Vooraf geblaft

M

et het zilveren jubileum in zicht, leek het passend om de geschiedenis van Will to Please op
papier te zetten. Wellicht zouden de documenten nu nog gemakkelijk toegankelijk zijn , de
mensen van weleer nog aanspreekbaar. Deden we het nu niet dan zou veel waarschijnlijk tussen de
plooien van de geschiedenis verdwijnen.
Omdat er zich geen andere kandidaten hebben aangediend , ben ik dan maar zelf in de archieven
gedoken. Eerlijk is eerlijk : heel veel spontane medewerking was er niet. Veel documenten zijn in de
loop van de jaren niet systematisch bewaard, van besturen en commissies zijn niet altijd verslagen
bijgehouden. Daarnaast zijn bepaalde oude wonden nog niet helemaal geheeld en sommigen
worden blijkbaar niet graag meer herinnerd aan het verleden. Het project stond dan ook
herhaaldelijk op kantelen. Gelukkig had ik door de jaren heen een volledige collectie van alle
tijdschriftjes verzameld. Dankzij die Rapporteurs en met wat ikzelf nog wist of uit gesprekken kon
oppikken, kon ik de rode draad doorheen 25 jaar clubgebeuren nog net volgen .
Dat is de reden waarom het verslag wellicht niet volledig objectief of wetenschappelijk te noemen
is. Op verschillende momenten heb ik er een persoonlijke draai moeten aan geven om het verhaal
leesbaar te houden. De lezer wordt verzocht hiermee rekening te houden.
Anderzijds wens ik toch die mensen te bedanken die door foto’s, een tekst, een doos documenten of
een anekdote, hebben bijgedragen. Tevens gaat mijn dank uit naar zij die ontelbare uren van hun
vrije tijd hebben opgeofferd voor de club. Enkelen zullen in de tekst genoemd worden, vele anderen
wellicht niet. Het is immers in dit kort bestek onmogelijk iedereen aan bod te laten komen. Onze
appreciatie voor hen is daarom niet minder.
De retriever is intussen immens populair geworden. Misschien zelfs “té”. Daarmee ontsnapt hij
niet aan de tijdsgeest. Honden zijn commercieel interessant
geworden, soms een wegwerpproduct of een statussymbool. Het
uiterlijk primeert te vaak op de capaciteiten. De relatie baas-hond
ligt nu fundamenteel anders dan in de tijd dat honden nog
werkinstrumenten waren. Vermenselijking van het dier is een van de
gevolgen hiervan.
Gelukkig is er een kleine, maar groeiend groep liefhebbers, die met
hun retriever proberen invulling te geven aan de oorspronkelijk
bedoeling van het ras. De retriever is een rustige jachthond die wordt
ingezet na het schot waarbij hij snel , efficiënt en met een minimale
verstoring van het jachtrevier, het aangeschoten wild in de hand moet
apporteren. Deze culturele en genetische erfenis doorgeven , is de
taak voor de komende vijfentwintig jaar.

Freddy Quackelbeen
Redacteur De Rapporteur
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Wat vooraf ging.

D

e retrieverclub Will to Please bestaat in 2013 vijfentwintig jaar. Stichters en bezielers van het
eerste uur waren Ginette en John Huyghebaert. Toen de club 20 jaar oud was hadden we een
uitgebreid gesprek met hen.
John begon toen zijn verhaal met te wijzen op het belang van het “TOEVAL” in een mensenleven.
Door een dergelijk dubbel toeval is onze club ontstaan. Midden de jaren zeventig had hij zijn eerste
labrador gekocht en aangezien er op dat moment weinig hondenclubs waren in West-Vlaanderen,
ging hij trainen bij “Kynos klub” in Heule. Korte tijd later stond hij al zelf als lesgever op het veld
en werd hij er ook bestuurslid.
Op een gegeven moment kwam iemand met een golden retriever bij hem les volgen. Na de training
kwam het tot een gesprek. Betrokkene bleek Rob Huybrechts te zijn, de man die met de
“Kroonkennel” de “Golden” in onze streek lanceerde.
Rob importeerde even later vanuit Engeland een reu. Tussen al zijn teven bleek dat toch niet echt
ideaal te zijn en hij stelde voor aan Ginette en John om de reu bij hen te nemen en op te leiden.

Begin jaren tachtig woonden zij
nog in Roeselare maar ze waren
al een tijdje op zoek naar een
woonst dichter bij de zee. Via
een professioneel contact kwam
John aan de weet dat er een
fermette te huur was in
Vlissegem met een grote tuin en
op de boerenbuiten, ideaal dus
voor hondenliefhebbers. Bij
bezoek ter plaatse was het liefde
op het eerste zicht en het
huurcontract werd spoedig
getekend.
Wat wilde nu het toeval ? De
naaste buurman bleek niemand
minder te zijn dan Rob
Huybrechts. Deze laatste had een terrein van bijna 2ha aan de Westernieuwweg in Houtave ( baan
Brugge – Oostende) en liep met plannen rond om een Goldenclub op te richten.
De “Vlaamse wetmatigheid” ; waar men met drie een pint drinkt, sticht men een vereniging stak
haar kop op. Samen met nog enkele enthousiastelingen richtten Rob en John hun hondenschool op.
Elke zaterdagmiddag werd er getraind door een groeiend aantal goldenliefhebbers.
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Het officieel gedeelte verliep echter niet van een leien dakje. Een erkenning van St Hubertus
(KKUSH) bekomen als trainingsclub gericht op één ras was geen evidentie. Op dat moment bestond
al de “Belgian Retriever Club” (gesticht in 1968) die alle retrievers vertegenwoordigde binnen de
Belgische kynologie. Uiteindelijk werd een compromis bereikt. De nieuwe club mocht onder geen
beding alleen met goldens werken maar moest ook andere honden toelaten. Onder die voorwaarde
kon de nieuwe club een erkenningnummer bekomen bij de KKUSH. De nieuwe club kon
trainingsdagen houden, maar activiteiten zoals workingtest, jachthondenproeven en een
veldwedstrijd voor retrievers, konden alleen mits toestemming en samenwerking met de Belgian
Retriever Club. John werd door de Raad van Beheer van de BRC benoemd als regionaal
verantwoordelijke BRC, afdeling West-Vlaanderen.
Fille Exelmans, die in 1984 zijn eerste golden kocht bij zijn familielid Rob, schreef hier twintig jaar
later over: “ Dus richtte Rob ergens in 1983 dan maar een vereniging op met een naam die naar het
GOUD van de golden verwees en eerder toevallig iets wat de verbondenheid met de jacht
aantoonde. Want laat het duidelijk zijn dat Rob geen kaas gegeten had van jacht of jachthonden. De
Gouden Jachthoorn werd opgericht als een gehoorzaamheidsschool die open stond en voor de
Maatschappij ook moest openstaan voor alle hondenrassen. Maar in werkelijkheid werden alleen
Golden Retrievers toegelaten en werd op een handig verpakte manier verborgen getimmerd aan het
tot stand brengen van een rasvereniging voor de Golden Retriever.”
Op 26 augustus 1984 hield de nieuwe club
haar “ Eerste Feest van de Gouden
Jachthoorn” de voorloper van de huidige
WTP-Happening. Er waren niet minder dan
80 honden ingeschreven.

Rasgroep 8: Retrievers en Waterhonden.

Het hoeft geen betoog dat de
“Kroonkennel” de Golden Retrievers in
West-Vlaanderen hebben gepopulariseerd.
In vele stambomen zal men honden van die
kennel terugvinden.

•
•
•
•
•
•

John had hierover een leuke anekdote: “ Op
de hoek van de Markt in Brugge , waar je
naar de Eiermarkt doorsteekt, was
toentertijd een sportwinkel gevestigd. De
winkelier had 2 “Kroonkennel”-goldens die
permanent buiten lagen aan weerszijden van
de deur, als leeuwen voor een
Boeddhistische tempel. Toen was een golden
nog vrij uniek in het straatbeeld. Vele
passanten waren zo gecharmeerd door die 2
lieve honden dat zij de winkel binnenstapten
om te vragen welke honden dat wel waren
en waar men ze kon kopen. “

Sectie Retrievers:
Chesapeake Bay retriever
Curly coated retriever
Flatcoated retriever
Golden retriever
Labrador retriever
Nova Scotia Duck Tolling retriever of “Toller”

Retrievers werken na het schot en moeten dus een
portie kalmte en geduld hebben. Ze zijn dol op
apporteren.

FCI
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Boven de doopvont.

I

n de Gouden Jachthoorn verliep het niet anders dan bij een doorsnee Vlaamse vereniging. Na
stichting, opbouw en groei kwamen er een aantal discussies . Rob Huybrechts was geen
gemakkelijk mens . Hij werd omschreven als : “Een gedreven en eigenzinnig man die zelden van
zijn principes afweek.” 2. Maar dat zijn natuurlijk ook de kenmerken voor mensen die een verschil
maken in het leven. Daarbij werd Rob ziek in 1988 en verkocht hij een aantal honden. Intussen had
Fille Exelmans reeds een soort “gedoogde” afdeling opgericht in Zichem en in 1991 zou de
maatschappelijke zetel daarheen ook verhuizen en verder uitgroeien tot een Europese topclub voor
werkende retrievers.
Intussen kwamen er in 1988 gesprekken op gang tussen enkele bestuursleden van “De Gouden
Jachthoorn” en enkele leden o/a met Jacques Declercq en Mia Vanacker van de kennel “Van de
Hallemolen”. Ook zij hadden een groot terrein en er werd een akkoord gesloten in samenspraak
met de leden om bij hen een
nieuwe trainingsclub voor
retrievers op te richten. Het
moet zijn dat er
voorafgaandelijk de nodige
strubbelingen waren want in
zijn eerste voorwoord tot het
nieuwe clubblad schreef de
voorzitter : “ Toen ik eind
vorig jaar, enigszins verbolgen,
de woorden opperde van ‘ nu is
het genoeg geweest en ik begin
terug in een andere sfeer, met
democratische inborst’, had ik
er geen flauw vermoeden van
dat zoveel mensen met mij
dezelfde gedachte deelden.”
Op 4 december 1988 werd de nieuwe club boven de doopvont gehouden onder de naam “ Golden
Hondenklub Damme “. Het bestuur van de nieuwe club bestond uit John Huyghebaert ( voorzitter)
, Daniël Tobias ( vice-voorzitter), Boudewijn Van Vlaenderen ( secretaris), Anne Lanssens-Deloof
( penningmeester), André Bastien, Jacques Sercu en Annie Malengier. Het secretariaatsambt ging
korte tijd later over in de handen van Eric Van Ryckeghem die deze taak gedurende meer dan 10
jaar op een voortreffelijke manier zou vervullen.
Er werd een erkenningsnummer aangevraagd bij de KKUSH. Probleem bleek de naamkeuze te zijn
“Golden Hondenklub Damme” (inderdaad met K in klub). Die werd niet aanvaard door de V.d.A
(KKUSH). Als reden werd opgegeven : het woord “Golden”gaf de indruk dat er alleen maar met
goldens zou kunnen getraind worden, terwijl de club moest toegankelijk zijn voor alle
retrieverrassen.
Ginette kwam plots met het idee om de club ”Will To Please” te noemen, naar een van de
voornaamste karaktertrekken van alle retrievers: ”De wil om voor hun baas te behagen!” Zo draagt
de titelbladzijde van de twee eerste nummers van het clubblaadje de eerste naam en vanaf nummer
drie prijkt “ Will to Please – Sijsele-Damme “ in het logo. De club kreeg het nummer 905
toegekend en kon activiteiten ontplooien in diverse secties 2A (= jachthonden retrievers), 4A
(tentoonstellingen) en 4B (gehoorzaamheid).
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Zij kreeg op 5 juni 1989 van de heer Johnny Misselyn namens de Vergadering der Afgevaardigden
van de KKUSH een schrijven waarbij haar aanvaarding op proef voor één jaar werd bevestigd.
Nog altijd moest er samengewerkt worden met de Belgian Retriever Club. Pas veel later na de
stichting van de Golden Retriever Club België (GRCB) kwam een einde aan dit patroonschap. De
regio’s werden opgedoekt en de trainingsclubs voor retrievers kregen autonome bevoegdheid om
gehomologeerde activiteiten zelf te organiseren en
zelf de toelating hiervoor aan te vragen bij de
KKUSH.
De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk
werden op 27 april 1989 gepubliceerd in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad. Als benaming werd “
Golden-Hondenclub Damme” gebruikt. Enkele
maanden later kwam er een nieuwe publicatie om de
naamsverandering bekend te maken. De stichters
staan trouwens nog altijd vermeld in de huidige
statuten en zij hebben er toen extra op toegezien dat
Stichters van VZW Will to Please
bestuurders van de VZW onpartijdig zouden zijn. Zo
werden als bestuurslid uitgesloten de mensen die ooit
minstens één nestje gefokt hadden zowel als de uitbaters van het clublokaal of eigenaars van het
terrein.

