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Verslag 
 
1. Voorwoord door de Voorzitter (Etienne - voorzitter) 
Beste Retriever vrienden , leden van Will To Please 
Aan iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse ALV. 
Ondertussen moeten we weeral anderhalve maand terugblikken toen we met onze laatste activiteit 
op WTP, namelijk onze eindejaarwandeling, het jaar 2016 op WTP mochten beëindigen. 
 
Het afgelopen jaar 2016 liet zich vooral de eerste maanden kenmerken door de nood om een aantal 
aanpassingen in onze statuten op te nemen en tevens ook bijkomende bestuursverkiezingen te 
organiseren. Op zijn beurt werden al deze aanpassingen dan ook bekrachtigd op de gewone ALV van 
2016. Door een bijkomende bijzondere ALV te organiseren konden we eventuele nieuwe kandidaat 
bestuursleden verkiezen. Dit alles resulteerde in het feit dat er een aantal nieuwe gezichten nu deel 
uitmaken van het WTP-bestuur. Ondertussen heeft iedereen zich optimaal weten aan te passen aan 
zijn taak en loopt de WTP motor terug zoals het hoort. 
 
Onze website kreeg ook een nieuwe en zeer geslaagde facelift na enkele maanden de dupe te zijn 
van hacking praktijken in het voorjaar van 2016. 
 
Gewoonte getrouw hebben wij, bestuur en commissies, samen met tal van 
gelegenheidsmedewerkers terug een hele resem aan clubactiviteiten tot een goed einde weten te 



brengen en op deze manier onze leden op diverse vlakken met volle teugen laten genieten van onze 
WTP inzet. 
 
Ik wil bij deze als voorzitter van WTP eens te meer alle bestuursleden, commissieleden en andere 
medewerkers, van harte bedanken voor hun belangeloze inzet over het afgelopen jaar. En ik hoop 
dat we met zijn allen voor het komende jaar ons heel verdraagzaam en respectvol  zullen gedragen 
om verder op een joviale en vriendschappelijke wijze onze club te runnen. 
Nogmaals dank aan alle collega’s en medewerkers. 
Etienne Wallaert 
Voorzitter WTP 
 
 
Goedkeuring verslag AVL en BAVL (zie website en bij de secretaris) 
Verslagen worden unaniem goedgekeurd. 
 
2. Verslag Communicatie en ledenbeheer (Geert - ondervoorzitter) 
 

 2013 2014 2015 2016 
Totaal aantal leden 207 178 182 246 
Achterstallig lidgeld  12 0 0 23 
Effectieve, stemgerechtigde 
leden 

34 34 33 51 

Hoofdleden: – Medeleden:  173 – 33 152 - 26 157-25 197-49 
Nieuw in het jaar 77 62 69 106 
Saldo - 21 - 29 + 4 + 64 

 
Wie niet in orde is met het lidgeld (23) krijgt meerdere herinneringsbrieven. 
Dit jaar een opmerkelijk groot aantal nieuwe leden nl. 106 in 2016 en reeds 27 in 2017. Daarnaast 
blijft het een gegeven dat slechts een 100 leden meer dan 2 jaar lid zijn. Dus de uitstroom blijft 
aanhouden. Dit zal waarschijnlijk meerdere oorzaken hebben …. 
 
Nieuwe lidkaart: 
In oktober 2016 werden de nieuwe lidkaarten ingevoerd. Ze zijn nu gemaakt uit een degelijk, harder 
plastic met vooraan een herkenbare WTP look. Deze look wordt verder gebruikt op de website en de 
nieuwsbrieven. 

 
 
 
 
 
Communicatie 
De Nieuwsbrief per mail verscheen 8 keer in het verslagjaar. 
De Rapporteur verscheen niet meer in 2016. 
De nieuwsbrief en de nieuwe website vervangen de rapporteur. 



Over de website straks meer info. 
Alle vragen komen bij Geert terecht die dan dispatcht naar de desbetreffende persoon. Veel nieuwe 
leden vinden via dit kanaal de weg naar WTP. 
 
 
 
 
Nieuw logo: 

 
Nieuw lettertype: 

 
Geert Maelfait 
 
3. Verslag websitebeheer (Marco Fernandez) 
 
Sinds augustus 2016 heeft WTP een nieuwe website. Bedoeling van de site is in de eerste plaats om 
een informatiekanaal te zijn voor de leden. D.w.z. alle info die de club en haar leden aanbelangt zijn 
terug te vinden op de site. Als je wil weten wat er zal gebeuren of al gebeurd is, dan moet je het op 
de website terug kunnen vinden. 
 
Daarnaast willen we ook een visitekaartje hebben om geïnteresseerden aan te spreken en eventueel 
te overtuigen lid te worden van de club. 
 
De site is opgebouwd gebruik makend van de laatste web technologie en vanuit het principe dat hij 
gemakkelijk en optimaal te gebruiken moet zijn op de verschillende toestellen (smartphone, tablet, 
laptop, desktop) en de diverse webbrowsers waarmee we op het internet surfen. 
 
