijn de 

feestdagen alweer voorbij en hebben 

de meesten van ons weer goede 

voornemens. 

Ook onze vereniging start met 

een aantal nieuwe zaken. Door de 

oplopende kosten van de ringtraining 

zullen wij met ingang van dit jaar hier 

een kleine vergoeding voor vragen. 

Voor meer informatie zie onze site 

www.kvwaalwijk.nl. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan 

geheel nieuwe website die binnenkort 

de lucht in zal gaan. We zullen ook 

dit jaar onze puppydag, op 18 juni, 

weer op ons eigen terrein houden. Op 

26 en 27 augustus gaan wij voor het 

eerst ons Brabants Rashondenfestival 

ook buiten organiseren op ons eigen 

terrein in Kaatsheuvel. 

De gehoorzaamheid, agility en de 

cursus sport en spel zullen in februari 

weer beginnen. Nieuw dit seizoen 

is Hoopers. Andere cursussen die 

binnenkort zullen starten zijn de cursus 

Ringmedewerker en de cursus EHBO 

voor honden, waarvan op dit moment 

de startdatum nog niet bekend is. Al 

met al weer veel activiteiten.

Trudie van Lieshout

Secretariaat
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in memoriam
pim (Wim) van dongen

Op 22 december is Wim rustig in zijn slaap gestorven.

Wim overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Door de invloed van de ziekte van Alzheimer 

leefde hij in een wereld die onbereikbaar was voor anderen.

Voor zijn omgeving was dat moeilijk, 

maar we hadden de indruk dat hij er volstrekt gelukkig was.

Pim (Wim) van Dongen, 

echtgenoot van Adrie van Dongen - van der Veer

Soft Coated Wheaten kennel: Wheaten - Daingean 



10 Jaargang 45

Clubblad

 Evenementen

Noteer
in je agenda!


Agility- en Hoopers-

wedstrijd 12 maart


Puppydag 18 juni


Brabants

Rashonden Festival

26 en 27 augustus


Dit alles op ons eigen terrein 

gelegen op De Baan 19

in Kaatsheuvel.
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Hoopers is het op afstand sturen van een 

hond door een parcours van hoopers 

(bogen), tunnels en tonnen. Honden die 

fysiek minder belastbaar zijn, kunnen 

alsnog een leuke sport beoefenen. 

En Hoopers is ook goed te combineren met 

andere sporten, omdat dit niet conflicteert 
met andere oefeningen. Hoopers is dus 

geschikt voor een zeer brede doelgroep.

Even kort samengevat:

• Het is een volwaardige opzichzelfstaande 
(wedstrijd)sport geschikt voor bijna alle 

honden. 

• Het bevordert de samenwerking en 
binding tussen hond en handler. 

• Het brengt meer rust en voldoening in de 
hond, omdat de hond mentaal en fysiek 

bezig is. 

• De handler wordt bewuster van de eigen 
lichaamstaal. 

• Het kan dienen als voorbereiding op een 
andere sport. 

Vanaf 11 februari zullen wij gaan starten 

met twee groepen hoopers-lessen op de 

zaterdagochtend.

Om deel te kunnen nemen aan de lessen 

is het van belang dat een hond los kan 

volgen en er goed contact is tussen de 

baas en de hond. Op 4 februari is er 

een introductie om het niveau van baas 

en hond te bepalen en de groepen zo 

gelijkwaardig mogelijk in te delen.

Opgeven voor de hoopers cursus inclusief 

introductie kan door een mail te sturen naar 

cursusadministratie@kvwaalwijk.nl. De 

kosten voor de cursus zijn € 50,- voor 10 

lessen.

Mocht u vragen hebben over hoopers kunt 

u een mail sturen naar info@kvwaalwijk.nl.

Mocht u eerst eens willen zien wat 

hoopers precies inhoud bent u van 

harte welkom op onze Agility en 

Hooperswedstrijd, deze wedstrijd is 12 

maart 2017 en vindt plaats op ons eigen 

terrein, Baan 19 in Kaatsheuvel.

Inge van Wersch en Leendert Wignand 
 

Hoopers bij KV Waalwijk
Hoopers is dé nieuwe hondensport in Nederland. Hoopers is een sport met bepaalde 

fysieke, maar vooral mentale uitdagingen. De aangepaste hindernissen zorgen voor 

een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond. Van de handler wordt ook veel 

denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. Dat betekent 

dat vrijwel elke hond en baas mee kunnen doen met deze sport.
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Prijslijst 2017
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

Wil jij met JOUW ervaring
ook in ons clubblad komen?

Wij zijn op zoek naar hondeneigenaren die veel met hun hond(en) doen en 
beleven, die een geweldige (honden)vakantie hebben gehad en ons daar ook 

even van mee willen laten genieten. Wie weet wil een ander ook een keer 
naar dat leuke adresje op vakantie? Wij zijn op zoek naar hondeneigenaren 
die gewoon een leuk verhaal kunnen schrijven over een belevenis die leuk 

is, misschien leerzaam is maar het mag ook over serieuze of minder leuke 
dingen gaan want die horen er ook bij en daar valt ook niet aan te ontkomen. 
Ben jij het baasje dat voor ons in de pen wil klimmen? Stuur je verhaal, liefst 

ook nog mét foto’s natuurlijk, per mail naar redactie@kvwaalwijk.nl
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Zin en onzin 
van gebit-reinigende snacks 
Het is weer bijna februari. En dat is de laatste jaren steevast de ”Maand van de 

Gebitsverzorging”. De commercie speelt hier natuurlijk stevig op in. Grote kans dus 

dat u op de televisie geconfronteerd gaat worden met allerlei ”gezonde snacks” die 

”goed zijn voor het gebit”. Sommige van deze producten claimen zelfs tandenpoet-

sen te kunnen vervangen.