Een vliegende start

D

e nieuwe club kreeg haar vaste stek aan de Antwerpse Heirweg 24 in Sijsele waar een stalling
omgebouwd werd tot clubhuis. Mia Van Acker baatte de kantine uit, onder de veelzeggende
naam: ”The Golden Inn”. Daar kon men terecht voor een drankje voor en na de training. Er was ook
een ruime shop met hondenvoeding, verzorgings- en trainingsartikelen, prullaria en boeken. Op het
grote domein kon men terecht op een gehoorzaamheidsterrein en een afzonderlijk puppyperkje.
Daarachter lag een grote vijver en een ruw veld waarop jachtinitiatie kon gegeven worden. In het
juridisch contract tussen de eigenaars en de gebruikers werden de voorwaarden vastgelegd.
Achteraf bekeken moet men toegeven dat er voor de VZW vooral plichten na te komen waren.
Ofschoon geen lid van het bestuur, dwongen de terreineigenaars wel af dat zij alle
bestuursvergadering konden bijwonen.
”Will To Please” bleek meteen een schot in de roos te zijn. In februari 1989 waren er al 137
werkende leden. Tegen het einde van datzelfde jaar zou dit al uitgroeien naar 200. Er werd meteen
gekozen om twee keer per week gehoorzaamheidslessen te geven voor pups, A, B en C-klas en dit
op woensdagavond en zaterdagnamiddag. Een achttal instructeurs stelden zich ter beschikking van
de clubleden: John Huyghebaert, André Bastien, Rudo Desodt, Erwin Ketels, Daniël Tobias,
Annemie Gruyaert, Rita Depreeuw en Bernard Lanssens. Op 4 februari 1989 werden op het nieuwe
terrein de eerste overgangsproeven gedaan. Norbert Staelens met Lagio ging van B naar C, terwijl
Jacques Declerck (Marouf) en Michelle Rossenu (Merlijn) de overgang van A naar B deden. Er
werd ook een feestcommissie, een redactiecommissie en een jachtcommissie opgericht. Medelid Jan
Bertels stelde zich kandidaat voor het bestuur van de Belgian Retriever Club en werd meteen
verkozen.
Voor het eerste werkjaar publiceerde men meteen een indrukwekkende kalender met allerlei
activiteiten zowel “ernstige” als “ontspannende”.
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Intussen had John niet alleen aandacht besteed aan de aspecten gehoorzaamheid, show en fok, maar
wilde ook verder “werken” met retrievers . Ten tijde van de Gouden Jachthoorn trok John al op
zoek naar een club waar men iets kon opsteken van jachttraining en vond die in Mariakerke bij
Gent. De “Oost-Westvlaamse Jachtvereniging” gaf er een cursus voor alle jachthonden. John, met
zijn labrador “Titus”en Ginette, in die tijd nog met haar teckel ”Crack”volgden er met succes de
opleiding en behaalden hun basis- en africhtingbrevet. Later ging John zijn kennis verbreden op
cursussen in Nederland, bij o/a Brian Mc.Govern (een in Nederland wonende Schot) en later in
s’Hertogenbosch (NL) bij Amerikaanse jachthondentrainers. De aangeleerde technieken werden
overgebracht naar West-Vlaanderen, waar hij, samen met Daniël Tobias, de jachthondenopleiding
voor retrievers introduceerde. Dit gebeurde eerst in Houtave, onder de “Gouden Jachthoorn” en
later in Sijsele onder “Will To Please”, waar Serge Jacquet er als trainer bijkwam.
Het verbaast ons dan ook niet dat in het eerste nummer van de Rapporteur, het nieuwe clubblad van
W.T.P., een jachtcursus werd aangekondigd met de volgende tekst:
“ De retrieverrassen hebben één zaak gemeen: de eigenschap die hen zo geschikt en geliefd maakt
als huisvriend en als jachtmakker, de wil om te werken voor de mens. Deze eigenschap is – door
hun jachthond zijn – ingefokt en deze ‘will to please’ maakt een retriever tot een uitstekende
kameraad die, in verhouding met andere rassen, gemakkelijk gehoorzaam te maken is.”. Die oproep
maakte indruk en niet minder dan 26 honden volgden de eerste sessie.
Samen met de BRC werd op 18 juni 1989 een eerste workingtest georganiseerd met niet minder dan
72 deelnemers uit binnen- en buitenland. Het was zo’n succes dat de Nederlandse Golden
Retrieverclub een volledig verslag publiceerde in haar clubblad. Dat was niet verwonderlijk want 46
deelnemers kwamen uit Nederland. Babs
Meersman, Lucien Beerden en Annemie van
Luyk-Grevelink keurden die dag.
Helemaal een topdag werd de eerste Happening
op zaterdag 19 augustus. Naast de
schoonheidstentoonstelling werd een ludieke
scurry (apporteerwedstrijdje te land en te water)
georganiseerd en ’s middags kon iedereen
aanschuiven voor “ reuze gebraad aan ’t spit”.
Voor de show mocht men niet minder dan 139
honden noteren waarvan 128 goldens, 7
labradors en 4 flatcoated retrievers. Ook hier
waren de Nederlanders aan zet. Door het mooie
zomerweer kon men in open lucht showen wat
het geheel meteen een Engels tintje gaf. De
Best In Show werd de golden Inishea of Roy
Black Family van Peter Karremans. Dezelfde
hond kreeg ook 2ZG à la Française op de eerste
field in Snellegem. Deze zesjarige topreu zou
een jaar later spijtig genoeg door vergiftiging
om het leven komen. Beste vrouwelijke golden
werd Whispering Glenrose’s Hale Gitte van Ria
Kleynen terwijl de beker bij de flats naar Ismène van N.H. Wessel ging en bij de labs naar Mac
Being of Purple Heathmoor van Serge Jacquet. Vanaf dat moment zou de Happening een constante
worden in de activiteitenkalender van de club.
Naar het einde van het eerste werkjaar toe was er wel een klein dipje met het ontslag van secretaris
Boudewijn Van Vlaenderen en penningmeester Anne Deloof. Zij werden respectievelijk vervangen
door Eric Van Ryckeghem en André Bastien.
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Intussen was men ook al aan het zesde nummer van het tijdschriftje De Rapporteur. Hier werd een
verse hoofdredacteur gevonden in Rudy de Jonge die ondersteund werd door een commissie met
Eric Van Ryckeghem, Ginette Doom en Michelle Rossenu. Die laatste zou in de volgende jaren
regelmatig leuke stukjes schrijven in het blad.

De verdere uitbouw.

N

a de vliegende start in 1989 kwam de zware opgave om het overdonderend succes vanaf het
tweede jaar verder te zetten. Ginette en John kregen net voor de jaarwissel nog een harde klap
te verwerken. Zij verloren hun Labrador Titus, waarmee het allemaal zo’n beetje begonnen was, en
vijf dagen later hun Golden Dan (Ch Barleybanks Summer Song).
Maar meteen werden de schouders gerecht en de uitbouw van Will to Please werd aangevat. Voor
maart 1990 plande men een tweedaagse in Engeland op uitnodiging van de Golden Retriever Club.
Een pijnpunt bij elke hondenclub stak evenwel voorzichtig de kop op. In de Algemene
Ledenvergadering van 10 februari 1990 lezen we : “ Tot slot volgt een welles-nietes debat rond de
pupbemiddeling. Bepaalde leden zijn van oordeel dat er strengere criteria moeten worden
gehanteerd ipv gewoon lid zijn. Anderen zijn het daar dan weer niet mee eens. Een middelmatige
teef kan uitmuntende pups ter wereld brengen. Bepaalde stemmen opperen om de pupbemiddeling
gewoon af te schaffen. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd…”. De laatste zin zou later
profetisch blijken. De belangen van gewone liefhebbers en van fokkers, die toch ook wel met
verkoop bezig zijn, blijken niet altijd even gemakkelijk te verzoenen. In latere jaren zal dat
regelmatig de kop opsteken en zorgen voor discussie.
In de tweede jaargang van de Rapporteur merkten we meteen meer diepgang. Jan Bertels schreef
over fokken “ bezint vooraleer je begint” , Rudy de Jonge had het over het houden van een tweede
hond en concludeerde : “twee honden geeft dubbel plezier maar je moet ze wel proberen te
begrijpen. Eén plus één is niet altijd twee.” Vanaf dan werden ook de nieuwe leden gepubliceerd en
kreeg men soms kritiek over het overheersende ras, de golden. Stephan Creytens stuurde een brief
waarin hij opriep om meer open te zijn voor alle retrievers. Hij besloot : “ Zijn doorsnee Labeigenaars half onnozele, apathische zielepoten ? Of hebben ze maar bitter weinig over voor hun
honden? Let op, hier begint het schoentje te wringen.” Het lidgeld voor de hoofdleden bedroeg 500
Bfr en 250 Bfr voor de medeleden. Tegen halfweg het jaar werd Johan De Caluwé hoofdredacteur
van De’n Rapporteur, een functie die hij vele jaren trouw zal vervullen waarbij we de verhalen van
zijn golden Lucca, “de Leeuw van Vlaanderen”, konden volgen. Medestichter en duivel-doe-al
Jacques Sercu kwam te overlijden.
De voorzitter stelde ook duidelijk waar de club voor stond: “ Ik verwijs bij deze naar de
puppytraining. Dus niet de klassieke gehoorzaamheid (onder dwang) maar integendeel, de subtiele,
ludieke training met als hoofddoel de perfecte verhouding hond-geleider. Er wordt een band
gesmeed, zodoende een team vormend met onze Retriever, die aandacht heeft voor de baas.” Dit
geschreven in het jaar 1990 toen we eigenlijk in België nog weinig gehoord hadden van positieve
bekrachtiging of clickertraining. Karen Pryor en Gary Wilkes hielden hun eerste clickertraining pas
in 1992.
Ook uit andere artikelen uit die beginperiode bleek dat men “aandacht” van de pup/hond op de
eerste plaats zette. Een artikel van Ginette Doom “ Kersverse Eigenaars van een puppy “ zouden we
vandaag nog integraal kunnen aanhalen . Ze schreef letterlijk: “ De basisregel bij de opvoeding zou
de ‘vrolijke routine’ moeten zijn. Dit betekent een onverschillige houding ten overstaan van
ongewenst gedrag en een uitbundige en vrolijke uiting van tevredenheid ten overstaan van het
gedrag dat u wenst aan te moedigen .”
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In het tweede jaar van haar bestaan zal WTP naast de jacht ook duidelijk de gehoorzaamheid
promoten. Ivo Moeremans werd binnengehaald als instructeur met als doel honden klaar te maken
voor de Brugse Interclub en voor andere gehoorzaamheidswedstrijden. Voor de honden die de
jachtopleiding volgden had men blijkbaar een initiatiejacht gevonden in de streek van Poeke waar
een 12-tal retrievers het geleerde in de praktijk mochten brengen. Achteraf kon men er terecht in de
plaatselijke hondenschool … dezelfde blijkbaar waar we 24 jaar later onze herfstwandeling zouden
organiseren. Even later sprak Gé Kleynen over een “ Grandioze jacht in Vlissegem” 1. Jaren later
zal men hierover nog verhalen vertellen want er werden 92 fazanten geschoten, 80 patrijzen en nog
“wat eenden, konijnen en duiven “. En dat net achter de Belgische duinenrug. Vandaag kan men
zich er geen voorstelling meer van maken. Nog meer sprak de uitnodiging van Roger Janssens tot
de verbeelding. Niet minder dan 186 personen schoven aan voor een diner in de Grote Schuur
gevolgd door een orkest dat ten dans speelde. Dat waren nog eens tijden !
Het jaar 1991 werd ingezet met een primeur. Tineke Anthonissen, dé Nederlandse specialiste in
werkende retrievers, kwam de jachtcursus inleiden met een spreekbeurt over diverse
trainingsfacetten. Haar boeken “ De eerste stappen” en “ De drie apporten” zijn nog altijd