De site is momenteel opgebouwd als volgt: 
 
‘Home’ pagina:  
De plek waar je als WTP lid het overzicht krijgt van de clubactiviteiten die gepland staan (de kalender) 
alsook de nieuwste berichten terugvindt (rubriek laatste nieuws). Nieuwe berichten kunnen gaan 
over: zowel informatieve mededelingen over activiteiten (mededelingen) als verslagen en artikels 
(blog). 
Voor niet-leden, geïnteresseerden bieden we ook een kort overzicht van de activiteiten die we als 
club aanbieden. 
Finaal is er onderaan ook een plek waar je een videofilmpje kunt terugvinden. Bedoeling is om te 
wisselen in functie van de komende activiteiten. 
 



‘Over WTP’ pagina: bevat een aantal submenu’s die gemeenschappelijk hebben dat ze linken naar 
pagina’s die specifiek over de club gaan. Daarin bevindt zich: 

- Mededelingen pagina: bevat mededelingen van het bestuur, aankondigingen van activiteiten, 
vaak met de mogelijkheid om online in te schrijven. Kortom alles wat WTP als club betreft 
(bv. de aankondiging van deze ledenvergadering). 

- Lid worden pagina: biedt een overzicht van hoe je lid kan worden van WTP, wat dit 
lidmaatschap inhoudt en wat de kostprijs is. 

- Bestuur: overzicht van alle bestuursleden en commissieleden (jacht en gehoorzaamheid). 
Hier vind je ook de belangrijkste emailadressen en telefoonnummers – deze pagina zou er 
beter, daar gaan we toch van uit, uitzien mochten er ook foto’s komen van de bestuursleden. 
Zal ook de herkenbaarheid voor nieuwe leden verhogen. 
Geert zal de foto’s van bestuurders en commissieleden verzamelen. 

- Het WTP-archief: hier vind je een stuk clubgeschiedenis terug. We hebben hier heel wat 
artikels die Freddy Quackelbeen heeft geschreven alsook oude nummers van het clubblad de 
‘rapporteur’ verzameld. Zeer lezenswaardige informatie. Verder vind je ook per jaar (vanaf 
2014) de fotoreportages die gemaakt zijn n.a.v. clubactiviteiten, videofilmpjes en finaal ook 
de plaats waar je meer clubgerelateerde info vindt zoals de statuten, het huishoudelijk 
reglement en ALV verslagen. 

 
‘Blog’ pagina: doel is om verslagjes van clubactiviteiten te posten en eventueel interessante artikels 
over onze liefhebberij. Als mensen zich geroepen voelen om daaraan bij te dragen, graag. Dit 
gedeelte wordt immers maar ingevuld als mensen iets schrijven en foto’s meegeven. Dit laat ook zien 
dat WTP een levendige en plezante hondenclub is. Je kan het doel een beetje vergelijken met wat 
vroeger in de ‘Rapporteur’ stond: lezenswaardige en leuke lectuur. Dus een warme oproep aan de 
schrijvers / journalisten onder jullie om bij te dragen. 
 
‘Retriever rassen’ pagina: geeft een overzicht van de geschiedenis en de eigenschappen van de 6 
retriever rassen. Het is zeer interessante en vlot geschreven info door Freddy Quackelbeen 
geschreven voor de vorige website van WTP (we zien ook in de statistieken dat deze pagina 
regelmatig geraadpleegd wordt). 
 
‘Links’ pagina: biedt een overzicht van interessante links. Momenteel staat daar enkel een overzicht 
van WTP leden die ook retrievers fokken. Kan aangevuld worden indien men dat wenst. 
 
‘Contact’ pagina: elke website heeft die en dus ook WTP. Hier vind je de klassieke gegevens zoals 
adres, email en bankgegevens. 
 
Momenteel zien we dat er nog niet de reflex is om spontaan naar de website te gaan voor 
informatie. In principe, als alles tijdig doorgegeven wordt, moet je op de website alle last minute info 
terugvinden. Immers van zodra de info bij de webmaster terecht komt, wordt deze dezelfde dag, 
maximum een dag later op de site gezet (ook afhankelijk van de hoeveelheid werk die dat met zich 
meebrengt). 
 
Om het website bezoek te stimuleren laten we momenteel via Facebook weten dat er iets nieuws op 
de site staat samen met een link die je direct naar het betreffende artikel of bericht brengt. Hopelijk 
hoeven we in de toekomst daar niet meer op te rekenen om mensen naar de website te leiden. 
 
De communicatielijn voor de website loopt momenteel via Geert Maelfait. Voor sommige activiteiten 
is hij enkel een doorgeefluik en kan het soms omslachtig zijn om bijkomende info op te vragen 
wanneer iets niet duidelijk is. Daarom is het eventueel te overwegen dat Geert zich focust op info 
over de jacht en alles wat van het bestuur komt en dat de info over de gehoorzaamheidsactiviteiten 



via Ann Hoornaert of iemand anders loopt. Op deze manier kan de communicatielijn ook korter zijn 
mochten er nog bijkomende vragen zijn. 
 