Wat is hier nu van waar?

Helaas: meestal niet zo veel… U dient 

zich te realiseren dat geen enkel product 

het gebit reinigende effect van dagelijks 

tandenpoetsen kan evenaren. 

Als ik een afspraak maak met een eigenaar 

om het gebit van de hond te laten reinigen, 

omdat het nu toch echt nodig is, overkomt 

het me werkelijk dagelijks, dat ik als 

antwoord krijg: ”Maar dokter… Hoe kan 

dat nou?… Ik geef hem IEDERE dag een 

Dentastix!” U ziet maar weer hoe vast we 

vertrouwen op beloftes die de commercie 

maakt…

Maar wat belooft Dentastix nu precies: 

”Pedigree Dentastix® is een kauw snack 

geschikt voor de dagelijkse gebitsver zor-

ging van uw hond.” Dat wil zeggen dat het 

een bijdrage levert; niet dat de dagelijkse 

gebitsverzorging van de hond uit alleen 

Dentastix kan bestaan!

Daarnaast is Dentastix een dikmaker… 

Dentastix bevat ongeveer 300 kcal per 

100 gram. Nu is het gewicht van een 

Dentastix afhankelijk van de grootte van 

uw hond; er bestaan diverse maten voor 

de verschillende gewichtsklassen tenslotte. 

Maar hou in uw achterhoofd dat een 

boterham met pindakaas zo’n 340 kcal 

bevat. Dat komt aardig in de buurt van 100 

gram Dentastix…

U moet zich realiseren dat kauwen op 

”iets” altijd een mechanisch reinigende 

werking heeft. Dat geldt voor kauwen op 

een bal, op een schoen, een bot en dus 

ook op snacks. Puur door het schuren 
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Erik van der Kamp

langs de tanden wordt 

het gebit schoongepoetst. 

Voorwaarde hierbij is dat er 

echt gekauwd wordt: het te 

knagen voorwerp mag dus 

niet te klein zijn en/of direct 

worden doorgeslikt. 

We kunnen een tand of 

kies zien als een ruit: de 

onderste punt steekt in de bek uit (de 

kroon); met de bovenste punt van de ruit zit 

de tand verankerd in de kaak (de wortel). 

Bij een ontsteking van het tandvlees trekt 

het tandvlees wat terug. Een stuk van de 

ruit boven het omslagpunt ligt dan bloot. 

U begrijpt dat kauwen op wat dan ook 

geen effect heeft op een smaller wordende 

tand: het mechanisch reinigende effect is 

verloren…

Is het dan alleen commerciële onzin? 

Ook dat is wat kort door de bocht…  Er 

worden aan gebitsverzorgende snacks 

stoffen toegevoegd die tandsteen zachter 

maken. Door het kauwen wordt dan een 

groter deel van de tandsteen van het gebit 

afgeschraapt. Het mechanisch reinigende 

effect wordt dus versterkt. Bovendien 

zouden deze toegevoegde stoffen 

bacteriegroei onderdrukken. 

Pas op bij pups!

Tanden zijn pas na een jaar of twee op 

hun uiteindelijke sterkte. Een tand van een 

jonge hond heeft een veel dunnere wand 

dan een volwassen, uit-ontwikkelde tand. 

Tanden van jonge honden breken dus heel 

gemakkelijk bij kluiven op te harde snacks. 

Nyla-bone® en geweien van herten 

hebben hierbij een slechte naam, omdat 

ze veel te hard zijn. Beide zijn zeker voor 

jonge honden niet aan te bevelen.

Last but not least: van 

gewoon bot (en ook van 

ingeslikte Nyla-bones!!) 

kunnen honden een flinke 
obstipatie krijgen. Laat ze 

dus zeker niet te lang op 

een echt bot kluiven, maar 

haal het na een uurtje weg.

Conclusie: 

Gebruik gebit-reinigende snacks met 

mate. Pas op met harde snacks bij jonge 

honden. Kijk op de verpakking eens 

hoeveel calorieën zo’n snack bevat. En laat 

u niet verleiden om te stoppen met tanden 

poetsen. Dagelijks tandenpoetsen blijft de 

Gouden Standaard bij de mondhygiëne 

van de hond!



16 Jaargang 45

Clubblad

Beste clubleden,

Is uw hond in goede conditie, gezond en fit of…
• Is uw hond te mager of te dik?
• Heeft uw hond wel een jeuk/kale plekken in de vacht?
• Heeft uw hond wel een dunne ontlasting?
• Poept uw hond erg veel?
• Eet uw hond niet zo goed? 
• Heeft uw hond wel eens last van zijn/haar gewrichten?

Of bent u gewoon nieuwsgierig wat Belcando hondenvoer is?

… Kom dan op 26 januari naar de informatieavond van Edwin 

Jansen Speciaalvoeders, Belcando hondenvoer en schrijf u nu vast 

in bij het clubhuis. Je kunt ook via info@kvwaalwijk.nl inschrijven.

Uw bezoek wordt beloond met een verassing !!

Wij houden op donderdagavond 26 januari een lezing over Belcando 

hondenvoer in het clubgebouw 

van KV Waalwijk.

De avond begint om 20.00 uur. 

lEzINg
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EHBO cursus 2017

In 2017 zal opnieuw de cursus “EHBO voor 

honden” weer van start gaan. Deze cursus 

is met veel succes al eerder gegeven en 

heeft tot doel de hondenbezitter technieken 

bij te brengen om eerste hulp te bieden 

aan een hond bij calamiteiten. Buiten 

deze technieken zal ook veel algemene 

hondenkennis aan bod komen zoals bouw, 

voeding en het bewegingsapparaat.

De cursus bestaat uit acht lessen.

