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Welkomstwoord 

In onze 19de editie van de nieuwsbrief hadden we een vooruitblik gemaakt naar 2020, een jaar waarin 

we zeer veel zaken/ activiteiten gingen organiseren. Helaas kwamen er al snel onheilspellende 

berichten uit China. In het begin waren we er nog wat mee aan het lachen, sinds maart doen we dit 

niet meer. Elke dag strijden er verschillende mensen, waaronder Kyon-leden en instructeurs om deze 

crisis zo snel mogelijk te verslaan.  

Bijkomend heeft deze crisis ook de werking van onze hondenschool verstoord. Sinds de start van de 

lockdown, hebben wij al onze lessen moeten annuleren. Alle activiteiten hebben wij tot en met juni 

geannuleerd. Laten we nog even volhouden en dan hopen wij om jullie allemaal gezond zo snel 

mogelijk terug te kunnen verwelkomen op Kyon. 

Bericht van de voorzitter van de VDA-vzw 

Beste leden van de VdA - vzw. 

Het is niet zonder spijt in het hart dat ik net als U lijdzaam moet toezien hoe alle takken van 
onze kynologische activiteiten onderuit gehaald worden door het corona virus dat blijkbaar 
moeilijk de kop is in te drukken. 

Al op de laatste dag van 2019 was corona onder de mensen in China, toen nog ver van 
ons bed. Sindsdien heeft het ons niet meer losgelaten en heeft het geleidelijk maar snel de 
hele wereld in zijn greep genomen. Intussen is ook gebleken dat de perfecte voorbereiding 
op dergelijke pandemie haast onmogelijk is, al zal deze periode ons veel geleerd hebben 
voor de toekomst. 

In de maand maart kwam dan het onvermijdelijke slecht nieuws, iedereen moet in zijn kot 
blijven, contact met familie en vrienden is niet meer aan de orde en alle activiteiten zowel 
cultureel als sportief worden "On hold" gezet. De regel van "Social distance" wordt 
ingevoerd. Voor een groot aantal clubs een zware dobber om mee om te gaan. 
Tentoonstellingen worden geannuleerd, wedstrijden uitgesteld en/of afgelast, kantines 
gesloten, zelfs de meetings groot of klein zijn uit den boze. 

Nochtans is het zeker voor de pups die in deze periode geboren worden en de weg vinden 
naar hun nieuwe eigenaren hoogstnoodzakelijk om met mens en dier in contact te komen 
en niet in isolement de eerste belangrijke levens maanden te moeten doorkomen. 

  



Intussen zijn we ongeveer zes weken verder en op dit ogenblik is er nog geen sprake van 
verzachting van de maatregelen. Wij zien ook dat het voor veel mensen steeds moeilijker 
wordt zich te houden aan de regeltjes. Dat is voor mij en mijn gezin niet anders, leeg 
geveegde agenda's, geen mogelijkheden tot enige ontspanning buiten het eigen huis en 
de directe omgeving waar we nog kunnen wandelen met onze pups en fietsen.  

Wanneer en hoe de versoepeling van de maatregelen genomen door de regering zal plaats 
vinden zal eerstdaags duidelijker worden nu het virus aan kracht mindert. Hopelijk kunnen 
we snel weer activiteiten organiseren. Wij pogen achter de schermen de nodige aandacht 
te trekken op de problematiek van onze jonge en oude viervoeters. 

Maar, we laten we het hoofd niet hangen en maken plannen voor na de corona crisis. Dit 
kunnen we omdat we de opgelegde regeltjes respecteren en vastbesloten gezond te 
blijven. Hopelijk is het einde van de lijdensweg in zicht en kunnen we daarna starten met 
puin ruimen. Terug alles in gang stampen, onze clubs en evenementen heropstarten dat is 
waar we ons aan optrekken dat is waarvoor we gaan.  Dat ook dit niet zonder problemen 
zal verlopen is evident. Zoveel organisaties werden uitgesteld en/of afgelast dat er, in wat 
nog rest van 2020 onvoldoende dagen zullen zijn om dit alles vlotjes te laten verlopen. De 
problemen aanpakken waar en wanneer ze zich voordoen is wat we gaan doen. Samen 
raken we erdoor. 

Laten we ook even stilstaan bij al diegenen die het tot nu niet gehaald hebben en zij die 
ons nog zullen ontvallen als slachtoffers van deze pandemie. Laten wij ook in gedachten 
even afdwalen naar alle zorgverleners die nu o zo belangrijk zijn in deze sombere dagen. 
Respect en een welgemeend dank U wel voor de inzet getoond voor anderen. 

Blijf gezond, dat is wat ik U alle toewens en hopelijk tot ziens in betere tijden. 