standaardwerkjes. Toen slaagde men er nog in om vlak bij de deur in Snellegem een veldwedstrijd
met CACT te organiseren. De editie 1991 werd trouwens gewonnen door Stef Bollen met labrador
Paducah Liberty. Even later kwam Mevr M Van Herle-Stevens spreken over gehoorzaamheid voor
een publiek van 50 leden. De coryfeeën van de kynologie leken toen allemaal de weg naar Sijsele te
vinden.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering leren we dat de club intussen goed was voor 140.000
Bfr omzet en dat aangezien men geen opbrengsten putte uit het clubhuis het lidgeld verhoogd werd
naar 700 Bfr. Een voorstel om een bijdrage te vragen per gevolgde les werd verworpen. In het
bestuur werd Erna Ballegeer verkozen.
Dat jaar werden er niet minder dan twee workingtesten georganiseerd, waaronder een waterworkingtest op de eigen terreinen. Uit de lijsten met geboortemeldingen in het clubblad blijkt ook
dat meer en meer leden de weg van het fokken insloegen. De Golden Retriever begon aan zijn
opmars. Intussen ging men op reis naar Windsor, werd een fokdag georganiseerd en ging men vaak
samen op wandel. Tussen twee jachtcursussen door organiseerde de jachtcommissie maandelijks
een initiatieles voor retrievers met wildapport, schot- en watergewenning. Dankzij vertaalwerk van
Michelle Rossenu kregen de leden ook regelmatig de verhalen van James Herriott (“All Creatures
Great & Small” ) te lezen. Op de jaarlijkse veldwedstrijd in Snellegem à la Française legden
clubleden beslag op de eerste vijf plaatsen met Little Torky van Geert Vermeersch als winnaar.
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Naar een piek.

B

egin jaren negentig schoot de werking van Will to
Please als een raket de hoogte in. De retriever en meer
speciaal de Golden begon heel goed in de markt te liggen als
ideale grote gezinshond met een cachet van
“kindvriendelijk”. De beeltenis van de hond dook op in
reclamecampagnes en geschroomd van veel kynologische
kennis begonnen meer en meer mensen deze hond als
huishond te nemen. Op een gegeven moment kwam er zelfs
een bericht in het clubblad inzake een overaanbod van
Golden- en Labradorpups, waardoor niet alleen de prijs
daalde maar sommige fokkers met pups van meer dan 12
weken zaten. Er volgde dan ook een oproep om geen
gelegenheidsnestjes meer te fokken en er pas aan te beginnen
als er minstens vier ernstige kandidaat-kopers op de
wachtlijst stonden. Er werd ook een lang artikel van de
Nederlandse Labradorclub gepubliceerd waarin men
waarschuwde tegen de ‘genetic drift’, nl het fokken met een
heel beperkt aantal ouder- (vader-) dieren. De conclusie was
dat een populatie waarin weinig onderlinge verwantschappen
bestaan het stabielst en het gezondst is. “ Zo is het
bijvoorbeeld gevaarlijk om enkele dieren de fokkerij volledig
te laten beheersen “.

Lesgeversteam gehoorzaamheid in 1992
Puppy: Erna Beuselinck, André Bastien,
John Huyghebaert en Stephan Creytens.
A-klas: Viviane Deleersnijder, Bernard
Lanssens, Gilbert Creyf, Henk Gunst, John
Huyghebaert.
B-klas:Annemie Gruyaert, Marijke Devolder,
Gerard Minu, Henk Gunst, Peter Maene.
C-klas: Annemie Gruyaert, Rudo Desodt.
Lesgeversteam jacht 1992:

Op de drie domeinen was de club super actief:
Daniël Tobias, Frieda Verpoort, John
gehoorzaamheid, show en jacht. Voor dat laatste onderdeel
Huygebaert, Dirk De Groote, Gé Kleynen,
doken in de club zeer goede jonge honden op oa de
Ben Koolen, Serge Jacquet en Marianne
genoemde Torky en ook Mentor van Roger Lingier. Er werd
naast de jacht- en feestcommissie ook een werkcommissie
Tobias.
opgericht. Die stond onder leiding van Gerard Minu en
hoofdinstructeur Annemie Gruyaert. Deze commissie was de voorloper van de latere
gehoorzaamheidscommissie.
Voor het werkjaar 1992 voorzag de club niet minder dan 17 activiteiten los van de gewone
trainingsdagen. Ook financieel boerde de club niet slecht. Bij de afsluiting van 1991 was er een
kasoverschot van 100.000- Bfr. Toch waren er ook al de eerste wolkjes aan de heldere hemel.
Familiale situaties hebben uiteraard een invloed op een vereniging die steunt op allemaal
vrijwilligers. Na de scheiding van de terreineigenaars, kwamen er halfweg het jaar nieuwe
richtlijnen inzake het gebruik van het terrein waarbij de mogelijkheden beperkter werden. Omdat er
niet meer mocht geschoten worden met een alarmpistool dienden de jachtcursisten in allerijl een
nieuwe locatie te zoeken.
De Windsor-reis van dat jaar zou vele deelnemers lang heugen. Alles was perfect gepland buiten
een buschauffeur die maar aan geen kanten de weg wist noch in Frankrijk noch in London.
Hilariteit alom ! Op het einde van het werkjaar kon het bestuur fier als een gieter melden dat er niet
minder dan 451 mensen lid waren van de club. Volgens hedendaagse maatstaven een gigantisch
aantal. André Bastien nam wel ontslag als penningmeester en werd opgevolgd door André
Bervoets. Ook Annemie Gruyaert stopte haar activiteiten als gedreven lesgeefster in de
gehoorzaamheid. Nieuwe instructeurs werden Josette Garreyn, de jonge Ann Beernaert en Ronald
Peere.
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Het toppunt van de club lag rond de jaren ’91 –’93. Op de “Happening”1991 waren 281 retrievers
ingeschreven. Het jaar daarop zakte het aantal al tot 209.
Begin 1993 kon de voorzitter melden dat de KKUSH een akkoord gaf om de naam “Trainingsclub
Will to Please” te mogen dragen. Op 16 februari werd de club echter opgeschrikt door een tragisch
ongeval. Mistral en Pulis, de twee labradors van
Serge Jacquet liepen op een gegeven moment op
de autoweg, wat ze met hun leven bekochten.
Gans de club was in shock. Vanaf datzelfde jaar
verhuisde de jachtcursus naar “De Krulleput” te
Sint Michiels Brugge, waar men na de training
een pintje kon drinken in het voormalig
kippenhok van Marcel Bailleul.
Datzelfde jaar zou de workingtest ook naar daar
verhuizen. Er werd eveneens een WTP-team
afgevaardigd voor de Internationale Workingtest
te Lommel. Zij behaalden er een eervolle 8e
plaats terwijl Dirk De Groote in de individuele
wedstrijd onderuit ging in de finale doordat baas
en hond bij een cruciale marking geplaagd
werden door wespen.
Er werd ook gestart met een showtraining
op woensdagavond en een cursus trimmen.
In de gehoorzaamheid kon Will to Please de
interclub van de Brugse hondenscholen
voor de tweede keer winnen. Via contacten
in Groot-Brittannië, waren John en Ginette
er in geslaagd om de jaarlijkse bustrip van
de Engelse Golden Retriever Club naar
Brugge te lokken. Zij kregen er een
rondleiding in de historische stad en waren
op de “Happening”aanwezig. Aangezien er
onder de bezoekers veel gerenommeerde
Engelse keurmeester-fokkers waren, was dit
een unieke kans voor de golden
retrieverliefhebber om hun hond op de
“WTP-Happening” in te schrijven.
Maureen McKenna schreef achteraf een
lange brief over haar ervaringen in dat
weekend. Zij was enthousiast over de
ontvangst en de rondleidingen in Brugge.
Ze merkte op dat het nachtleven wat
getemperd was omdat het Belgische volk
een droevige periode doormaakte. “ Zij
treurden om de dood van hun koning die de
zaterdag zou begraven worden. “. Zij was
vol lof voor de organisatie en voor de exposanten “die lange afstanden aflegden over het vasteland
omdat het aantal gespecialiseerde shows erg beperkt is.”
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Het jaar 1994 werd ingezet met een primeur. In de Rapporteur werd de eerste zwart/wit foto
gepubliceerd . Ondanks de slechte kwaliteit kunnen we het toch niet laten om hem hierbij af te
beelden. Oude getrouwen zullen nog enkele gezichten herkennen… maar dan in een 20 jaar jongere
versie.
Komen en gaan is een constante in een vrijwilligersorganisatie. Begin van het jaar verlieten Rudo
Desodt en Ronald Peere het instructeursteam. Ann Beernaert en Koen Vandekerckhove werden
voorgedragen voor het examen van instructeur en zouden ook slagen. Even later zou ook Stephan
Creytens als instructeur puppies zijn activiteiten stopzetten.
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De club was intussen een gevestigde naam omwille van haar jachtdemo-team. Na Hunting
verzorgden zij ook een voorstelling van het
retrieverwerk op Brussels Dog Show. Dit was de
periode dat er op de club verschillende
wedstrijdspelers gehoorzaamheid trainden die heel
behoorlijke resultaten haalden ook in GP1 (
Gehoorzaamheidsprogramma 1). Daniël Tobias
verliet het bestuur evenals André Bervoets. Herman
Staelens nam de taak van penningmeester voortaan
op zich. Het clubkampioenschap 1994 werd een
gebeurtenis die alle aanwezigen zich nog lang
zouden herinneren. In die tijd was het de gewoonte
dat na de clubmatch een gezellig etentje volgde en
een “feestje” in de kantine. Groot was ieders
verbazing toen rond mindernacht enkele jonge
clubleden zich ontpopten tot “ Will-to-PleaseChippendales-dancers”. De namen van de gestripte
helden van de avond zullen we hier niet publiceren,
maar de foto’s ervan bestaan nog altijd ! 
Naar de Algemene Ledenvergadering van 1995
waren niet minder dan 82 mensen afgezakt. Er waren op dat moment nog 432 leden en het budget
was opgelopen tot een half miljoen Belgische Frank. Na een felle discussie over de geplande
verhoging van het lidgeld van 700 BFr naar 1000 Bfr werd beslist om een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor leden en instructeurs. De vergadering werd echter
nog wat bitser toen de vernieuwing van het bestuur ter sprake kwam. De kandidatuur van Koen
Vandekerckhove werd niet weerhouden omdat hij nog niet lang genoeg lid was. Inzake de
kandidatuur van Josette Garreyn ontving het bestuur een anonieme brief waarbij gemeld werd dat
zij ooit één nestje pups gefokt had. De statuten verbieden immers een bestuursfunctie voor
“fokkers”. Daarop ontstond een felle discussie die uiteindelijk uitdraaide op een weigering van haar
kandidatuur. In de kynologie is het blijkbaar zo dat wie ooit één nestje kweekte levenslang het
etiket fokker krijgt. Zoals veelal gold hier ook de regel: “ dura lex , sed lex”. Samen met een
incident tijdens een gehoorzaamheidsles deed dit blijkbaar de emmer overlopen waarna Roland en
Josette Decoo-Garreyn hun ontslag aanboden. Daarmee verloor de club twee instructeurs die WTP
mee omhoog tilden inzake gehoorzaamheidswedstrijden. Later zou het niveau van de jaren 93-95
zelden nog behaald worden. Toch kon de club erop bogen dat de gehoorzaamheidswedstrijd van 22
april 1995 compleet volzet was met 16 deelnemers voor het brevet, 74 voor programma 1 en 30
voor programma 2.
Halfweg de jaren ’90 was de retriever goed ingeburgerd in onze contreien. Het clubmagazine
maakte in één nummer melding van niet minder dan 14 geboren nesten, waarvan 10 goldens.
Ginette Doom deed dan ook een oproep naar verantwoord fokgedrag en maakte melding van een
toenemend aantal aanvragen tot herplaatsing van honden: “ Soms zijn daar verantwoorde redenen
toe, anderen verzinnen een smoesje, je merkt dat al gauw. Er zijn er ook die ronduit toegeven dat ze
de hond beu zijn ! Ze hadden zo’n puppy in een opwelling aangeschaft , ze zijn zo mooi en lief, hé,
als pup.” Tevens begon men zich zorgen te maken over het ontbreken van een pre-puppy-klas.
Maar er werd toen nog geen werk van gemaakt omdat de begeleiding van de nieuwe hondenbaasje
gerekend werd tot de verantwoordelijkheid van de fokker.
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In juni 1996 verscheen voor de eerste keer het “Kroniekje van Toots …” van Etienne Martens. Alle
komende jaren zou Golden Toots van ’t
Vier kegels op één rij.
Bloemenhof in elk nummer van de Rapporteur zijn
verhaal doen: kleine en grote dingen uit het leven
Met Ann en Rudo erbij.
van de hond en zijn baas, zullen de revue passeren.
‘k Vroeg mij af: “Wat zijn die nu van plan”?
Wanneer Toots later naar de eeuwige jachtvelden
vertrekt wordt hij waardig opgevolgd door Gitta van
En toen we na de les moesten blijven,
’t Hof Pierlapont.