De eerste zeven lessen worden gegeven in 

ons clubhuis. De laatste les wordt gegeven 

in Dierenkliniek “De Langstraat”.

Kosten: 50 euro

Inschrijven

Trudie van Lieshout - Pennings

Tel: 073 642 25 57

E-mail: info@kvwaalwijk.nl

Meer info over de datum volgt!

De cursus wordt gegeven door 

dierenarts drs. Eric van der Kamp.
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Cursus Ringmedewerker
 

Wilt u gaan werken op een Hondententoonstelling dan is het een must om deze 

cursus te volgen. Deze cursus bestaat uit 3 avonden, dinsdag14 februari, dinsdag 

21 februari en dinsdag 7 maart. De cursus wordt verzorgt door Jo Lahaye. De kosten 

voor deze cursus zijn 15 euro.

U kunt zich opgeven via het emailadres: 

info@kvwaalwijk.nl óf via onze nieuwe site 

www.kvwaalwijk.nl

 

Avond 1

• Hoe word je ringmedewerker
• Taken voor aanvang van de keuringen
• Functie onderscheiding: 
 - Ringmeester/Commissaris

 - Schrijver/Commissaris

 - Commissaris indien nodig

 

Avond 2

• Verdeling CAC/Reserve CAC
• Verdeling CACIB/Reserve CACIB
• Welke honden komen hiervoor in 

aanmerking (Klassen van inschrijving)

• Praktische oefening invullen van raskaart
 

Avond 3

• Praktische oefening, verdeling 
Kampioenschappen, respectievelijk 

Reserve Kampioenschappen

•  Afwerking van een ras in zijn geheel:
 - Raskaart wit - groen - geel

 - Keurrapporten

 - Tentoonstellingskaarten 

* CAC/CACIB 

* RCAC/RCACIB

* eventueel BOB kaarten

* Beste Veteraan

* Beste Jeugdhond

* Beste Jongste Puppy

* Beste Puppy

En op de Winner ook: Jeugdwinner/ster/

Winner-ster/Veteraanwinner/ster.

Op één show per jaar de Benelux titels.

Vooruitblik op de WDS 2018 (World Dog 

Show).

 

Verder ontvangen de cursisten een uit-

voerige samenvatting, uitgegeven door 

Raad van Beheer.
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Schrijf in voor het BRABANTS
RASHONDENFESTIVAL 2017!
 

Zaterdag en zondag 26 en 27 AUGUSTUS, houden we alweer voor de  

37e keer onze jaarlijks clubmatch alleen deze keer niet in de Werft zoals u gewend 

bent maar op ons eigen terrein gelegen aan De Baan 19 te Kaatsheuvel. Dit omdat 

het bestuur van KV Waalwijk geen tijdige toezegging van de Werft kon krijgen over 

het beschikbaar zijn van de hal.

Onze clubmatch is gekend door de 

Brabantse gezelligheid, de Kind-Hond 

show en de schitterende prijzen. Ook zijn 

er dan weer de jaarprijzen voor de honden  

waarvoor in 2016 de Nederlands 

kampioenschapstitel, het Nederlands 

kampioenschap, Jeugdkampioenschap of 

NL Veteraankampioenschap is toegekend. 

Vanzelfsprekend komt ook u (weer) naar 

ons supergezellig rashondenfestival. 

Wij garanderen een leuke dag voor het 

hele gezin. Tijdens dit festival staat de 

ontmoeting met andere rashonden-  

liefhebbers en het kennismaken met de 

diverse rassen centraal. 

 

Ook dit keer zijn kosten nog moeite 

gespaard om een internationaal deskundig 

keurmeesterteam samen te stellen. 

Hieronder vindt u het programma met 

vermelding van de keurmeesters. Samen 

maken we van dit weekend weer een 

bijzonder onvergetelijk spektakel. Noteer 

deze dagen in uw agenda en graag tot dan.

FinaliSTen 2016

BUITENSHOW!
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ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017

FCI-Groep 1: Herdershonden en Veedrijvers

Mw. Sinead Taggert (Ieland): Bouvier des 

Flandres.

Mw. Una Rigney (Ierland): Schipperke.

Mw. Ingrid Hectors (Belgie):, Australian 

Shepherd, Bearded Collie, Border Collie, 

Schotse Herdershond korthaar, Schotse 

Herdershond langhaar, Old English 

Sheepdog, Shetland Sheepdog.

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland): 

Australian Kelpie, Australian Cattle 

Dog, Groenendaeler, Laekense Herder, 

Mechelse Herder, Tervuerense, Zwitserse 

Witte Herdershond, Beauceron, Briard, 

Polski Owczarek Nizinny, Welsh Corgi 

Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, 

Pyreneese Herdershond, Gos d’Atura 

Català, Nederlandse Schapendoes, Duitse 

Herdershond, Kuvasz, Lancashire Heeler, 

Mudi, Pumi, Hollandse Herdershond kort - 

lang en ruwhaar.

FCI- Groep 3: Terriërs

Mw. Sineas Taggert (Ierland): American 

Staffordshire Terriër, Bull Terriër, Miniatuur 

Bull Terriër, Staffordshire Bull Terriër, 

Bedlington Terriër, Border Terriër, Cairn 

Terriër, Dandie Dinmont Terriër, Schotse 

Terriër. 

Mw.Una Rigney (Ierland): Airedale 

Terriër, Ierse Terriër, Irish Glen of Imaal 

Terriër, Irish Soft Coated Wheaten 

Terriër, FoxTerriër Draad- en Gladhaar, 

Jack Russell Terriër, Kerry Blue Terriër, 

Lakeland Terriër, Parson Russell Terriër, 

Welsh Terriër, West Highland White Terriër, 

Yorkshire Terriër.

