Nieuwsbrief
februari – maart – april 2018

Welkomstwoord
Het nieuwe jaar is al even aangebroken en ook de nieuwe nieuwsbrief is geboren na een zware
bevalling. Om het nieuwe jaar goed in te zetten is het eentje met extra veel nieuwigheden. Wist je
bijvoorbeeld dat het dit jaar het jaar van de hond is? Veel leesplezier met de eerste nieuwsbrief van
2018! We zullen er ook dit jaar een sportief en hondsdol jaar van maken.
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Bruno met Ginger
Tina met Dumbo
Peter met Emma
Ine met Lola
Inge met Pablo
Yvan en Lydia met Quita

-

Lindy met Loe
Patrick met Q-Red
Eline met Ayka
Ramond met Kazan
Ellen mat Bailey
Els met Matax

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Wannes met Boris
- Ivan met Lexi
- Peter met Emma
- Marleen met Trix
- Sylvia met Bailey
- Karen met Rakker
Op 18 februari vond er een overgangsproef plaats van A naar B. Hierbij gingen Sylvia met Bailey,
Karen met Rakker, Lut met Lou en Robbe met Grumpi over.
Overgangsproef november A – B: Kirsten met Quinto, Katrien met Floo, Frank met Layla, Hans met
Pinot.

Activiteiten
Afgelopen activiteiten
Met een klein Kyon team hebben we voor de vierde keer deelgenomen aan de Katogentocht in
Schiplaken. Het was een geslaagde zoekwandeling in de donkere bossen. Volgend jaar zijn we terug
van de partij!
Toekomstige activiteiten
Woensdag 28 februari: Door de verwachte ijsdagen + wind zullen de lessen op woensdag 28/2
uitzonderlijk niet doorgaan.
Zondag 11 maart: 1ste Kyon wandeling van 2018! We verzamelen om 10h op onze terreinen en trekken
dan richting Boortmeerbeek voor een, hopelijk zonnige, wandeling. We verwachten terug te zijn rond
12h. Afstand +/- 8km. Puppyklas zal gewoon doorgaan zoals gepland.
Zondag 1 april – geen les.
Zondag 22 april -- geen les + eerste nationale Treibball wedstrijd op Kyon. Supporters zijn welkom om
ook hier eens kennis te maken met Treibball.
Wandelingen april en mei: Deze zullen via mail en op het bord aangekondigd worden.
Zaterdag 9 juni: Naar jaarlijkse gewoonte zal op deze dag de nationale wedstrijd plaatsvinden op Kyon.
Dit is een wedstrijd waarbij er wedstrijdspelers van heel België afzakken naar onze hondenschool.
Supporters zijn steeds welkom om te kijken naar de spelers! Leden die willen meedoen (D-klas of
brevet) dienen zich in te schrijven op het adres: hondenschoolkyon@gmail.com
Zondag 10 juni – geen les

Luna’s Luilekker Land
Wat is het koud zeg! Geen weer om een Luna in buiten te laten. Dus bedenkt ze voor de open haard
lekkere receptjes. Dit keer eentje voor de weerstand een boost te geven. Zo kunnen haar vriendjes er
weer tegenaan als het weer warmer wordt.

Super Vitamine Bommen
Bereiding:
20 minuten + 15 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
¼ kop bosbessen
1 kleine banaan
½ kop melk
2/3 kop havermout
¼ roggebloem

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de banaan
in dunnen schijfjes. Doe ze samen met de
bosbessen en melk in een blender of mix tot een
zachte brij. Giet deze mix in een grote kom en
voeg ede havermout en roggebloem toe. Klop
alles goed door elkaar. Maak nu leuk vormpjes of
balletjes met het deeg en leg ze op een ingevette
bakplaat. Bak ze gedurende 15 minuten in de
oven. Serveer ze koud!

Tips
Sinds 1 januari 2018 is Kyon ook ingeschreven in de sectie 5D. Dit laat ons toe om officieel Treibball te
beoefenen op onze terreinen. Treibball is een hondensport waarbij je viervoeter grote opblaasbare
ballen over een vooraf gedefinieerde route moet leiden. Jij geeft via de stem aanwijzingen naar je
viervoeter. Vanaf donderdag 15 maart zullen deze lessen georganiseerd worden op Kyon. De lessen
zullen gegeven worden door Cindy en zullen doorgaan elke donderdag om 20u en 20u45. Elk
hondenras, groot of klein, is welkom. Kyon leden betalen het eerste jaar geen extra bijdrage. Niet Kyonleden betalen voor de Treibball lessen €40 op jaarbasis.
Praktisch:
-

-

Treibball ballen kunnen aangekocht worden op Kyon. Een bal van 45 cm kost €10, een bal van
65 cm kost €15. Iedereen traint met zijn eigen bal. Mocht er een Kyon-bal kapot gebeten
worden, dient de geleider deze te vergoeden aan bovenstaande tarieven.
De maximale grootte van een groep is 5 honden. Daarom is op voorhand inschrijven verplicht.
Inschrijven kan via: voorzitter@hskyon.be of gewoon even meedelen aan iemand van het
Kyon-team.
Dezelfde huisregels en toelatingsvoorwaarden blijven gelden.
Lessen duren 45 minuten.
Bij harde wind of koud weer zullen de lessen niet doorgaan.

Wist je dat …
… Pinot een vriendinnetje heeft gekregen, genaamd Rosanne. We wensen de kersverse ouders veel
geluk met hun kleine spruit!
… wij een mesthoop hebben naast de hondenhokken in de plasweide. Deze is gelokaliseerd achter het
houten schuttingspaneel. Wanneer je viervoeter iets achterlaat, kan je dit met het schopje daar
gooien. Zo hoeven we dit niet telkens met een zakje op te rapen en in de vuilbak te gooien. Zo bespaart
Kyon op de afvalkosten. We doen ook nog een oproep om de honden niet meer te laten plassen op de
terreinen. Dit maakt het moeilijk voor alle honden die na jullie komen!!
… onze nationale wedstrijd op zaterdag 9 juni zal doorgaan. Wij zijn zoals elk jaar opzoek naar
gemotiveerde helpers die ons op en naast het terrein willen helpen. Ook voor de opbouw op
vrijdagnamiddag zijn we nog opzoek naar gemotiveerde helpers! Kyon is jullie alvast dankbaar!
… vanaf maart trekken we er terug op uit. Hou je mail en het bord op Kyon goed in het oog om te
weten waar en wanneer we gaan wandelen! Op deze dagen zullen er geen lessen plaatsvinden met
uitzondering van de puppyklas.
…. we ook dit voorjaar een (kleine) werkdag gaan houden om met een mooi terrein aan het zomer
seizoen te kunnen starten. Werken zullen doorgaan op een zaterdag. Wij voorzien al het materiaal,
drank en eten! Er zal dan ook uitgelegd worden hoe de grasmaaier werkt. Bedoeling is om met een
aantal leden een beurtrol af te spreken om het gras te maaien. Om een goed terrein te hebben, moet
er 1 keer per week gemaaid worden. De datum van de werkdag wordt zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
…. we ook minder leuk nieuws hebben gekregen in 2017: Taquine, de trouwe viervoeter van Sandra, is
eind vorig jaar overleden.