PLANNEN 
 
WTP heeft nu ook een YouTube kanaal waarop je video’s terugvindt van de clubactiviteiten (klikken 
op het YouTube logo terug te vinden onderaan elke pagina naast het Facebook logo dat je naar de 
WTP Facebook pagina brengt). Bedoeling is om dat stelselmatig uit te breiden. 
 
We willen graag ook regelmatig wisselen van foto’s op de site (m.n. in de headers) zodat er wat meer 
dynamiek is. Daarvoor hebben we mooie en kwaliteitsvolle foto’s van onze retrievers nodig. Die zijn 
dus altijd welkom. Kwaliteitsvol wil zeggen hoge resolutie (minimaal 3000px breed) en scherp. 
 
Verder blijven we werken aan kleine details die de gebruikerservaring nog beter moeten maken. 
 
Als er nog verwachtingen, behoeften zijn in relatie tot de website, suggesties voor verbeteringen of 
aanvullingen, dan horen we dit graag. De website is er namelijk in de eerste plaats voor de leden. 
 
Marco 
 
4. Verslag clubactiviteiten (Mieke - secretaris) 
 
Nieuwjaarsreceptie, 24 januari 2016 
Grote opkomst! Gesponsord door Brouwerij Van Honsebrouck met Filou bier en schitterend verzorgd 
door de WTP-cateringploeg! 
Om 13.00u werden alle instructeurs en medewerkers getrakteerd in het Rhodesgoed. Volgens 
sommige ideaal, volgens anderen dan weer minder leuk vooral omdat de aanwezige leden plots een 
grote groep zagen vertrekken en verweesd achterbleven. 
Algemene Ledenvergadering, 19 februari 2016 
Verslag te vinden op de website 

Overlijden Etienne Martens, 26 februari 2016 
Jachtcursus 
Eind januari startten een 40-tal retrievers en hun geleiders de opleiding. 
Socialisatietest 5 maart 2016 
In aanloop werden een paar voorbereidende trainingen gegeven. Alle deelnemers gingen tevreden 
naar huis met attest en bundel prei. 
Dank aan alle medewerkers want er zijn telkens heel wat figuranten nodig! 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering, 1 april 2016 
Verslag zie website 
Lentewandeling, 17 april 2016 
Het team Luc, Sabine, Evelyn en Joeri liet ons wandelen in Ooidonk. Weer eens een prachtige locatie, 
originele overzet met pont en gastronomisch genieten achteraf! Een dikke 60 wandelaars 
trotseerden zon, wind, hagel, sneeuw en regen. 
Trimsessie, 23 april 2016 
Nancy leerde hoe we onze beestjes best kunnen verzorgen. Er waren een 15-tal deelnemers en er 
was de kans om professioneel verzorgingsmateriaal en producten te kopen aan inkoopprijs. 
Gehoorzaamheidswedstrijd, 30 april 2016 
Goed voor 80 deelnemers, jammer genoeg maar 3-tal WTP-ers … 
Iedereen werd nog maar eens beloond met prei. 
Vanaf Mei tot Happening: showtraining 
Etienne leerde hoe we ons beestjes op hun schoonst presenteren! Telkens op dinsdagavond zat de 
sfeer er goed in. Gelukkig konden we rekenen op hulp van Petra, Catherine Pil en Claudine Dekeyzer. 