FCI- groep 5: Spitsen en Oertypen

Mw. Sinead Taggert (Ierland): Siberische 

Husky. 

Mw. Ingrid Hectors (Belgie): Akita, Alaska 

Malamute, Samojeed.

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland):

American Akita, Chow Chow, Lapinkoira, 

Shikoku, Basenji, Dwergkeeshond, Kleine 

Keeshond, Middenslag Keeshond, Grote 

Keeshond, Eurasier, Shiba, Siberische 

Husky, Vastgotaspets.

FCI-Groep 7: Staande Jachthonden 

Mw. Ingrid Hectors (Belgie): Ierse Setter, 

Ierse Setter Rood - Wit

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland): Bracco 

Italiano, Cesky Fousek, Duitse Staande 

Hond Draadhaar, Duitse Staande 

Hond Korthaar, Duitse Staande Hond 

langhaar, Engelse Setter, Gordon Setter,  

Griffon Korthals, Spinone, Pointer, 

Stabijhoun, Drentsche Patrijshond, Grote 

Münsterlander, Heidewachtel, Vizsla 

korthaar, Vizsla draadhaar, Weimaraner 

kort- en langhaar.

 

FCI-Groep 9: Gezelschapshonden

Mw. Ingrid Hectors (Belgie): Cavalier King 

Charles Spaniel, Epagneul Nain Papillon, 

Epagneul Nain Phalène, Lhasa Apso, 

Mopshond, Shih Tzu.  

Mw. Sinead Taggert (Ierland): Chihuahua 

kort- en langhaar, Chinese naakthond, 

Pekingees, Bolognezer, Havanezer, 

Griffon bruxellois, Griffon belge.                                                               

Mw. Una Rigney (Ierland): Poedels (alle 

variëteiten), Franse Bulldog, Tibetaanse 

Terriër, Boston Terriër, Japanse Spaniel, 

Maltezer, Leeuwhondje,Tibetaanse 

Spaniel.

 

Alle hierboven niet bij hun rasgroep 

vermelde rassen worden gekeurd door  

een van de eerdergenoemde, z.m. voor dat 

ras bevoegde keurmeesters. 
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FCI-Groep 2: Pinschers en Schnauzers, 

Molossers en Zwitserse Sennenhonden 

Mw. Una Rigney (Ierland): Engelse 

Bulldog, Dwergschnauzer, Middenslag 

Schnauzer, 

Riesenschnauzer, Leonberger, Shar-Pei.  

Mw. Ingrid Hectors (Belgie): Berner 

Sennenhond, Bullmastiff, Duitse Dog, 

Newfoundlander. 

Mw.Sinead Taggert (Ierland): Affen-

pinscher, Boxer, Bordeaux Dog, Cane 

Corso, Dobermann, Dwerg pinscher, 

Hovawart, Landseer ECT, Mastiff, Mastino 

Napoletano, Pyreneese Berghond, 

Rottweiler, Sint Bernard Lang-en Korthaar, 

Zwart Russische Terriër. 

 

FCI-Groep 4: Dashonden 

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland): 

Dashonden, alle variëteiten 

  

FCI-Groep 6: Lopende Honden en 

Zweethonden 

Mw.Una Rigney (Ierland): Beagle, 

Basset Hound, Basset Artésien Normand, 

Basset fauve de Bretagne, Bloedhond.                                                                             

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland): 

Dalmatische Hond, Grand Basset Griffon 

Vendéen, Petit Basset Griffon Vendéen, 

Rhodesian Ridgeback, Duitse Brak. 

 

FCI-Groep 8: Retrievers, Spaniels en 

Waterhonden 

Mw. Sinead Taggert (Ierland): 

Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse 

Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, 

Engelse Springer Spaniel, Field Spaniel, 

Ierse Water Spaniel, Sussex Spaniel,         

Welsh Springer Spaniel, Nederlandse 

Kooikerhondje, Cão de Agua Português, 

Lagotto romagnolo, Spaanse Waterhond, 

Wetterhoun. 

Mw. Claire Ann Ahern (Ierland): 

Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated 

Retriever, Flatcoated Retriever, Golden 

Retriever, Labrador Retriever, Nova Scotia 

Duck Tolling Retriever. 

 

FCI-Groep 10: Windhonden 

Mw. Ingrid Hectors (Belgie): Afghaanse 

Windhond, Barsoi, Deerhound, Galgo 

Espagnol, Saluki. 

Mw. Una Rigney (Ierland): Greyhound, 

Ierse Wolfshond, Italiaans Windhondje, 

Whippet.

Beide dagen in de erering 

Keuring “Beste Baby van de Dag” 

Keuring “Beste Puppy van de Dag” 

Keuring “Beste Veteraan van de Dag” 

Keuring “Koppelklasse” 

Parade van de in 2016 benoemde 

Kampioenen 

Gekostumeerde Kind-Hondshow
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Algemene regels Clubmatch 
Hier alvast enkele  

algemene regels voor de Clubmatch.

Honden aangemeld in de Jongste Pup- en 

Puppyklas dingen niet mee naar Best in  

Show 2017. Wel doen ze beide dagen mee 

voor de Beste Jongste Pup en Pup van de  

Dag waar ook voor deze honden diverse 

bekers klaar staan. Beide dagen worden 

er Rasgroep winnaars gekozen, die van 

zaterdag worden zondag ook uitgenodigd 

voor Best in Show verkiezing. Wij wijzen u 

erop dat hier geen vergoeding tegenover 

staat voor eventuele reiskosten. 

Alle aanmeldingen zijn definitief!!
Na aanmelding kan de inschrijvingsklasse 

van de hond niet meer worden gewijzigd. 

Ook kan een reeds ingeschreven hond 

op een later tijdstip niet meer worden 

vervangen door een andere, zelfs al zou de  

sluitingsdatum nog niet zijn bereikt. 