We waren met vijven.
Viel zowaar mijnen fran(k).
’t Baasje zou met mij de overgang proberen.

De club organiseerde op 14 en 15 september in
Sijsele het West-Vlaams Kampioenschap met zowel
tentoonstelling als gehoorzaamheid en andere
disciplines. Johan De Caluwé, hoofdredacteur,
Toots kon ook rijmen …
raakte op vakantie in Zuid-Frankrijk zijn Golden
Lucca kwijt tijdens een onaangelijnde wandeling.
Pas tien uur later dook hij terug op : “ Wat toen
door mij heenging is eigenlijk onbeschrijflijk. Ik was zo dolgelukkig dat ik Lucca terughad.
Gelukkig heeft hij toch zijn neus goed gebruikt en uiteindelijk ons vakantiedomein teruggevonden. “

Een onweer boven WTP
egin 1997 was het bestuur van de VZW teruggevallen tot 4 leden: John Huyghebaert (vz) ,
Annie Malengier ( o-vs – die later op het jaar zou wegvallen), Herman Staelens
(penningmeester) en Eric Van Ryckeghem (secr). Erna Ballegeer en Viviane Deleersnijder beslisten
immers om zich niet herkiesbaar te stellen en er dienden zich niet onmiddellijk nieuwe bestuurders
aan. De club stelde het inmiddels financieel goed en kon bogen op een
spaarpotje van 830.000 Bfr. Op Paasmaandag werd de club voor de eerste keer
Sint-Hubertus besliste
verwelkomd in ’t Veld in Ardooie. Op de wandeling werd een recordopkomst
om de letter “W” voor de
van 108 deelnemers vastgesteld. De kop van het peloton was al rond de grote
pups van 1998 niet te
vijver gestapt toen de laatsten aan het water verschenen. Het aantreden van de
retrievers in Midden-West-Vlaanderen ging niet ongemerkt voorbij. Jaren later
gebruiken en meteen
zou de club daar haar vaste stek vinden.

B

Stilaan begon het internet de wijde wereld te veroveren en WTP kon niet
achterblijven. Freddy Quackelbeen lanceerde een eigen mini-website.
Geschreven in Word, jawel, werd het nieuwe medium een plek van informatie
voor leden en niet-leden. Dit op een moment dat retrieversites in Europa nog
niet eens zo evident waren als 15 jaar later. Grote naam “ Martin Gaus” werd
uitgenodigd voor een lezing, of liever performance, en kon een volle zaal
moeiteloos op zijn hand krijgen.

over te schakelen op de
“X”.
Vanaf 1 september werd
de identificatie en
registratie van honden
door de overheid
verplicht gesteld, hetzij
door tatoeage, hetzij
door microchip.