Pas dan besef je hoe nuttig het is om je hond op die manier te trainen: ideale socialisatie, steadyness 
en gehoorzaamheid op een leuke manier. 
Workingtest Anzegem, 11 juni 2016 
Ik denk dat Gerdy daar iets meer over gaat zeggen 
Labradorclubshow, 19 juni 2016 
De labradorclub maakt graag gebruikt van onze fantastische infrastructuur. De show kent een grote 
opkomst en voor ons steeds leuk om de “collega’s” bezig te zien en onze kas te spijzigen. 
BBQ, 3 juli 2016 
Couchon à la broche. Steeds succesvol. 
HAPPENING, 20 augustus 2016 
83 honden streefden naar de titel. Sue Almey en Gerda Groeneweg vonden dat Isabel Hoornaert de 
mooiste retriever had. Voor de derde keer op een rij ging ze welverdiend met alle prijzen lopen. De 
sfeer was opperbest. Het was een warme dag met een plotse stortbui (precies getimed). 
Jelle en David hadden weer een originele scurry bedacht. Zelfs de showhondjes vlogen met de 
dummy’s over de hindernissen. 
We konden dit jaar rekenen op sponsering van Meradog, Hunters home en vele anderen. 
Jachthondenproeven, 27 augustus 2016 
Wordt toegelicht door Gerdy. 
Military Anzegem, 25 september 2016 
Daar Hemsrode zo goed als onze 2de thuis is, kan WTP het niet laten om daar met een standje 
vertegenwoordigd te zijn en demo’s te geven over onze trainingen. Heerlijk hoe Putje zijn hond een 
wreed dode eend uit het water wist te halen i.p.v. de dummy. 
Spijtig dat dit steeds samenvalt met de “Zeehondenwandling” in De Haan want dit is ook een 
evenement dat de moeite waard is. 
Halloweentraining, 29 oktober 2016 
Voor de zotten in de club dé gelegenheid om eens zichzelf te zijn. Heerlijk griezelig trainen met 
aangepaste toestellen en kledij. Fabienne Timmerman en Phenna waren de schoonste zotten. Ik 
moest sommige mensen geruststellen dat we de rest van het jaar écht normaal zijn. Zoals steeds 
waren ook spijs en drank aangepast in de vorm van pompoensoep met ballen van dode beesten 
(ondanks de hete oktoberdag) en griezelsnoep. 
Herfstwandeling, 30 oktober 2016 
Evelyn, Sabine, Luc en Joeri lieten ons ditmaal stappen in Waregem. In the Cabin waren wij welkom 
voor een uitgebreid Breughel-buffet. Klasse!!! Weerom een verrassend grote opkomst! 
Clubkampioenschap gehoorzaamheid, 5 november 2016 
Leuke sfeer. De instructeurs maakten het ons niet makkelijk. De sfeer was relaxed en ’s avonds was 
traiteur Benny weer van dienst met vol-au-vent of stoverij met frietjes. 
Eindejaarswandeling, 28 december 2016 
Korte wandeling tussen de Ardooise groenten, traktaat in de-voor-de-gelegenheid-prachtig-versierde 
Chalet, dank zij Patrick van Donate a dog van Dorin. Voor de ‘échte’ volgde nog een grote wandeling 
o.l.v. van Michel. Mon Dieu, we wandelden alsof ons leven ervan af ging, tempo- facteur-op-
pensioen! Bourgondisch WTP had kerstkoeken en warme choco voorzien en ’t heeft gesmaakt. 
 
4. Verslag van de gehoorzaamheidscommissie (Marc VDH) 
 
Geachte aanwezigen, beste medebestuursleden, sympathisanten 
 
Mijn eerste woord van dank gaat uit naar de belangeloze en energieke inzet van de lesgevers zowel 
van de woensdagploeg als van de zaterdagploeg. 
Etienne, David, Jelle, Gaby, Michel, Marc, Martin en Dirk, jullie zijn de steunpilaren van de afdeling 
gehoorzaamheid. Week na week kijken de leden uit naar jullie tips, jullie kennis, ervaring en geduld 
om de retrievers groot en klein te brengen tot wat ze vandaag zijn. Daarvoor onze oprechte dank en 
we hopen in 2017 verder op jullie te mogen rekenen. 



Een bijzonder woord van dank richt ik tot Ann Hoornaert, een stille werker achter de schermen. Elke 
maand zorgt zij voor een planning opdat er voldoende lesgevers zouden zijn om jullie ten dienste te 
staan. Men heeft geen benul hoeveel administratief werk er schuilt achter organisaties zoals 
socialisatieproeven, de gehoorzaamheidswedstrijd, de jaarlijkse happening, de keuringsverslagen 
maken, de overgangsproeven registreren enz.… Onze oprechte dank Ann. We hopen ook op jou in de 
toekomst te mogen blijven rekenen. 
In periodes van ziekte of lange afwezigheid, staan er ook een aantal mensen aan de zijkant, altijd 
paraat om in te springen om les te geven indien nodig, ook aan de back-up-mensen onze oprechte 
dank. 
 
De gehoorzaamheidscommissie kwam ook regelmatig samen in 2016, meer precies 4 keer, om 
diverse onderwerpen ter discussie op tafel te leggen en tot een compromis te komen. W>e proberen 
allemaal aan één zeel te trekken, goed wetende dat iedereen zijn persoonlijkheid en zijn stijl van 
lesgeven moet en kan bewaren. Ook in 2016 wat dat niet anders. 
 
We hadden op 5 maart onze socialisatietest: een verplichte proef voor onze jonge hondjes die ons 
toegang verschaft tot tal van hondensportdisciplines. We telden 27 deelnemers (een volle bezetting 
van max 36) en iedereen was geslaagd, waaronder 2/3 van onze eigen leden: 18 leden WTP slaagden 
in de proef. 
 