Elke inschrijver verplicht zich door het 

inzenden van zijn inschrijfformulier(en) 

zijn inschrijfgeld te voldoen. Is een 

hond of eigenaar verhinderd op de dag 

van de show dan blijft de betaalplicht 

bestaan! Waren de kosten van deelname 

al voldaan dan volgt, conform de 

richtlijnen van de Raad van Beheer 

geen restitutie van inschrijfgelden of 

contributie. Alle deelnemers aan het 

Brabants Rashondenfestival 2017 zijn 

zelf persoonlijk aansprakelijk voor het 

gedrag van hun honden. De organiserende 

vereniging, KV Waalwijk e.O, wijst alle 

aansprakelijkheid in deze van de hand.

Steun voor de prijzentafel

Gelukkig zijn wij ook dit jaar weer blij met 

de bijdragen van onze hoofdsponsor: 

Becando. Maar zoals ieder jaar is het 

organiseren van een dergelijk evenement 

een dure aangelegenheid. Wij kunnen 

ieder jaar weer de jaarlijkse contributie en 

inschrijfgelden voor Jonge honden dag,  

Puppydag en Clubmatch ongewijzigd laten 

omdat onze sponsoren en U ons geldelijk 

steunen. Wij zouden uw hulp dus ook dit 

jaar weer goed kunnen gebruiken om ook 

deze clubmatch weer tot een groot feest 

te maken. Wij gaven elk van de ruim 400 

bekers weer een symbolische waarde 10, 

15, 20, 30, 40 en 50 Euro. Schenkt u ons 

dus een bedrag wat één van de genoemde  

symbolische waarden vertegenwoordigd 

en u schenkt ons dus uw eigen beker. Wij 

vermelden dan uw naam in het register van 

de catalogus. Uiteraard is iedere schenking 

welkom en verhoogt u gewoon het 

inschrijfgeld met een waarde en rond dat 

bijvoorbeeld naar boven af. Ook met deze 

bedragen zijn wij uiteraard bijzonder blij!! 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun, 

en... alvast bedankt voor uw medewerking. 

Spelregels voor Kampioenenparade

• U dient lid te zijn van onze vereniging.                              
• U dient de hond voor onze clubmatch 

2017 in te schrijven.

• U moet aantonen dat uw hond in 2016 
Nederlands, Jeugd- of Veteranen  

Kampioen is geworden. Een kopie van 

de benoeming is voldoende.

• U moet tegelijk met de inschrijving laten 
weten dat uw hond aanspraak maakt op 

deze prijs. Mocht de toekenning door 

de Raad van Beheer na de inschrijving 

binnen komen dan kunt u achteraf de 

fotokopie sturen naar het clubmatch 

secretariaat.
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• De hond dient tijdens de clubmatch op 
uw eigen naam te staan.

• Het aandenken zal voorzien zijn van de 
inscriptie ‘Kampioen’ en de correcte bij 

de Raad bekende naam van de hond.

• Uitreiking vindt plaats tijdens de erekeu-

ringen op zaterdag en zondag in de ere 

ring.

• Deze jaarprijs is een trofee om trots op te 
zijn, schrijf uw kampioen dus in!

Gekostumeerde Kind-Hond-Show

Ook dit jaar weer die bonte parade van 

verklede kinderen en honden die beider da-

gen door de grote ere ring zullen paraderen 

en mee zullen dingen naar de Beste van de 

dag. Kinderen tot 10 jaar kunnen zich hier-

voor opgeven vergezeld van één of meer 

viervoeters. De bedoeling is dat u uw kind 

verkleed in een outfit die bij de aard of het 
land van herkomst van de hond(en) past. 

Denk bijvoorbeeld aan een Sint Bernard 

met een monnik of een jachthond met een 

jager. Met elk ras is wel een leuke combi-

natie te verzinnen, alles mag en  

alles kan. Honderden toeschouwers zullen 

‘s middags tijdens de erekeuringen de 

kinderen gadeslaan en omhangen met 

camera’s en fototoestellen deze parade 

voor het nagelslacht vast leggen. Op de 

achterzijde van het inschrijfformulier vindt 

u de verder spelregels, u beschikt over een 

aparte kleedruimte. Elk kind ontvangt een 

leuk presentje en een versnapering voor de 

hond.

Deelnemers

Een vast team zal u begeleiden naar de 

parkeerplaats wat gelegen is aan De Baan 

te Kaatsheuvel. Met andere woorden, par-

keer uw auto op de daarvoor aangewezen  

plaatsen het voorkomt veel ergernis.

Parkeerkaarten minder validen

Deze parkeerkaarten worden dit jaar niet 

uitgegeven omdat de parkeerplaats dicht 

bij het veld ligt.

 

Extra inschrijfformulieren nodig?

Op www.kvwaalwijk.nl kunt u inschrijf-

formulieren downloaden of online 

inschrijven.
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18 juniPUPPYDAG!!
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De winnAarS vaN 2016

De Puppydag van KV Waalwijk is dit jaar op 18 juni 2017. Aanvang van de keuringen 

is om 10.00 uur. Het is een buitenshow op ons eigen terrein en de poort is open vanaf 

8.00 uur. Op deze dag zullen de puppy’s hun opwachting maken om in een leuke en 

ongedwongen sfeer vaak hun eerste stappen op showgebied te maken.

Voor wie staat de inschrijving open?

De inschrijving staat vanaf heden open voor 

pups die volledig ingeënt zijn. De maximum 

leeftijd is 1 jaar. Er zijn 5 keurmeesters 

uitgenodigd. Deze keurmeesters zullen in 

een ongedwongen sfeer de pups keuren. 