In de loop van het jaar was er evenwel al heel wat gerommel in de club.
Eerder was er al een einde gekomen aan de jachttrainingen op het terrein in
Sijsele door een scheiding van de terreineigenaars. Blijkbaar waren er
herhaalde discussies over de relatie VZW en uitbating van het clublokaal. Daarnaast circuleerden er
geruchten over het stichten van een nieuwe club mogelijks onder de noemer van Golden Retriever
Club van België. Dit werd trouwens in een brief van 1 december 1997 ten stelligste ontkend door
het bestuur van de GRCB. Wat er ook van zij, vlak na het clubmatch kwam er een bliksem uit de
lucht gevallen. De voorzitter en secretaris werden door Mevrouw Mia Van Acker aangemaand om
de terreinen te ontruimen. Zij ontvingen de brief op 13 november 1997 en dienden binnen de week
een ander onderkomen te vinden.
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Het bestuur schoot meteen in actie. Twee dagen later werden de attributen opgeladen en WTP
verhuisde volledige naar de “Krulleput” in St Michiels, een terrein van clublid Marcel Bailleul.
Eerder was de jachtcursus daar al van start gegaan. In een uitgebreide mededeling onderstreepte het
bestuur nog eens dat Will to Please “ geen enkele commerciële bedoeling heeft” en het enig doel de
opvang en begeleiding van retrievers en hun baasjes was. Een aantal clubleden verkozen echter om
in Sijsele te blijven om er even later de club Best of Friends op te richten.
WTP kreeg in Sint Michiels een doorstart en meteen werd het bestaande bestuur ( John Huygebaert
als voorzitter en Eric Van Ryckeghem als secretaris) op een bijzondere Algemene Vergadering op 5
december 1997 flink uitgebreid met Ingrid Devlieger als penningmeester, Leo Devriendt
(ondervoorzitter) en bestuursleden : Katty Moors, Frank Morel, Marina Vandendriessche en Etienne
Wallaert. Deze laatste nam meteen kordaat de leiding van de evenementencommissie die instond
voor een ganse reeks nevenactiviteiten. Hun eerste organisatie : de Lentewandeling door het
krekengebied van St Laureins, voor de kleinsten met paard en kar, werd meteen een groot succes.
Vanaf het volgende werkjaar 1998 vonden de meeste activiteiten een plaatsje op de Krulleput waar
de eigenaar een voormalige loods ombouwde tot gezellige kantine met terras. Naast enkele
gehoorzaamheidsterreinen was er eveneens voldoende plaats om een stuk van de jachttraining te
organiseren. Vooral in de grote vijver hebben heel wat retrievers het verre apport op of over water
onder de knie gekregen. Bij het tienjarig bestaan van de club stak er duidelijk een nieuw elan de kop
op. In het eerste nummer van de Rapporteur heerst dan ook een hoerastemming bij de voorzitter :”
Het geeft een goed gevoel te weten dat er in de club nog heel wat trouwe leden aanwezig zijn die er
reeds bijhoorden vanaf het eerste uur van WTP. Dat het prima gaat met WTP kan niemand
ontkennen. Onlangs telden we tijdens onze gehoorzaamheidslessen : 14 pups, 15 in de A-klas, 23 in
de B-klas en 14 in de C-klas. We mogen trots zijn. “Alsof om de nieuwe start nog duidelijker te
maken werd beslist om het clubblad voortaan op A4 ipv A5-formaat uit te geven. De layout van het
blad kwam in handen van Stefan Taveirne en die koos meteen voor een luchtige stijl en het gebruik
van veel beeldmateriaal. De tijd van de computer was nog niet helemaal aangebroken en dus kwam
er heel wat knip en plakwerk bij kijken.
De Jachtcommissie liet zich niet onbetuigd en lanceerde een gesmaakt symposium over het trainen
van werkende retrievers met grote namen uit de UK: Sara Chichester, Sally Jenkins en Judith Seal.
Showtraining werd opgezet. Drie leden deden zelfs mee aan een heuse canicross in Loppem en in
de zomer ging de P®ET-competitie door, een sportief gebeuren in teamverband. Voor de 10e
Happening werden kosten nog moeite gespaard en de Krulleput leek voor één dag ergens in de
glooiingen van Engeland te liggen. Best in Show werd die dag de Flatcoated Retriever Trioaks
Hudson voorgesteld door de 10 jarige Sharon Vermeersch.
Alle voorgaande perikelen hebben de club zeker leden gekost. De pieken van meer dan 400 leden
zouden later nooit meer bereikt worden . In 1999 ontplooide de club opnieuw vele initiatieven, een
tweede jeugd leek aangebroken. Dirk Van De Maele en Mady Heirman kwamen het bestuur
vervoegen. Deze laatste zou ook de nieuwe secretaris van de vereniging worden. Bijna vanaf het
prille begin had Eric Van Ryckeghem deze taak op zich genomen. Achter de schermen verzette hij
heel veel administratief werk samen met Anne-Mie die zelf een aantal jaren les gegeven had. Eric
was één van die mensen waarvan elke vereniging er minstens één moet hebben: stil, discreet, met
een grote werkkracht … geluidloze motoren die de machine draaiende houden.
Toppunt van dat jaar was wellicht de trip naar Engeland waar een jachtsymposium werd gevolgd in
Elstead op invitatie van Liz en John Barnes en onder bezielde leiding van Sam Seal en Essio. De
volgende conclusie werd meegenomen naar de thuisbasis: “ Aan de basis ligt een stabiele
vertrouwensrelatie hond-handler en stapsgewijs wordt hierop verdergebouwd. Een juiste
combinatie hond-geleider resulteert in een happy dog-happy handler relatie en uiteindelijk is dit
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toch het ultieme streefdoel. Walk, … don’t run.” Het schijnt dat de leutige bende het achteraf nog
bont maakte in het lokaal zwembad, kwestie van wat af te koelen .
Maar met het einde van de eeuw kwam er ook een einde aan het engagement van Ginette en John.
Twaalf jaar voordien had John Huyghebaert resoluut de teugels in handen genomen van de nieuw
gestichte club. Met tomeloze inzet was hij er samen met zijn echtgenote Ginette Doom in geslaagd
een standaard neer te zetten: een retrieverclub die zowel op het vlak van ledenwerking, show,
gehoorzaamheid als jacht zijn gelijke niet zou kennen.
John was de voorzitter in mooie en bange dagen, instructeur gehoorzaamheid en jacht. Ginette was
bij iedereen gekend voor haar pupbemiddeling en als lid van de fokcommissie en de redactie.
Ginette wist ook alles van de medische problemen waarmee een hond kan kampen. Zij was diegene
die honderden mensen had verwelkomd op de club en hen wegwijs had gemaakt. Nu was het stilaan
welletjes geworden en wilden zij het wat rustiger aan doen. John zou later in Ardooie nog een aantal
jaren puppyles geven. Als voorzitter werd hij opgevolgd door Leo Devriendt, tot dan de
ondervoorzitter. Ginette en John werden door de Westvlaamse Federatie speciaal gehuldigd voor
hun 20 jaar inzet voor de kynologie in onze provincie.
In het millenniumjaar werd het 12,5 jarig bestaan van de club gevierd met een speciale bijlage in de
Rapporteur waarin foto’s van de afgelopen jaren werden afgedrukt. Spijtig genoeg is de technische
kwaliteit hiervan niet goed genoeg om ze opnieuw te publiceren . Afgemeten aan het aantal
bladzijden in het tijdschrift zat het tentoonstellen van retrievers helemaal in de lift. De club
herbergde heel wat honden die het op Belgische of Internationale shows ver schopten. De
Happening 2000, eens te
meer in opperbeste
weersomstandigheden,
was opnieuw een opsteker.
De dag nadien was er de
show in Tienen en kregen
we toch wel een speciaal
plaatje. Voor de titel van
Best of Breed kwamen
twee WTP-honden uit de
werkklasse tegenover
elkaar te staan . Uschy van
’t Hof Pierlapont werd
voorgesteld door Ingrid
Lahousse en Vince van ’t
Hof Pierlapont kwam in de
erering met haar
echtgenoot Eric De Voogt.
Deze laatste won uiteindelijk het BOB. Voorts werd het jaar gekenmerkt door een Pet Competitie in
de gietende regen maar dat kon de pret niet bederven.
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Domper op de vreugde van de goed draaiende
club was het collectief ontslag van de redactie van
het tijdschrift. Johan De Caluwé was al die jaren
hoofdredacteur gebleven en benadrukte in zijn
laatste ‘Vooraf geblaft’ dat er geen sprake was van
onenigheid maar dat “ geen enkele
redactiemedewerker nog een echte band met het
dagelijks leven van de club had”, waarna men
besloten had om in schoonheid afscheid te nemen.
Zo kwam stilaan een einde aan het tijdperk van de
mensen die er vanaf het prille begin in 1998 waren
bij geweest. Een nieuwe generatie diende de
fakkel over te nemen. Dat was echter niet evident.
Zo vond men niemand die het clubblad verder
wilde runnen. Tot enkelen rond “ de stoof bij
Marcel” de koppen bij elkaar staken. Freddy
Quackelbeen engageerde zich om voor één jaar
hoofdredacteur ad interim te spelen. Tegen dan
moest er een definitieve redactie gevormd zijn.
Het zou anders uitpakken… dertien jaar later
draagt hij nog de verantwoordelijkheid om elke
drie maanden het blad te vullen. In het
eerstvolgende nummer loste Rik Hampe,
Rik Hampe – Rapporteur 2001 nr 1
hoofdinstructeur gehoorzaamheid, meteen een
schot voor de boeg. In een artikel over show- en
werklijnen bij het fokken brak hij een lans om meer aandacht te geven aan de werkeigenschappen
van een retriever. Een bijdrage die voor wat discussie zou zorgen maar die een decennium later vrij
profetisch zou blijken.

Voor mij is echter één punt duidelijk, de allermooiste
retriever op een show die een drukke, nerveuze,
schuwe indruk nalaat op mij is voor mij geen echte
retriever meer. Ook zo de retriever die het gewenste
apporteergedrag niet vertoont en of schuw is voor
het opnemen van wild, onhandelbaar is enz. En dit
komt precies door bij het fokken die werkelijk mooie
werkeigenschappen die een retriever bezit te
benadelen ten voordele van een diepe borst, een
mooie stop of mooie hoekingen. Besef goed, beste
lezer dat onze retriever niet populair geworden is
door allen maar mooi te zijn maar vooral door zijn
lief, rustig, vriendelijk karakter waarbij vooral ook zijn
werklust, apporteergedrag en zijn ‘will to please’
belangrijk zijn.

De Rapporteur verscheen voortaan, om werkdruk en financiën wat te ontlasten, slechts 4 keer op
een jaar . De pupbemiddeling ging over in de handen van Maureen De Neve. Intussen had WTP ook
de weg gevonden naar Kasteel Hemsrode bij dhr en mevr baron de Maere. Waar de workingtest
nog in de Krulleput en Snellegem doorging, werd op 8 september 2001 een Cold Game test
georganiseerd in Anzegem. Guy Van Den Bossche deed de eerste aanzet om ons daar te
introduceren. Het gebeuren greep plaats tijdens de jaarlijkse Military en men diende ervoor te
zorgen dat de paardenwedstrijd niet gestoord werd door de alarmpistolen. De eindbalans viel
volledig ten goede aan de retrievers en op het einde van het jaar werd de eerste veldwedstrijd op
fazant er op stapel gezet. In de volgende jaren zou de club hier vaak terugkeren zowel voor
workingtesten als veldwedstrijden. Kasteel Hemsrode werd onze ‘tweede thuis’ .

De grote verhuis.

B

egin 2002 nam de club afscheid van Mady Heirman die de vorige jaren het secretariaat had
waargenomen. Zij werd door de Algemene Ledenvergadering vervangen door Lieljan Bossuyt.
Op die vergadering bleek ook dat de financiële situatie van de club niet meer zo gezond was als
voorheen. Na de splitsing werden een aantal jaren geen ledencijfers gepubliceerd maar aan de
inkomsten uit lidgelden kan men vaststellen dat er een dalende trend was. Ook de Happening was
tanend. Men sprak van een achteruitgang van boven de 200 inschrijvingen naar een 70-tal. De
kosten bleven grosso modo gelijk maar de inkomsten daalden natuurlijk. Daarbij mag men niet
vergeten dat Will to Please nooit een eigen kantine heeft uitgebaat, voor de meeste hondenscholen
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toch een belangrijke bron van inkomsten. De ledenbijdrage bleef bescheiden op 30 euro. In dat jaar
werd ook het 2.000e lid van WTP ingeschreven en met een flesje champagne gehuldigd.
De ontplooide activiteiten kwamen hierdoor echter niet in het gedrang. Zo organiseerde men op
Paasmaandag terug een gesmaakte lentewandeling met in de voormiddag een bezoek aan het
opleidingscentrum voor blindegeleidehonden en daarna een tocht door de Doornpanne in
Oostduinkerke. Ook de cold gametest en de workingtest zowel als de petcompetitie konden rekenen
op heel wat bijval.
Op bestuurlijk vlak liep het echter minder gestroomlijnd. Omdat twee bestuursleden ontslag namen,
de jachtcommissie bijna alle leden verloor en er heel wat minder instructeurs gehoorzaamheid
waren, was men genoodzaakt om op 19 juli een speciale Algemene Ledenvergadering te houden.
Voorzitter Leo Devriendt zag zich door gezondheidsproblemen genoodzaakt zijn functie neer te
leggen. Daarop werd een oproep gelanceerd om nieuwe bestuursleden en instructeurs aan te
trekken.
Tegen de ALV van 2003 waren een aantal zaken al opgelost. Er werd een nieuwe jachtcommissie
samengesteld die reeds in maart in Ardooie de jachtcursus organiseerde. Marc Waerlop nam de
verantwoordelijkheid op zich voor de gehoorzaamheidstrainingen. Het bestuur bestond voortaan uit
zes leden met Dirk Van De Maele als voorzitter, Ingrid Devliegher als penningmeester, Lieljan
Bossuyt als secretaris en bestuursleden Etienne Wallaert , Marina Vandendriessche en nieuwkomer
Kathy Vantomme. Het bestuur mocht meteen verder op zoek naar een nieuw geschikt terrein. De
maanden voordien werd de samenwerking op de Krulleput alsmaar moeilijker tot bijna onmogelijk.
Een locatie in het Brugse lag het meest voor de hand maar werd niet gevonden, waarna het bestuur
aan de leden voorstelde om de club integraal te verhuizen naar de Leenbosstraat in Ardooie. Dit
werd met een grote meerderheid door de leden aanvaard, zij het dat een aantal Brugse stemmen
hiermee niet zo gelukkig waren. Vanaf het begin was WTP immers een Brugs getinte club geweest.
De Happening zou nog enkele keren in Assebroek georganiseerd worden, vooraleer de club meer
een aangelegenheid van Midden West-Vlaanderen werd. Wat niet belet dat mensen uit de kuststreek
de weg bleven vinden naar Ardooie. Maar niet getreurd ,de activiteiten kregen een vernieuwd elan.
Er werd zelfs eind augustus een heuse retriever-fuif georganiseerd met ambiance tot in de late
uurtjes. ’t Veldkruis werd meteen the place to be voor alle retrieverliefhebbers waar tussen pot en
pint menig hondenprestatie van commentaar werd voorzien.
Het werkjaar 2004 startte met opnieuw twee bestuursleden die zich
geen kandidaat meer stelden. Zowel Dirk als Ingrid hadden dit
tijdig aangekondigd zodat de overgang eenvoudiger zou kunnen
verlopen. Marc Waerlop kwam in het bestuur en Etienne Wallaert
werd voorzitter.
Met een clubterrein vlak naast zijn deur zou Etienne “hét” gezicht
worden van WTP. Altijd en overal aanwezig: zowel om de putten
op het nieuwe terrein op te vullen, het gras af te rijden , als
gangtrekker van alle activiteiten, als fondsenwerver met een
speciaal commercieel talent, als spreekbuis van de club in de
kynologische structuren. De ALV stemde in met een voorstel om
voortaan de verplichting op te leggen dat alle honden een vaccin
tegen kennelhoest moesten krijgen. Een voorstel om het lidgeld te
verhogen naar 50 euro werd evenwel afgezwakt naar 40 euro.
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De betrokkenheid van de leden kan men in die periode aflezen aan de talrijke inzendingen voor de
Rapporteur. In een tijdperk voor Facebook, stuurden mensen graag verhalen, resultaten en
ervaringen door waarbij hun retriever uiteraard centraal stond. Een opendeurdag op 3 juli zette de
puntjes op de “i”: Will to Please was ondanks de nodige perikelen, verhuizing en personeelswissels
gezond en wel. Drie iconen van de Belgische kynologie maakten hun opwachting: dhr Vanherle (
die kort daarop zou overlijden), dhr Decuypere en Baron Coppens d’Eeckenbrugge. Zij gaven de
club een uitstraling tot in en voorbij “Brussel”. Het programma van de dag was meteen het
statement van de club. Zowel show, gehoorzaamheid als jacht met retrievers bleven de opdracht van
de vereniging. In een bedankingsbrief schreef baron Coppens lovende woorden: “Zoals ik het in het
interview uitdrukte, herinnerde dit gebeuren aan de tijd dat de Belgische Retriever Club overal
dergelijke Open Deurdagen organiseerde om de toen nog
glansnieuwe sport bekend te maken. Dat dit nu
Minister Rudy Demotte (PS) van dierenwelzijn
plaatselijk gebeurt toont aan hoe belangrijk het is steeds
had in 2004 een opmerkelijk plan ter
nieuwe contacten te zoeken, om steeds de diverse
aspecten van onze hondensport te bevorderen en te
preventie van hondenbeten klaar. Uit
verbeteren.” Ook de contacten met andere retrieverclubs
onderzoek bleek dat het grootste deel van de
werden meer aangehaald. Gerdy Maelbrancke wist zo
beten (65%) zich binnen de gezinsomgeving
Fille Exelmans van De Gouden Jachthoorn te overhalen
om bij WTP een puppysymposium te houden, hetgeen
voordoen met als slachtoffer kinderen jonger
zeer gesmaakt werd. Een allround retrieverdag van Best
dan vijf jaar.
of Friends kreeg een aankondiging in ons tijdschrift en
Gerdy Maelbrancke ging er de jachtproeven keuren. Op
De reeks regels van Demotte:
Hunting en Eurodog was de retrieverdemo intussen een
Elke hond krijgt een paspoort waarop alle
vast item geworden. Bezoeken met de honden aan
gegevens over gedragstest, opleiding en
bejaardentehuizen konden op veel bijval rekenen. Een
kerstwandeling kreeg een vaste plaats op de kalender
incidenten vermeld staan.
evenals een jaarlijkse koekenverkoop om wat extra
Alle paspoorten komen in een gegevensbank
euro’s in het bakje te krijgen.