We houden ook jaarlijks een gehoorzaamheidswedstrijd. Dat was op 30 april. Een officiële wedstrijd, 
erkend door de KMSH, met 4 officiële keurmeesters van sectie 4B: Mevr. Betty Westerlinck, Mevr. 
Lieve Ghesquiere, de Heer Walter Vanden Broeck en de Heer Diederik Spiessens. 
We hadden een complete bezetting van 80 deelnemers, een vol huis met schitterend 
gehoorzaamheidswerk en mooie trofeeën en een kilo prei om mee naar huis te nemen. We konden 
fier terugblikken op een geslaagde dag! Alhoewel wedstrijden spelen in gehoorzaamheid niet écht 
onze specialiteit van de club is, kunnen we ons verzorgd terrein, onze medewerkers, onze uitstraling 
naar de keurders toe en naar de buitenclubs met enige fierheid open stellen. Drie mensen van onze 
club behaalden hun brevet gehoorzaamheid, een ticket om verder in die discipline te trainen en 
mogelijks dit jaar in een hogere klasse te scoren voor WILL TO PLEASE. Eén persoon speelde bij de 
debutanten met een behoorlijke score. 
 
Ik kan niet nalaten om onze vriend Etienne Martens hier te benoemen, onze trouwste en oudste 
praktiserend lid, die ons heeft verlaten. We missen hem nog elke training … 
 
We zijn echter nooit tevreden, het kan beter. >e willen hierbij een oproep doen aan de mensen die in 
de B-klasse werken en trainen om weldra hun overgang naar de C-klas te behalen en binnenkort zich 
voor te bereiden op het behalen van hun gehoorzaamheidsbrevet, zodat wij ook in deze discipline 
kunnen uitblinken en mede-participeren in het wedstrijdgebeuren, naast onze naburige clubs. 
 
We hadden op zaterdag 29 oktober een speciale Halloween les. Onze vorige editie in 2015 had veel 
bijval gekregen en we moesten dus wel verder bouwen aan deze traditie. Alweer konden we rekenen 
op vele verklede duo’s, honden en baasjes en er werd zelfs een speciaal parcours opgesteld met 
kasteel met alles er op en er aan. Het was plezier ten top, minder stress dan een gewone les en er 
mocht al wat meer gelachten worden. Dat kan een mens eens deugd doen! Bedankt ook aan de vele 
gelegenheidsfotografen! 
 
Zaterdag 5 november was het weer alle hens aan dek, om eens te tonen wat onze hondjes in de 
verschillende klassen hebben geleerd en dit maal voor echte punten. Een dag vol met stress en 
goede wil, hondjes met wil lto please en baasjes met frustraties. Aantal deelnemers: 30 … 
Klein pups, grote pups, A-klas, B-klas, C-klas, D-klas … iedereen zette zijn beste beentje voor en 
probeerde het podium te behalen om een trofée mee naar huis te kunnen nemen. Een dag vol 



kameraadschap, wedijver, een zucht, een traan, een lach … maar vooral veel plezier aan tafel 
achteraf bij een warme maaltijd en niets dan lachende gezichten bij de prijsuitreiking. 
 
Maandelijks op de eerste woensdag en zaterdag van de maand, is er de mogelijkheid om een proefje 
of proef … af te leggen om een klasse hogerop te kunnen trainen. In 2016 bleek februari 5 
overgangers, april 1, juni 2, juli 1, augustus 1 en ten slotte oktober 2 overgangers van A naar B te 
tellen. In totaal slaagden 11 pet een magere score. Vele hondengeleiders hebben er blijkbaar schrik 
van. We beseffen dat dit een stressvol moment is maar het is een soort test om te zien of er 
werkpunten zijn voor jou en je hond. Dus, niet slagen is geen schande. Volgende maand een nieuwe 
kans en blijven oefenen op dat zwakke punt … 
 
Een heel speciale dank aan de organisatoren van de verschillende zeer geslaagde wandelingen met 
massale opkomst zoals we in geen jaren meer gezien hebben. Dank aan Evelien en Sabine en hun 
respectievelijke partners voor de voortreffelijke en onovertroffen organisatie, catering en zeer 
gesmaakte maaltijd nadien. Er was zelf nog tijd voor een dansje, toch iets om te onthouden voor 
2017, want vele mensen missen toch wel ons jaarlijks clubfeest. 
 
De update, stand van zaken voor de socialisatieproef op 4 maart 2017= nog 10 vrije plaatsen 
Medewerkers zijn nog steeds welkom en kunnen zich best opgeven bij Etienne, onze voorzitter. 
 
Voor de gehoorzaamheidswedstrijd op 29 april 2017 zijn er reeds 45 inschrijvingen. 
Schrijvers en ringcommissarissen zijn al aangesproken en hebben hun medewerking toegezegd. 
 
Een speciale dank aan David, Dirk en Freddy Vande Walle voor het mede construeren van enkele 
nieuwe toestellen voor onze gehoorzaamheidslessen, niet te vergeten een milde schenking van de 
firma Depla voor de aluminium profielen. 
 
We zijn gestart met het opvragen van de lidkaarten voor de aanvang van de les. Na de les kunnen de 
mensen ‘aan de toog’ hun lidkaart opnieuw afhalen. De secretaris hoopt op die manier beter zicht te 
krijgen op het aantal deelnemers, mensen die niet meer komen en de binding tussen de leden in het 
clubhuis na de training te herstellen. 
 