Geen boze gezichten als een hond zich 

niet laat zien van zijn beste kant, alleen een 

lach als een van de pups ook lekker gaat 

liggen indien hij aangehaald wordt door een 

van de keurmeesters.

De keurmeesters:

Dhr. Theo van der Horst

Mevr. Tineke Pillement-Heijden

Mevr. Ilona Onstenk-Schenk

Mevr. Nicole Horsten-Ceustermans

Mevr. Glaudia Crezee-Nigro

De dag zal begeleid en voorzien worden 

van commentaar door Dhr. Arjan van 

Bladel.

Natuurlijk vergt deze dag weer heel 

wat organisatie en zou het onmogelijk 

zijn zonder de steun van onze sponser 

Belcando.

Wij ontvangen uw inschrijving(en) bij 

voorkeur via de site uw gegevens worden 

daarmee automatisch verwerkt, dat scheelt 

heel veel werk voor onze vrijwilligers

en het voorkomt vergissingen. Inschrijven 

via deze site is voordeliger: slechts € 

22,50 per hond

Inschrijven op papier blijft mogelijk 

Deelnameprijs per hond is dan € 25,-. 

U kunt zich aanmelden bij: Trudie van 

Lieshout - Pennings. tel: 073 642 25 57

E-mail: info@kvwaalwijk.nl
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Gegevens

Wat moet men allemaal doorgeven bij 

inschrijving? Zorg ervoor dat u deze bij de 

hand hebt als u belt!

Uw naam en adres

Ras van de aan te melden pup(s)

Officiële naam van de hond volgens 
stamboom of volgens opgave fokker

NHSB-nr. indien al bekend (anders 

opgeven “stamboom aangevraagd”)

Geboortedatum van de pup(s)

Geslacht (Reu/Teef)

Op 18 november vond de lezing bewe-

gen met (sport)honden plaats in het 

clubhuis. Bij aankomst bleek dat er best 

wel veel belangstelling was.

Dierenfysiotherapeuten Claudi Leijten en 

Anouk Blijlevens gaven inzicht middels 

dia’s in verschillende aspecten van de 

fysiotherapie. Ze lieten de verschillende 

methoden zien, gaven hierbij uitleg en 

toonden duidelijk plaatsjes vanuit de 

praktijk.

Na een korte pauze werd de draad weer 

opgepakt en kregen we verdere uitleg. 

Na de theorie was er de mogelijkheid om 

de hond na te laten kijken. Hierbij werd, 

vanuit fysiotherapeutisch oogpunt, naar de 

balans van de hond gekeken en kregen 

degene die hun hond aanboden, een 

duidelijk formulier met uitleg uitgereikt. Ook 

werd gangwerk beoordeeld om zo te zien 

hoe de hond gebouwd is en of er mogelijk 

afwijkingen zijn.

De baasjes vonden het erg interessant en 

spraken hun blijk van waardering uit. Er 

komt een vervolg op deze avond, mede 

op verzoek van aanwezigen en met alle 

medewerking vanuit de fysiotherapeuten 

de K.V. Waalwijk e.O. Tegen elven liep de 

avond ten einde.

Al met al een boeiende avond , enthousiast 

gebracht en zeker voor herhaling vatbaar. 

Ik denk dat ik namens alle aanwezigen 

spreek als ik zeg: “Claudia en Anouk 

bedankt!”

Coen van de Wijdeven

Bewegen met (sport)honden
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Nieuwe leden 1 september 2016 t/m 30 november 2016

Mevr. J. Bosch Hannie Schaftplein 22 5684 SX Best

Dhr. J. Heijmans Heikant 47 4909 AP Oosteind

Dhr. J. Coenen Burg. Vermeulenstraat 1 5161 AA Sprang-Capelle

Mevr. W. van de Leur Paalstraat 20 5176 NE De Moer

Mevr. A. Sterk-Menting Raam 30 5172 DD Kaatsheuvel

Dhr. J.P. Grootswagers Raam 25 5172 DC Kaatsheuvel

Mevr. J. Schoorl-Wolfsen De Meeren 173 4261 SH Zevenbergen

Dhr. R. Maas Grotestraat 165b 5151 BK Drunen

Mevr. A. Maat Beatrixstraat 35 5161 HR Sprang-Capelle

Dhr. M.P.A Huigen Ranonkelstraat 29 4941 XC Raamsdonksveer

Mevr. A. Sprangers Paul van Ostayenstraat 12 5103 PS Dongen

Mevr. D. Rijerkerk Sint Gerarduslaan 3a 5644 NM Eindhoven

Mevr. D. Treffers Kievit 56 5161 WZ Sprang-Capelle

Mevr. A.J.W.M. van Bokhoven De Hoeven 40c 5254 JX Haarsteeg

Mevr. L. Gerritse De Merwede 14 5162 RX Drunen

Mevr. R. van Delft Baardwijksestraat 9 5142 WC Waalwijk

Mevr. E. Kuipers St. Crispijnstraat 39 5144 RB Waalwijk

Dhr. F. v.d. Meijdenberg Meerdijk 59 5144 NL Waalwijk

Mevr. N. van Dongen Gondelstraat 79 5017 CK Tilburg

Dhr. S. de Vaan Baardwijksestraat 48 5142 WH Waalwijk

Mevr. W. van Spaandonk Prins Hendrikstraat 13 5121 XS Strijen

Dhr. J. van den Corput Molenbeek 28 5172 CG Kaatsheuvel

Mevr. A. Edelaar-Kraan Achterste Havervelden 31 4822 AM Breda

Mevr. C. Schuurmans - van Roosmalen 

 Slijkhoef 1 5074 PW Biezenmortel

Dhr. P. Snijders Hoofdstraat 90 5171 DG Kaatsheuvel

Mevr. A. van Berkel Van Haestrechtstraat 53 5051 VC Goirle

Mevr. J. van Diemen-van der Valk Besoyensestraat 67 5141 AG Waalwijk

Mevr. A. Oerlemans Gerlachusstraat 43 5175 AK Loon op Zand

Dhr. J. van Lierop De Rogter 51 5531 DB Bladel

Mevr. N. van de Pasch De Stoutheuvel 156 5632 MV Eindhoven

Mevr. A. Brokx Mozartlaan 21 5144 XW Waalwijk

Mevr. R. Moonen Bergstraat 76 5175 NT Loon op Zand
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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 TERRIER
Eig: Claudia Dufornee 