terecht. Die databank maakt het mogelijk om
een preventief kweekverbod in te stellen.
Bij aankoop van een hond moet de klant
eerst één week 'bezinningstijd' in acht
nemen. Pas dan kan de hond effectief
gekocht worden. Op het verkoopsdocument
moeten beide data vermeld staan.
Bij het begin van de bezinningsperiode moet
de verkoper uitgebreid informatie over het
dier geven aan de kandidaat koper.
(bron : Het Laatste Nieuws)

Wie bladert in de oude Rapporteurs zal merken dat vanaf
2005 de jacht, de jachtinitiatie en de jachtwedstrijd aan
belang winnen bij WTP. De showmensen bleven hun
ding doen maar leken minder noodzaak te voelen aan een
hondenschool om hen te begeleiden. Fokkers ontdekten
allemaal het internet om zich te profileren. De echte
gehoorzaamheidsspelers waren bij WTP stilaan met een
loep te zoeken. Maar er is daarnaast een revival van het
“terug naar de bron” gevoel. Retrievers werden niet
ontwikkeld om als schoothond te dienen of op een groen
tapijt te lopen, maar komen pas tot hun recht in veld, bos,
moeras en water. Een groeiende kern “jachtmensen” leek
deze zienswijze terug op te pakken en de resultaten
bleven niet uit. John Huygebaert schreef een artikel over
“waarom jachthonden trainen”. Het lezen van dit artikel
zou een must moeten zijn voor elke retrieverbezitter. We
Het plan werd evenwel nooit volledig
citeren: “ Wij, mensen van WTP, kiezen voor de retriever
omdat hij een uitstekende apporteur is op wild en
gerealiseerd.
waterwild, hetzij gemarkeerd of verloren en tevens
uitmunt door zijn uitstekend dirigeerwerk.” En tot slot : “
Alhoewel er veel goede technieken zijn, is het uw ‘houding’ ten opzichte van het trainen van de
hond die beslist over zijn toekomstig succes of falen… Uw geduld moet eindeloos zijn, zoniet maakt
u fouten … en niet uw hond! “. Een tweedaags symposium met auteur Nel Barendregt werd dan ook
druk bijgewoond. Echt nieuwe dingen leerden we niet maar het deed deugd om eens alles op een
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rijtje te zetten en zelfs enkele nieuwe uitdrukkingen op te steken: KISS (keep it simple, stupid) en
TAK-TAK ( snel uitgaan en snel enthousiast inkomen). Met labrador Trioaks Wader haalde Geert
Vermeersch de beheerde titel van Field Trial Champion binnen. Tot op heden nog altijd de enige
van dit kaliber. WTP – leden zouden ook de komende jaren stilaan naam maken op veldwedstrijden
en workingtesten en zo de veelzijdigheid van de club onderstrepen. We haalden zelfs het regionaal
TV-nieuws met de WT in Anzegem. Een interview met Voorzitter Steverlynck van de Vlaamse
jagersvereniging HVV bevestigde dat onze honden terug een plaats kregen die hen eeuwenlang
toebehoorde : ten dienste van de jager en met alle respect voor het wild. Naast de gebruikelijke
amateurwedstrijd in Anzegem werd een Open Field met CACT georganiseerd in Moerbeke-Waas.
Keurder Jef Verrees blikte tevreden terug op die dag: “ Moerbeke-Waas is een jacht om, als
retrievervoorjager, je vingers van af te likken. Een terrein dat zeker een CACIT waard is in de
toekomst.”
Verheugend was ook dat we een nieuw ras bij WTP mochten verwelkomen. We hadden er allemaal
over gelezen en eens gezien op een show, maar de Amerikaanse variant van onze honden kenden
we niet. Marie-Claude en Didier Haelewyn vonden vanuit de regio Lille de weg naar onze club met
hun Chesapeak Bay Retriever Utah. De sterke hond toegerust voor de zwaarste opdrachten in koud
zeewater , oogstte heel wat belangstelling. Sindsdien is er een hechte samenwerking ontstaan met
onze vrienden in het Noorden van Frankrijk zowel op hun show, hun Sélectif als hun workingtest.
Retrievers sans frontières als het ware. Een team zakte zelfs af naar Le Touquet ( ‘Paris Plage’) om
er een workingtest te betwisten… zij kwamen met bijna alle prijzen naar huis. Voor een aantal jaren
werd ook een samenwerking georganiseerd met JAC Orion uit Oudenaarde. Samen met Luc Ferket
en zijn team organiseerden we jaarlijks een workingtest voor retrievers in Ename.
Toch leek het alsof de “ledenvereniging” Will to Please ook het nieuwe tijdperk was ingestapt naar
de “hondenschool/-consult” . De betrokkenheid van de leden blijkt het best uit de aanwezigen op de
jaarlijkse Algemene Vergadering. Op 11 februari 2005 waren er nog slechts 28 mensen die een
avondje wilden opofferen. Ooit waren er 60 of 80 aanwezigen. Jaarlijks bleef er een instroom van
bijna 100 nieuwe leden , maar evenveel verlieten na één of twee jaar opnieuw de club. Mensen
kopen een hond maar zijn niet noodzakelijk hondenadepten. Enkele uren willen ze wel opofferen
voor zijn “opleiding”, maar de goesting is blijkbaar bij de meesten heel snel voorbij.
Het was al lang geweten dat een hondenpup enorm veel leert tussen 7 en 14 weken. Toch was het
lange tijd een traditie in hondenscholen dat pas vanaf 13 weken een aanvang genomen werd met de
puppyklasjes. Hierdoor was er in de thuissituatie al heel wat misgegaan bij vooral onervaren nieuwe
baasjes. In ons clubblad bevestigde Tineke Antonisse (retrievericoon en auteur van ‘De vroege
opvoeding van een retrieverpup’) deze stelling. Zij schreef: “ Met een paar pups probeerde ik dit
uit en het resultaat was overweldigend. Niet alleen leerde een pup tussen 8 en 16 weken razendsnel,
maar het geleerde bleef de rest van zijn leven ook aanwezig. Het was een openbaring en daarna
wilde ik al mijn
honden in handen
krijgen om geen dag
van deze ‘gevoelige
periode’ te missen.
Want als de basis
eenmaal is gelegd,
wordt de rest van de
africhting een stuk
eenvoudiger. “.
Na consultatie van
een dierenarts inzake
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de problematiek van de immuniteit werd daarom besloten om een pre-puppygroepje op te starten op
zaterdagmiddag. Vooral voor de eigenaars van de hondjes een noodzakelijke opstap. John
Huyghebaert nam ze de eerste jaren onder zijn deskundige leiding.

Een herboren club.