Nieuwe instructeurs vinden is nog steeds een prangend probleem. Wen hebben al één nieuw gezicht, 
Roel …. Van harte welkom! 
Maar indien mensen zich geroepen voelen, spreek ons aan, we evalueren uw kandidatuur en beloven 
je een behoorlijke opleiding ter zake zodat je op korte tijd mee kan draaien in de lesgeversequipe. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
5. Verslag van de Jachtcommissie 
 
Melding van Gerdy: 
“Ik sta hier met meer plezier dan vorig jaar. Veranderingen hebben een goede richting gevonden. De 
sfeer zit goed en er is weer clubgevoel.” 
 
Jachtcursus 
 
Onze jaarlijkse jachtcursus startte traditioneel in februari na de klassieke 2 testdagen in januari 
vooraf om te zorgen dat de honden zoveel mogelijk in de juiste groepen terechtkwamen. 
We hadden in 2016 56 ingeschreven deelnemers over de 4 groepen (t.o.v. 2015:48, 2014:38, 
2013:50, 2012:47, 2011:43. Voor het jaar 2017 zijn het er 58 !! 



De verschillende groepen juniors, beginners, novice en open werden respectievelijk geleid door 
Etienne, Martin, Geert en Michel, Gerdy en hun trouwe helpers. 
 
Dank aan de JC en de trouwe helpers! 
 
Workingtesten 
 
Vanaf maart kwamen dan de working testen er aan, met heel wat deelnames van WTP’ers. 
 
Clubmatch GJ: de traditionele opener. In Novice een 4de plaats voor Hilde Haerens, een 5de voor 
Gerdy Maelbrancke en een 6de voor Jef Savels. 
 
WT As: Podium! 
In Novice een 3de voor Jef Savels en een 7de voor Hilde Haerens. 
 
WT Thorembais: Podium! 
In Open een 11de voor John Debersaques. 
In Novice een 3de voor Hilde Haerens en een 4de voor Jef Savels. 
In Beginners een 10de voor Herman Degryse/Carla Ranson en een 15de voor Sabine Sintobin. 
 
IWT: een teamwedstrijd met allure, 4 Engelse KMs en 1 Belgische KM. Er participeerden 38 teams(!), 
4 Belgische teams waarvan er in 3 teams telkens 1 of meer WTP’ers deelnamen. 
Freddy Quackelbeen zat in het team dat 14de werd, Dorin Bostyn. en Olivier Martens in het team dat 
27ste werd en Patsy Deheyder in het team dat 35ste werd. Voorwaar mooie prestaties op erg hoog 
niveau. 
 
WT Pecquencourt (met de klassieke steun van WTP): Podium! 
In Open een 2de voor Dorin Bostyn, een 6de voor Etienne Wallaert, een 10de voor Stefaan De Vriese. 
In Novice een 2de voor Hilde Haerens, in Beginners een 1ste voor Herman Degryse, een 2de voor Carla 
Ranson en een 7de voor Bénédicte Charles. 
 
WT Wingene: Podium! 
In Open een 2de voor John Debersaques, een 8ste voor Olivier Martens, een 9de voor Dorin Bostyn. 
In Novice een 7de voor Hilde Haerens, een 8ste voor Jef Savels, een 10de voor Linda Schiff. 
In Beginners een 8ste voor Danny Devriendt, een 10de voor Isabelle Hoornaert en een 11de voor Carla 
Ranson. 
 
WT Zichem: in Open een 11de voor John Debersaques, in Novice een 4de voor Jef Savels. 
 
Team WT Zichem: een 4de voor het team met Olivier Martens, een 5de voor het team met Sabine 
Sintobin, John Debersaques en Hilde Haerens, een 17de voor het team met Chantal Goreux. 
En dat op een totaal van 22 teams! 
 
WT Ittre: Podium! 
In Beginners een 1ste plaats voor Sabine Sintobin. 
 
WT Geel: in Novice een 9de voor Hilde Haerens en een 16de voor Jef Savels, in Beginners een 8ste en 
27ste voor Sabine Sintobin, een 21ste voor Bénédicte Charles, een 35ste voor John De Zutter en een 
36ste voor Chantal Goreux. 
 
WT Anzegem: onze eigen WTP WT op kasteel Hemsrode is een WT waar we een goeie reputatie mee 
opgebouwd hebben. Ook één van de enige Belgische working testen die niet gedomineerd wordt 



door Duitse aanwezigheid, met veel Belgische inschrijvingen, maar ook Franse en Nederlandse, echt 
internationaal! 
Onze internationale selectie van KMs: Henk Slijkhuis(NL), Herman Jeske(NL), Stef Bollen(BE), Jo 
Serruys(BE), Roy Tomlinson(UK), Thomas Lowe(UK), idd. 6KMs wegens het grote aantal inschrijvingen 
(waarvan 102 effectieve starters)! 
De organisatie van de 14de editie verliep (bijna) vlekkeloos met Gerdy Maelbrancke als 
wedstrijdleider en heel wat toegewijde helpers van de club, zonder wie dit onmogelijk zou zijn. 
 