Fons Van den Bosch 

Voorzitter VdA/AdD 

 

Nieuwkomers 

Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden: 

 Zeger met Skyamar  Fabienne en Kjell met Luci 

 Joelle en Rudi met Chicca  Wim met Gus 

 Natasja met Rebel  Bert met Skyscraper 

 Pieter met Cachou  Sielke met Nuna 

 Cato met Spike  Marleen met Laika 

 Jan en Cynthia met Stella  Sophie met Nelson 

 
  



Overgangsproeven 

Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas: 

- Kris, Frouke & Zeger met Skaymar 
- Greet & Liesbeth met Mira 
- Kathleen met Fien 
- Cato met Spike 
- Joelle en Rudi met Chicca 
- Wim met Gus 
- Fabienne en Kjell met Luci 
- Natasja met Rebel 
 
Er zijn nog geen data bekend voor de overgangsproeven A – B en C – D. Zodra deze bekend zijn, 
zullen ze ad valvas meegedeeld worden.  
 

Activiteiten 

Afgelopen activiteiten: 

Zaterdag 25 januari: De Katogentocht van 2020 was weer een zeer geslaagde wandeling. In het donker 

– op sommige plaatsen pikdonker – hebben we onze weg goed teruggevonden samen met onze 

favoriete viervoeters. Na de wandeling hebben we allemaal nog genoten van een stevige soep. Op de 

editie van 2021 zal Kyon terug aanwezig zijn. 

Komende activiteiten: 

Zowel de Treibball-wedstrijd als de Gehoorzaamheidswedstrijd hebben wij moeten annuleren wegens 

COVID-19. Ook de hondeschool van Kampenhout heeft het socialisatiebrevet van 19 april moeten 

annuleren. Voor al deze wedstrijden zal geen nieuwe datum worden voorgesteld in 2020. Volgend jaar 

zijn we echter wel terug van de partij! 

Ook stonden de Kyon spelen dit jaar in mei op onze agenda, omdat dit een activiteit is binnen Kyon, 

hebben wij deze verzet naar zondag 26 juli. Hopelijk kunnen we dit wel laten doorgaan. Wij houden 

jullie zoals steeds op de hoogte.  

De werkdag van 4 april zal spoedig opnieuw ingepland worden. Ondertussen hebben enkele leden al 

super goed hun best gedaan (voor de lockdown!) om al wat werken uit te voeren, maar de to-do lijst 

is nog lang! Alvast een dikke merci Koen, Linda, Jason, Femke en Bart voor al het werk! 

  



Luna’s Luilekker Land 

Luna is in maart 11 jaar geworden. Voor al haar hondenvriendjes op Kyon had ze het 

plan enkele hondentaartjes te maken. Helaas heeft ze door de coronacrisis deze 

taartjes niet kunnen verdelen en heeft ze zich samen met Iñaki en Kookie moeten 

opofferen. Toch deelt ze haar recept met jullie.  

Feestelijke hondentaartjes 
 

Bereiding:  
35min 
 
 

Dit heb je nodig: 

150 gram havermeel 

6 eetlepels plantaardige olie 

2 eieren 

1 blikje tonijn 

100 gram zoete aardappel (gekookt en geprakt) 

een paar hondenkoekjes 

4 eetlepels hondenpasta 

Werkwijze:  

Verwarm de oven voor op 180 graden en meng alle ingrediënten (op de hondenpasta en de koekjes 

na). 

Vet een bakblik voor muffins in met een beetje plantaardige olie en verdeel het kwarkmengsel erin. 

Plaats de muffinvorm in de voorverwarmde oven en bak de hondentaartjes in 25 minuten goudbruin. 

Laat afkoelen en versier met hondenpasta en hondenkoekjes naar keuze. 

Tips 

Indien je nog een bijkomende, leuke en ontspannende activiteit zoekt om samen met je viervoeter te 

doen, zijn de Treibball-lessen zeker een aanrader. Wij organiseren deze lessen elke donderdagavond 

vanaf 20u. In onze groepen hebben we nog plaatsen vrij. Geïnteresseerd? Geef een seintje aan 

iemand van het team. Voor Kyon-leden wordt er geen bijkomend lidgeld gevraagd. 

Wist je dat … 

…. Wij sinds kort onze nieuwe website (www.hskyon.be) hebben gelanceerd? Deze is nog niet 100% 

compleet, maar wij blijven eraan werken om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen. Indien je nog 

opmerkingen of puntjes hebt, mag je dit steeds doorsturen naar Geoffrey.  

  

http://www.hskyon.be/


… Wolfie, Faye & Sienna in oktober er een nieuw baasje bijkrijgen? Ook Luna, Iñaki en Kookie zijn 

super blij met het nieuws! Sofie zal hierdoor de komende maanden iets minder les gaan geven. 

 

… er helaas ook slecht nieuws te melden is. Begin maart heeft Sien – C-klas – veel te snel afscheid 

moeten nemen van Stella. Wij wensen Sien veel sterkte! 

 

 

Hou het gezond en blijf in je (honden)kot!  