H

et lijkt erop dat WTP na wat moeilijke jaren een vaste stek gevonden had in Ardooie en dat dit
ook afstraalde op het enthousiasme van de vrijwilligers en de waslijst van activiteiten die
ontplooid werden. Ook financieel bleek men terug op de trappers te staan. Boekjaren konden weer
met een aanzienlijk boni afgesloten worden. Eind 2005 totaliseerde de club 218 leden en dit cijfer
zou zowat de constante blijven voor alle komende jaren.
Ook de Happening leek aan een tweede jeugd begonnen te zijn. De magische inschrijvingscijfers
van boven de 200 werden nooit meer gehaald. Andere tijden ! Maar dankzij de regie van Etienne en
de medewerking van tientallen mensen werd de Happening in Ardooie meer dan een
hondententoonstelling. Na elke editie stroomden een aantal berichtjes en mailtjes binnen om de club
te feliciteren..
In 2007 werd de kynologische wereld opgeschrikt door een TV-programma “Superhond “. Met de
bevallige presentatrice Dina Tersago leek het programma vooral bedoeld om via veel SMS-jes geld
in het VTM-laadje te brengen. Wat je zag was een aanfluiting op al hetgeen waarvoor wij als club
staan. In de rubriek “Vooraf geblaft” schreef de hoofdredacteur toen : “ Op een webblog is intussen
al sprake van favoritisme en een winnaar die blijkbaar gekozen is om de speciale TV-gaven van het
baasje eerder dan de hondse eigenschappen van het dier. Laat ons maar hopen dat dit programma
niet een nieuwe rush richting dierenwinkel in gang zet met tegen de vakantieperiode terug overvolle
asielen. “
In april van dat jaar namen we afscheid van Toots , die als “schrijvende Golden” tien jaar lang het
Kroniekje van ons clubblad gevuld had. Voor één keer was het zijn baasje Etienne die de pen
vasthield en die emotioneel afscheid nam van zijn vriend. Zijn woorden waren die van ons allemaal.
In de vele jaren van WTP hebben ontelbaren afscheid moeten nemen van hun retriever. Altijd ging
het gepaard met pijn, maar ook altijd waren wij dankbaar omdat we een stuk van onze weg samen
met hem of haar hadden afgewandeld. Velen kregen een passend afscheidswoordje in de
Rapporteur.
Meer en meer clubleden vonden
intussen de weg naar het echte
retrieverwerk. Binnen de jagerswereld
begon de vraag naar goed apporterende
honden blijkbaar toe te nemen. Her en
der werden we gevraagd om te
picking-uppen. Een speciale plaats
voor velen is Bois de Piètrieux – in
volksmond ‘Leuze’ – waar tientallen
honden dankzij Dirk Vandeputte de
stiel konden leren. Van daar uit zijn ze
soms uitgezwermd naar andere
jachtrevieren maar iedereen bewaart
goede herinneringen aan de hilarische
momenten met alle honden en baasjes
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in de antieke Defender. Daarnaast zette het “F”-nest van de Thornmill-kennel de werkende golden
terug op het voorplan. De vijf honden die bij WTP trainden hebben een indrukwekkend palmares op
jachtwedstrijden bijeengesprokkeld. Samen met enkele andere F-namen inspireerden ze talrijke
mensen om bij de aankoop van een volgende retriever in de richting van een werklijn te zoeken.
In de jaarovergang 2007-2008 kon WTP bogen op een schitterende prestaties. In Moerbeke-Waas ,
bij de gebroeders Lippens, konden we het Belgian Championship voor Retrievers organiseren. Die
2e december 2007 viel de regen de ganse dag met bakken uit de hemel. Door deze extreme
weersomstandigheden en het zwaar terrein met gevarieerd “echt” wild werd het een mooie
competitie met 11 labradors en 1 golden. We zagen prachtige apporten en uiteindelijk zegevierde
Int B FTCH Starcreek Zally. Filip Bollen reageerde emotioneel op deze overwinning mede omdat
het meteen de laatste wedstrijd van zijn tophond was. Een dankwoordje achteraf van dhr Jean
Nargaud – voorzitter van sectie 2 van de KKUSH – was een opsteker voor iedereen die zich die dag
ingezet had. We haalden zelfs de Italiaanse sportpers.

Lieljan Bossuyt nam om familiale redenen – tijdelijk – ontslag uit haar functie als secretaris. Kathy
Vantomme nam voortaan het secretariaat waar. Een clubhuis op het terrein bood voortaan plaats
voor vergaderingen en allerlei manifestaties.
De KMSH voerde vanaf 2009 de verplichte DNA-procedure in om de authenticiteit van de
afstamming van honden beter te controleren. Charel Borgmans had zonet een leuk boekje
gepubliceerd en kwam het voorstellen op de club: “ De Golden Retriever in België “ biedt een kort
historisch overzicht van de golden in ons land. Als om dat te vieren, won Clever van ’t Hof
Pierlapont de amateurfield in Anzegem: een golden op het hoogste schavot! De club organiseerde
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ook terug haar workingtest in het vertrouwde Anzegem, waar we coryfeeën Lynn en Malcolm
Stringer mochten verwelkomen. Daarnaast werd heel wat steun verleend aan de WT in
Pecquencourt Frankrijk.
Toch werd ook WTP niet gespaard van de nieuwe tijdsgeest. Zienderogen zag men het clubgevoel
smelten zodat eigenlijk alleen nog de mensen van de jacht een hechte groep vormen. Voorzitter
Etienne Wallaert deed dan ook volgende oproep op de Algemene Ledenvergadering: “ Maar
ondanks al deze inspanningen bemerk ik toch dat het gros van onze leden zich niet meer zo
verbonden voelt met hun club. Vooral bij onze nieuwere leden, die iedere week maar weer zo veel
energie van onze lesgevers mogen verwachten en anders als het ware compleet afwezig blijven op
welk clubgebeuren dan ook. Sommigen zeggen dat dit een fenomeen is eigen aan deze tijd.
Misschien wel, maar voor ons eens te meer een opdracht om met zijn allen het tij proberen te keren.
“. Het aantal aanwezige 22 op 220 leden onderstreepte als het ware deze woorden.
De “echte” leden lieten zich echter niet kennen. Verschillende mensen zetten zich in die jaren in
voor diverse goede doelen. Hachiko kreeg financiële steun, aandacht, pups en gastgezinnen vanuit
WTP. Een WTP-team ging de Belgisch kleuren verdedigen op de driedaagse wedstrijd tijdens de
Game Fair in de UK. Samen met het clubsouper zorgde de barbecue, het English Breakfast en de
lente-, herfst- en kerstwandeling voor de sfeer en het aanhalen van de vriendschapsbanden. De
Belgische Labrador Club vond in Ardooie een vaste locatie voor hun jaarlijkse clubshow. Vanuit
diverse scholen kregen we stagiairs op bezoek. Op shows en jachtwedstrijden in binnen- en
buitenland scoorden leden in de diverse disciplines.
Na nog een bestuurswissel in het begin van 2010 , Kathy Vantomme werd als secretaris terug
vervangen door Lieljan Bossuyt en Luc Corthals werd penningmeester, voer de club tot eind 2012
in rustige wateren. Alleen zou het jaar daarop ook Marc Waerlop het bestuur verlaten. De verhuis
naar Ardooie was inmiddels volledig verteerd, zij het dat het overlijden van de terreineigenaar
opnieuw voor de nodige onzekerheid zorgde. De afwerking van de jaarkalender volgde de loop van
de seizoenen. Nieuwe leden bleven binnenstromen met een gemiddelde van 80 per jaar (met
evenveel ontslagen). Een nieuw computersysteem maakte het mogelijk het ledenbestand en de
betalingen dichter op te volgen.
Instructeurs en commissieleden kenden intussen hun “stiel”. Op Hunting van 2010 stond WTP voor
jagend Vlaanderen in de picture met een heel verzorgde stand dankzij de kunstwerken van JeanPierre Montrieul. De jachtcommissie organiseerde de finale van het workingtestseizoen in Oizy met
vier eigen mensen in competitie: Dorin Bostyn en Annie Troch in novice, Jonas Maelfait en Gerdy
Maelbrancke in open. Enkele keren zouden ook WTP-leden aantreden op de prestigieuze Game Fair
in Engeland. Op showgebied verlegden onze mensen duidelijk de grenzen. Aantreden in binnen- en
buitenland was reeds bij velen ingeburgerd maar door de nieuwe wetgeving werd het nu ook
mogelijk om het Verenigd Koninkrijk gemakkelijker te betreden met een hond. Hieruit vloeiden
diverse deelnames aan Crufts voort met regelmatig mooie resultaten.
Met enkele opleidingen achter de rug bij Syntra West, schreef Freddy Quackelbeen enkele artikelen
over de manier waarop honden leren. Wat in de beginjaren van WTP eigenlijk al gekend was inzake
positieve bekrachtiging werd wat van onder het stof gehaald. Vanaf 2012 werden de puppylesjes
verder opgesplitst in drie groepjes. Zodoende kon men in kleine groepjes beter inspelen op
behoeften van de baasjes in functie van het ontwikkelingsniveau van de pup. Regelmatige
introductie-avonden met de titel “ Wie is je hond ?” waren bedoeld voor toekomstige en nieuwe
hondeneigenaars.
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Anderzijds kwam er ook verdieping van het opleidingswerk. Geert Strubbe bestudeerde grondig de
aanpak van Cesar Millan en bracht één en ander in de praktijk bij WTP. Uit diverse discussies
binnen de gehoorzaamheidscommissie gaf hij samen met Marc Vanderhaeghen het startschot voor
een ruime onthaalbrochure voor nieuwe leden : “ Van Pup tot Baas.” Eerder dan de zoveelste
opsomming van theoretische inzichten probeerde men hierin vooral praktische zaken aan te snijden.
Dus niet alleen “hoe is het “ , maar vooral “ hoe doe je het”. Een tweetal bezoeken aan het
wolvenasiel versterkte de drang tot kynologische verdieping.
Enkele jonge mensen begonnen zich duidelijk te profileren vooral in het jachtgebeuren. Een aantal
kregen de smaak te pakken om met hun hond te gaan jagen. Anderen tilden zichzelf en hun hond op
tot een hoger niveau. Na het afsluiten van het seizoen 2012 mocht WTP fier zijn op twee jongeren
die met hun Golden aantraden op het Belgian Championship: Jonas Maelfait en Olivier Martens.
Vijfentwintig jaar lang hebben mensen de kar getrokken. Sommigen zijn er vandaag gelukkig nog
bij.
Zoals in elke vereniging of organisatie zal het voortbestaan van Will to Please evenwel afhangen
van de nieuwe generatie. Op hen is onze hoop gesteld.
(juli 2013)
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Nawoord van de voorzitters:
John Huygebaert : 1989 – eind 1999
Leo Devriendt: januari 2000 – juli 2002
Dirk Van De Maele : juli 2002 – december 2003
Etienne Wallaert: vanaf 2004 - heden

John Huyghebaert:
“Reeds 25 jaar geleden dat we de eerste beschroomde stappen ondernamen om een ‘Retrieverclub’
op te richten, in het kader van de KUSH.
Het was meteen een succes, de club werd zelfs groter en belangrijker (gewicht op wedstrijden,
stemmen op clubvergaderingen ..enz..) dan de BRC zelf.
Daarin was onze “Happening”een voorbeeld, wat alleen reeds het aantal inschrijvingen betrof!
Het was een enorme vernieuwing, vormgeving en structuur, die heden ten dage nog wordt gevolgd.
Heel veel succes verder.”