In Open een 10de voor John Debersaques, een 15de voor Geert Maelfait, een 17de voor Jonas 
Maelfait.  
Weer podium! In Novice een 2de voor Hilde Haerens, een 4de voor Martin Cleenwerck. 
In Beginners een 6de voor Herman Degryse, een 17de voor Sabine Sintobin, een 20ste voor Isabel 
Hoornaert, een 25ste voor Olivier Martens. 
 
Afsluit Jachtcursus 2016 - Podiumplaatsen: 
JUNIORS 

1. Jonas Maelfait en Jan Coucke, 3. Anny Troch 
INITIATIE 

1. Nancy Lowyck, 2. Johan Wulbrecht, 3. Lieve Bonte 
NOVICE 

1. Myriam Coghe, 2. Christine Van de Vijvere 
OPEN 

1. John Debersaques 
 
Team WT Terhills: 4de plaats voor het team van Sabine Sintobin en een 17de plaats voor het team van 
Patsy Deheyder. Er waren 19 teams aangetreden. 
 
WT Drogenbos: in Beginners een 5de voor Herman Degryse. 
 
WT Finale Zichem: enkel de top 3 van de WT’en van dit seizoen kunnen in de finale starten. Niet 
minder dan 4 WTP’ers konden aan de start verschijnen!! 
Beginners: Sabine Sintobin. 
Novice: Hilde Haerens, Jef Savels. 
Open: John Debersaques. 
Maar de finale is een zware afvallingswedstrijd, John Debersaques behaalde een mooie 4de plaats in 
Open en Sabine Sintobin een hele mooie 2de plaats in Beginners! 
 
CGT Drogenbos: in Novice een 2de plaats voor Sabine Sintobin. 
  
 
Jachthondenproeven - Ardooie 27 augustus 2016 
11 deelnemers, waarvan 5 WTP’ers, 4 daarvan behaalden het basisbrevet, en Sabine Sintobin 
behaalde ook het africhtingsbrevet. 
 

 



 
 
Field trials 
Het Belgische FT seizoen 2015-2016 was wat aan de magere kant voor WTP, er is dringend nieuw 
bloed nodig. Toch waren er enkele goeie resultaten. 

Novice Lombise  
G, Mayflower Dancer's Lilly-Rose, Jef Savels. 

CACT Thorembais 
G, Mistybrook Tosca, John Debersaques 
 
CACT Waterloo  
ZG, Mayflower Dancer's Lilly-Rose, Jef Savels. 
 
Helaas geen FT die WTP kon organiseren dit jaar, een jammerlijke zaak voor ons imago! 
Hierbij een dringende oproep aan alle leden om te willen praten met de jachtheren waar ze gaan 
picking-uppen. WTP kan voor een vlekkeloze organisatie zorgen. 
 
Er waren ook mooie prestaties in de FTs in het buitenland, die zijn echter moeilijker te controleren 
maar om niemand te vergeten: aan iedereen hartelijk proficiat, laat ze WTP ook kennen over de 
grenzen heen! 
 
De clubmatch werd georganiseerd op 29 januari 2017 i.p.v. oktober en werd een succes. 
Proficiat aan alle deelnemers! 
 
Aan iedereen een succesvol 2017! 
 
Dank aan het bestuur voor het vertrouwen. 
 
6. Verslag van de tentoonstellingscommissie (Etienne) 
Onze leden van WTP konden het afgelopen jaar terug volop genieten van diverse activiteiten 
gehouden hier op WTP in ’t kader van tentoonstellingen en de daaraan gekoppelde trainingen. 
Er werd traditiegetrouw in mei terug van start gegaan om op dinsdagavond onze druk bezochte 
showtrainingen aan onze leden te presenteren. Deze lessen worden aan onze leden nog steeds gratis 
aangeboden wanneer ze in orde zijn uiteraard met hun lidgeld en hun hond in een bepaalde andere 
discipline (zij het nu gehoorzaamheid of jacht) is opgenomen. Op deze manier ontdekken onze 
nieuwe leden een voor hen nog onbekende wereld van de tentoonstelling met honden en al het 
gehele gebeuren dat dit met zich meebrengt. Ik mocht dit jaar terug rekenen op de ondersteuning 
tijdens onze druk bezochte lessen van een team van ervaren mensen die ik een tiental jaar terug 
mocht begeleiden en inwijden in deze tentoonstellingswereld. Ondertussen zijn enkele van deze 
mensen geslaagd voor tentoonstellingskeurmeester. Nog anderen hebben zich geprofileerd tot heel 
ervaren en succesvolle handlers op tentoonstellingen in binnen- en buitenland, iets waarop ik terecht 
fier ben om net ook deze mensen een thuis te bieden op WTP en waarvoor ik ’n welgemeend woord 
van dank en appreciatie wil uiten naar al deze ambassadeurs die op deze manier onze club positieve 
bekendheid geven tot ver over de grenzen. 
Ieder jaar terug mag ik op WTP ook een trimsessie aankondigen, dit al zo vele jaren na een. En 
telkens terug is Mevr. Nancy Rosseel die een heel ervaren trimster van retrievers mag genoemd 
worden en daarnaast een heel succesvolle tentoonsteller met haar Goldens bereid om haar ervaring 
te delen met tal van nieuwe retriever eigenaars wat het toiletteren en trimmen van hun retrievers 