ZWOLLE Cac ib

 CH DEXTER”S STAFF BEYOND ALL PRAISE, reu: VETERANEN KLAS 1Ex res cac 

res cacib

 JCH DAPPLE HILLS DUTCH DIAMOND: 2ex Res cacib 

MALAGA NATIONAAL 26-11 2016

 FARAO FROM THE HOUSE OF ANCIENTS, reu: 1VB BOB BABY

MALAGA INTERNATIONAAL 27-11 2016

 FARAO FROM THE HOUSE OF ANCIENTS, reu: 1VB BABY beste baby reu 

HOLLAND CUP 9-12 2016 

 FARAO FROM THE HOUSE OF ANCIENTS, reu: 1 VB  BOB BABY 

 CUPIDO FROM THE HOUSE ANCIENTS: 1EX OPENKLAS RES CAC RES CACIB

WINNER 27-12 2016

 FARAH  FORM THE HOUSE ANCIENTS: 1VB BABY KLASS BOB BABY

 JCH DAPPLE HILLS DUTCH DIAMOND: 1EX OPENKLAS CACIB 

Excuses...
Door een storing in de website kunnen er geen uitslagen worden doorgegeven. We zijn bezig 

met een geheel nieuwe overzichtelijke website maar daarvoor moet u nog heel even geduld 

hebben. Uitslagen (eventueel met foto) kunt u tot die tijd mailen naar: redactie@kvwaalwijk.nl
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Nog steeds dat peper- & zoutstel uit het Kerstpakket
in de kast staan waar u niets mee doet ?

KV Waalwijk houdt op de Puppydag en JongeHondedag een loterij en wij zijn blij met 

uw bijdrage in de prijzenpot! Heeft u dus nog (nieuwe) spulletjes staan waar u niets 

meer mee doet? Wij zijn er blij mee! 

Met uw bijdrage wordt onze Puppydag en Jongehondendag mogelijk gemaakt!

Voor uw bijdrage kunt u contact opnemen met 

Erna van Engelen: ernavanengelen@ziggo.nl
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DASHOND STANDAARD RUWHAAR 

Eig: Sophia Berkhout Falkner

Treis Pinheiros Italian Summer, teef

 IDS Rotterdam dag 1: kampioen klasse, 1U, CAC / CACIB & BOB

 IDS Maastricht Benelux Winner Show: kampioen klasse, 1U, CAC / CACIB & BOB, BWNL 

BIG 3. Today she become the special title Benelux Championship

 European Dogshow Brussel: kampioen klasse, 1U, CAC / CACIB & BOS, European Winner

Eig: Sophia Berkhout Falkner

Treis Pinheiros Quick ‘n Eazy, reu

 IDS Rotterdam dag 1: jeugd klasse, 1U, CAC / CACIB & BOS, Beste reu

 IDS Maastricht Benelux Winner Show: tussen klasse, 1U, CAC / CACIB & BOS, BWNL

 European Dogshow Brussel: jeugs klasse, 3U

Eig: Sophia Berkhout Falkner

Treis Pinheiros Mr .Monty, reu

 IDS Rotterdam dag 1: kampioen klasse, 1U, RCAC / RCACIB 

 European Dogshow Brussel: kampioen klasse, 2U

Eig: Sophia Berkhout Falkner

Treis Pinheiros Quick ‘n Easy, reu

 IDS UDEN 18-06-2016: jeugd klasse 1 excellent Best Junior and Best in Youth group 

 IDS UDEN 19-06-2016: jeugd klasse 1 Excellent RCAC Best Junior Dog and Best in 

Youth Group 4
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Laatste les najaar seizoen 2016 
Gehoorzaamheid Recreanten
De laatste les van het najaar seizoen 2016 Gehoorzaamheid Recreanten is afgesloten met 

een les ‘Balans en Coördinatie’, gegeven door Maryke Otten (instructeur Sport & Spel). 

Daarna een kop koffie met iets lekkers erbij in het clubhuis genuttigd.
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Zoals velen van jullie al zult weten verzorgt sinds jaar en dag KV Waalwijk ring-

training 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 gegeven in: De Werft, Huygenstraat 73, Kaatsheuvel, in één van de sporthallen 

eventueel onder het genot van een bakje koffie. 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.

Ringtraining

De ringtraining wordt, zoals alles in de club, 

verzorgd door vrijwilligers die al wat jaren 

tentoon stellingsdeelname op hun naam 

hebben staan en hun kennis graag willen 

delen met andere die de zelfde interesse 

hebben. 

Voor de leden en andere lezers van ons 

mooi club orgaan die niet weten wat “ring-

training” is, een woordje uitleg; honden die 

meedoen aan hondententoonstellingen 

worden aan de keurmeester getoond 

in “keurring”, een met bankjes, stoelen, 

afzet lint of iets ander afgezet stukje in 

een zaal of op een veldje (als het een 

buiten tentoonstelling 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 

en dat onder de meest voorkomende 

omstandigheden, zo moeten de honden 

bijvoorbeeld wennen aan vreemde 

geluiden, wapperende lappen stof, een 

paraplu die ineens open gaat of rennende 

kinderen, een hard applaus, zich door 

een menigte wurmen om bij een keurring 

te komen enz. Maar natuurlijk ook veel 

aandacht aan het laten zien (voorbrengen/ 

showen) van de hond aan de keurmeester 

en het gangwerk (lopen). Maar ook 

adviezen over bijvoorbeeld uw kleding in 

de ring en het gedrag t.o.v. de keurmeester. 