Leo Devriendt
“In 1991 werd ik lid bij “W.T.P.” en van de “Belgian Retriever Club”. W.T.P. was toen
regioverantwoordelijke West-Vlaanderen van de “BRC”.
Ik kwam er met mijn zwarte labrador Mc’ Youri zowel gehoorzaamheid als jachttraining volgen.
Snel werd ik er een lid vol enthousiasme. Zo leerde ik ook de structuur van de vereniging kennen. J.
Huygebaert de toenmalige voorzitter, vroeg mij om lid te worden van de jachtcommissie wat ik zo
aanvaardde. Jachttrainingen heb ik er zeer gedreven gevolgd en ook samen met mijn Lab 2 maal
clubkampioen geweest. In 1994 ben ik als kapitein van een Belgische ploeg ook de overwinning
gaan halen op de “Europe Retiever Country Games”.
In Engeland heb ik een Flat-Coated Retriever gekocht bij Sam en Judi Seall. Zo leerden we ook
Engelsen uit de retrieverwereld kennen en hebben we in juni 1998 een symposium en workingtest
voor retrievers gehouden met Sara Chichester, Sally Jenkins en Judith Seall. Met “WTP” hebben
we later ook een werkdag meegemaakt in Engeland. Ook ben ik een paar jaar lid geweest van de
nationale werkcommissie dit tot doel de reglementen en toelatingsvoorwaarden voor
veldwedstrijden te herzien en bij te sturen.
In 2000 werd ik voorzitter bij “W.T.P.” en heb ik er mijn plicht eveneens met vol enthousiasme tot
2002 volbracht. Interne strubbelingen en meningverschillen hebben mij gedwongen uit
gezondheidsredenen af te treden. Als hartpatiënt had ik een ernstig hartfalen en meerdere
hartstilstanden gehad en dit had mij fel verzwakt.
Doch met heimwee denk ik nog altijd terug aan die mooie tijd en wens ik “W.T.P.” nog alle succes
toe met hun 25 jarig jubileum.“
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Etienne Wallaert
“ Retrieverclub « Will To Please , een vriendenkring van mensen met Retrievers die onderling ‘n
onbeschrijfelijke passie delen voor hun geliefkoosde viervoeters.
Toen wij in 1992 ons Labradorteefje ‘Sloeber’ moesten laten inslapen op 10 jarige leeftijd wegens
te ver gevorderde suikerziekte was er ’n onbeschrijfelijke leemte gekomen in ons gezinsleven.
Zodoende werd er al vlug geopteerd om ’n nieuwe puppy binnen te halen. Toen destijds nog zo
onwetend over keuze en aankoop van honden gingen we via de diverse streekkranten de rubrieken
“Honden te koop” gaan doorbladeren. Er was toen nog geen sprake van internet zoals we dit nu
kennen.
En zo op ’n zondagmorgen in Juni 1992 gingen we naar ’n commerciële hondenverkoper
woonachtig in Poeke om er eens ’n kijkje te gaan nemen.
Er werd ons ‘n schattige Gele Labrador puppy reutje van 13 weken oud aangeboden en in de armen
gelegd van Marina. Het emotionele gemoed kreeg meteen de bovenhand en vanaf dat moment werd
de schattige puppy niet meer door mijn vrouw Marina losgelaten. En zo kwam Ramses in ons leven
,’n schattige labradorpuppy die ’n eigen verhaal kende met ups en downs, maar die al bij al ons
gezinsleven de daarop volgende jaren ’n totaal andere wending zou geven .
Zodoende ook door Ramses kreeg ik weet van het bestaan van ’n speciale club voor Retrievers met
name Will To Please, toen destijds nog gevestigd in Sijsele-Damme.
Bij ons eerste bezoek aan deze club werden wij zo hartelijk ontvangen door de stichters van deze
club met name Mr. John Huyghebaert en zijn echtgenote Mevr. Ginette Dooms en hadden wij
beiden zo ’n goed gevoel in de werking en opvang van deze club, dat de keuze al gauw gemaakt
werd…. Deze club was zo anders dan de plaatselijke diverse hondenscholen hier in de directe
regio. Dit zou dus onze wekelijkse zaterdagse uitstap worden in de toekomst. We kregen uiteraard
iedere week terug contact met andere Retrievermensen en kregen op deze manier ook dat
ongeneeslijke passionele virus te pakken dat eigen was aan deze club.
Tijdens mijn eerste jaar op WTP ontdekte ik dat ik week na week meer fan werd van de Golden
Retriever. Dit was ook uiteraard mijn mentor en toenmalig voorzitter van de club M John
Huyghebaert niet ontgaan . Ik werd door hem op het hart gedrukt mij niet te laten verleiden tot ‘n
tweede emotionele aankoop van ’n puppy, maar uit te kijken om ’n afspraak te maken met ’n
bonafide fokker van Goldens. Ik was ondertussen zo gepassioneerd voor het type Dual Purpose
Golden Retriever , dat bij deze moest uitgekeken worden naar ’n kennel die zich niet alleen focuste
op het fokken van mooi ogende Goldens maar vooral ook de nodige factoren prioritair
stelde zoals passie en werklust in gezonde evenwichtige ouderdieren. Ondanks de toen zeer talrijke
gelegenheidsfokkers van Goldens was mijn keuzelijstje al drastisch uitgedund.
Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij de Familie Devoogt- Lahousse uit Loppem die tevens lid waren
van WTP en die aan mijn visie beantwoordden. Hun Golden Retrieverkennel “Van ’t Hof
Pierlapont” blijkt na al die jaren de juiste keuze geweest te zijn voor ons. Met Scott en Uncle-Sam
leerde ik de diverse knepen van het vak op gebied van gehoorzaamheid en jacht. De succes story
begon met onze Multi Champion Vince van ’t Hof Pierlapont. Hij liet me op alle vlakken met hem
titels veroveren in binnen en buitenland . Samen met deze prachtgolden hebben we ’n
benijdenswaardige en onvergetelijke periode mogen beleven waarin mijn engagement in de Club
daartoe ook heel bepalend is geweest. Nog later kwam ook Colin als halfbroer van Vince bij ons
terecht in 2003 . Net als zijn oudere broertje Vince versierde hij het eveneens om de mooiste titel
aan zijn naam toe te voegen namelijk deze van Belgisch Kampioen.
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Met de komst van Vince in 97 werd ik ook door John gemotiveerd om samen met Marina ons
kandidatuur te stellen om in het bestuur te treden.
Ik was reeds voordien al actief als gebrevetteerd lesgever in de gehoorzaamheid op WTP en nu
WTP zowat al onze vrije tijd opeiste kon dat er dan ook nog wel bij. Het was niet altijd rozegeur en
maneschijn op WTP.
Het succes wat zich vertaalde in het jaarlijks groeiend ledenaantal die op ’n gegeven moment meer
dan 400 leden telde, kende ook na tijd minder aangename situaties voor de club in het algemeen.
Zo overkwam de mooiste club van Vlaanderen in 98 het trieste gebeuren dat enkele heethoofden en
geldwolven aan de basis lagen om verdeeldheid in deze club te zaaien en op deze manier het
toenmalig WTP bestuur te ontwrichten.
Dank zij de inzet van bewust trouwe leden en bestuursleden naar de club toe kon de schade beperkt
blijven. Maar het heeft na afloop toch geresulteerd in een afscheiding van een beperkte groep leden
die WTP de rug hebben toegekeerd.
Het was voor het bestuur en zijn voorzitter ’n zware kaakslag na jaren van ongekende belangloze
inzet . Maar ondanks dit alles dan maar verhuisd met WTP naar ’n voor de hand liggende locatie in
de buurt van Brugge. Het was voor velen even wennen en er zijn door deze afscheiding ook
ongewild keuzes gemaakt geweest door tal van leden . Het was niet meer wat het geweest was en
het zou het ook nooit meer zo worden. Er waren nu eenmaal te veel bruggen opgeblazen onder
diverse mensen. Ook onze voorzitter John voelde dit goed aan en voelde zich verraden door velen
die hij jarenlang had begeleid tot ze op eigen benen konden staan. Hij had als voorzitter en
begeleider WTP 10 succesvolle jaren bezorgd en had het heel moeilijk met deze situatie.
In deze periode gaf onze stichter en captain van de club dan ook de fakkel door aan zijn
ondervoorzitter Mr Leo Devriendt die op zich ook reeds al ’n aantal jaren deel uitmaakte van ons
WTP bestuur. Maar om gezondheidsredenen gaf Mr. Leo Devriendt na een drietal jaar zijn ontslag
als voorzitter. Zijn opvolger en ondervoorzitter Mr. Dirk Van De Maele heeft dan het
voorzitterschap voor ’n tweetal jaren op zich genomen van WTP. Doch zijn beroepsactiviteiten
eisten na enkele jaren zoveel van zijn povere vrije tijd dat hij noodgedwongen deze bestuursfunctie
in zijn visie niet langer kon waarmaken.
Mede door het feit dat we genoodzaakt waren om uit te wijken naar een andere thuishaven voor
WTP om reden dat we onze leden geen continuïteit konden bieden in de door WTP aangeboden
diverse disciplines, voelde ik mijzelf aangesproken en gesteund door de meerderheid van de club
verantwoordelijk om WTP terug op de sporen te plaatsen.
Zo kwam WTP met de ganse huisraad in 2003 na ’n jaar proefperiode en stemming in Ardooie
terecht.
Het was terug opnieuw wennen voorafgegaan met veel opknapwerk van terrein en povere
accommodatie. Maar dit alles resulteerde in ’n vernieuwde club van passionele clubmensen die met
meer respect met elkaar gingen samenwerken. Ook mocht ik terug onze stichter en Ere- Voorzitter
in Ardooie verwelkomen en omzeggens wekelijks begroeten waarbij we nog jarenlang samen de
begeleiding van de puppy’s voor onze rekening namen.
Ik werd onder mijn toenmalige bestuursleden in 2003 de functie van Voorzitter toegewezen die ik op
heden nog steeds met hart en ziel probeer uit te oefenen. Onze club op heden heeft dank zij tal van
trouwe medewerkers nog steeds ’n gerespecteerd aanzien in het Belgische Retrievermilieu. Zelfs
over de landgrenzen geniet WTP ’n door velen benijde reputatie. Getuige hiervan zijn onze
buitenlandse leden.
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Ik ben nu al ruim 15 jaar onafgebroken bestuurslid van WTP waarvan 10 jaar jullie captain. Ik
hoop dat ik straks de eer en het genoegen mag beleven om 25 jaar WTP te mogen vieren samen met
zoveel belangrijke trouwe WTP mensen die over de jaren heen de club hielpen opbouwen en
ondersteunen.
En speciaal naar onze jeugd toe…. Op naar de volgende 25 jaar!!!
Mij rest nog één vraag…. Wat zou het gemis in ons leven geweest zijn de afgelopen 25 jaar zonder
het bestaan van WTP ?“

Bedanking van diegene die meegewerkt hebben :
Fille Exelmans , Etienne Martens, John Huyghebaert, Rudy de Jonge, Geert Vermeersch, Dorin
Bostyn, Familie De Voogt, Leo Devriendt, Etienne Wallaert.
Speciale dank aan Dorin Bostyn om mijn tekst na te lezen en te corrigeren.
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Organogram op 31 december 2012
BESTUUR
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester:
Shop en Catering :

Etienne Wallaert
Lieljan Bossuyt
Luc Corthals
Marina Vandendriessche

GEHOORZAAMHEIDSCOMMISSIE
Etienne Wallaert
Ann Hoornaert (secretariaat)
Martin Van Damme
Geert Maelfait,
Jelle Rys
Marc Vanderhaeghe
Sabine Sintobin
Freddy Quackelbeen
Michel Santens
Guy Pype

JACHTCOMMISSIE
Dorin Bostyn ( secretariaat)
Etienne Wallaert,
Freddy Quackelbeen
Gerdy Maelbrancke
Geert Maelfait
Martin Van Damme

PUPBEMIDDELING
Lieljan Bossuyt

REDACTIE RAPPORTEUR en WEBSITE
Freddy Quackelbeen

Will to Please – 25 jaar

Pagina 28