Te veel om op te noemen. Maar we 

houden ook een agenda bij van de in 

Nederland te houden tentoonstellingen, 

en natuurlijk de tentoonstellingen van KV 

Waalwijk zelf. KV Waalwijk organiseert 

namelijk drie tentoonstellingen per jaar, 

een spe ciale voor alléén maar puppy’s, een 

speciale alléén maar voor jonge honden F
o
to
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In De Werft

te Kaatsheuvel!
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Op onderstaande data wordt 

in Ontmoetings centrum De 

Werft aan alle leden ringtraining 

gegeven. Dit vindt plaats van 

10.30 - 12.30 uur. 

Data Ringtrainingen

2017

• 8, 15, 22 januari 2017

• 19 februari

• 12 en 26 maart

• 9 en 23 april

• 7 en 21 mei

• 11 juni

De route naar De Werft kunt 

u vinden op de één na laatste 

pagina van dit clubblad.

en natuurlijk de welbekende en grootste 

Clubmatch in de BeNeLux, komend jaar in 

augustus op ons eigen buitenterrein.

Vele mensen die wij mogen begroeten 

op onze ringtrainingen zijn echte door-

gewinterde 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.

Voor wie?

Ringtraining wordt slechts 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. 
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Voor het volgen van de lessen bij de K.V. Waalwijk zijn een aantal 

huis- en veldregels van toepassing:

● De hond tenminste 2 uur van tevoren geen eten meer geven. Dit om 
maagproblemen te voorkomen en i.v.m. de beloningssnoepjes/brokjes 

die de hond krijgt tijdens de les.

● 5 Minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
● Parkeren uitsluitend op het parkeerterrein.
● Wij trainen op een positieve manier. Flexlijnen, slipkettingen, prikbanden 

en stroombanden zijn verboden. Wij werken bij voorkeur met een leren 

halsband en leren riem van ±1,5 meter. Eventueel wordt in overleg met 

de instructeur gekeken naar de juiste riem.

 Let op: Het gebruik van slipkettingen is volkomen achterhaald! Al 

helemaal als halsband voor dagelijkse wandelingen, maar zeker 

ook als hulpmiddel bij de training. Een slipketting beschadigt de 

halswervels en de nekspieren en veroorzaakt onnodig hondenleed. 

Bovendien werkt hij in de opvoeding averechts. Het heeft geen enkele 

zin om de (jonge) hond angst voor de slipketting (en daarmee voor 

uzelf) aan te leren. (bron: Raad van Beheer)

● Gezondheidsproblemen kenbaar maken voor aanvang van de les bij de 
instructeur.

● Als de hond tijdens de les of ergens anders op het terrein of langs de 
weg zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen.

● Voor, tijdens en na de les blijft de hond op het gehele terrein aangelijnd, 
tenzij de instructeur toestemming geeft om de hond los te laten.

● Laat de honden aan de lijn niet met elkaar spelen.

● Als u een les niet kan volgen, dan dient u zich af te melden bij uw 
instructeur (tel nrs. zie achterzijde clubblad) of op de dag zelf telefonisch 

via het clubhuis (06-29906056).

● Indien u zonder afmelding driemaal niet op de les bent verschenen, dan 
gaan wij ervan uit dat u verder geen interesse meer heeft in de cursus.

● Draag gepaste kleding en schoeisel.
● De lessen gaan altijd door, behalve bij onweer, en in overleg met de 

instructeur.

● Het is tijdens de lessen niet toegestaan te roken en te telefoneren.
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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 

Waalwijk

Tilburg



Nummer 1 39

Clubblad

Sporthal De Werft
Hieronder een uitleg om moeiteloos de weg te vinden naar Sporthal De Werft.

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 gaat u rechtsaf de 

Marktstraat in. Na 950 m ga linksaf naar 

de Nieuwe Markt en sla na 180 m linksaf 

om op de Nieuwe Markt te blijven. U ziet 

Sporthal De werft nu al voor u en rondom 

zijn hier voldoende parkeerplaatsen. 

Als er een show is en de parkeerplaats 

van De Werft te klein is volg dan de 

aanwijzingen van onze vrijwilligers.

Waalwijk

Tilburg

Efteling

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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Instructeurs GEHOORZAAMHEID

Sylvia Braafhart - van Liere 

Ingrid van Dongen

Maryke Otten  06 16 81 96 46 

Anita Rijnders  04 16 34 49 63

Nadine Weemers 06 54 98 18 00 

Inge van Wersch  06 40 46 52 52

Hulpinstructeurs GEHOORZAAMHEID

Antoinette van Kruijsbergen  

Instructeur SPORT EN SPEL 

Sylvia Braafhart - van Liere 

Maryke Otten 

Instructeurs HOOPERS

Leendert Wignand 06 50 64 34 12

Inge van Wersch 06 40 46 52 52

 

Instructeurs AGILITY

Sharon Broeders 06 12 70 31 07

Tamara Oomen  06 15 22 27 56

Sinne Tolsma 

Paula van Zutphen 06 19 54 43 93

Namen en telefoonnummers
instructeurs

Ledenadministratie

Anita Rijnders

Marga Klompéstraat 88

5142 MH Waalwijk

ledenadministratie@kvwaalwijk.nl

Tel: 0416 344 963

Gaat u verhuizen?
Geef het tijdig door!