betreft. Ook zij draagt op deze manier op een unieke wijze bij aan de rijke waaier van kennis die onze 
club huisvest onder zijn leden. 
Wat naar mijn gevoel nog steeds de hoogdag op onze club is, mogen we toch wel stellen dat onze 
jaarlijkse Happening voor Retrievers de”place to be” is voor retrievermensen allerlei. Het is en blijft 
een retriever meeting voor jong en oud, voor leden en niet leden, voor tentoonstellers maar ook 
voor gelegenheidsbezoekers en zelfs voor mensen van ver over onze landgrenzen heen waarbij 
iedereen steeds opnieuw nieuwe vriendschapsrelaties mag opdoen. Het succes en de belangstelling 
voor dit evenement is uiteraard ook deels te wijten aan het steeds opnieuw zorgvuldig selecteren en 
inviteren van internationale keurmeesters ras-specialisten. De reputatie die onze OPEN SHOW voor 
retrievers claimt in binnen en buitenland net door deze top keurmeesters is zeker niet gering. Het 
afgelopen jaar werden Mrs Sue Almey uit Uk die tot voor kort voorzitter was van de Engelse Golden 
Retrieverclub en Mevr. Gerda Groeneweg FCI keurmeester uit Nederland geïnviteerd. Beide dames 
hadden niks dan lof voor de organisatie van deze retriever-meeting. 
 De toekomst van onze WTP Happening vertaalt zich in het besef dat onze eigen leden in de eerste 
plaats deze dag moeten noteren in hun agenda als een niet te missen evenement met hun retriever. 
Hun club WTP biedt hen deze unieke mogelijkheid om op een ongedwongen en aangename 
familiaire sfeer, hun jonge hond voor de eerste keer uit te brengen op ’n tentoonstelling waarbij 
gerenommeerde ras-specialisten een mondeling en een geschreven verslag meegeven aan de 
tentoonsteller. Dit is uiterst zeldzaam geworden op de meeste andere tentoonstellingen. Wanneer 
we dan nog het vergelijk mogen maken met inschrijvingsprijs en aangeboden prijzen aangeboden op 
deze HAPPENING, dan zou de keuze inderdaad heel snel moeten gemaakt worden. 
Dit jaar staat onze komende HAPPENING genoteerd uitzonderlijk op de laatste zaterdag van augustus 
namelijk op zaterdag 26 augustus. 
Gevraagde keurmeester uit U.K. voor eventueel keuren van Goldens en Flats heeft reeds bevestigd . 
Het betreft  Mrs. Liz Keene eveneens bestuurslid van Golden Retrieverclub in Engeland. Zij keurde er 
enkele jaren terug de Flatcoated Retrievers op CRUFTS en is ons ten zeerste aanbevolen door Mrs Su 
Jolly en Mrs Sue Almey. 
Op mijn andere verlanglijstje staat een keurmeester die als Belg sinds jaren uitgeweken is naar 
Frankrijk en er een zeer gewaardeerde reputatie heeft als keurmeester van retrievers voor zowel 
werk als tentoonstelling. Hij is officieel FCI keurmeester en mag alle retriever rassen keuren. Hij is 
verder een heel succesvol fokker van Labradors en Goldens. Het betreft Mr.Johan Lammens (Affix 
“Of Misty Dreams”). 
Ik hoop dat onze inzet in 2017 naar onze leden toe, straks mag bekroond worden door ’n massale 
deelname aan onze komende 29e editie van de WTP Happening. 
En we blikken al vooruit naar de 30e editie! 
Verantwoordelijke Tentoonstellingscommissie WTP 
Etienne Wallaert 
 
7. Verslag van de penning meester (Myriam) 
 

In 2016 werd de jaarrekening afgesloten met een winst van 4325 euro. Vergeleken met 2015 (winst 
van 1225 euro) is dit een mooi resultaat. Voor een groot deel komt dit wel uit het feit dat we nu onze 
eigen kantine uitbaten. 

De balans bestaat uit een 30-tal rubrieken waarvan we de voornaamste eens wat gaan toelichten: 

Zoals ieder jaar zijn de lidgelden de voornaamste bron van inkomen: 12.525 euro voor 2016, een 
lichte stijging vergeleken met 2015. Vorig jaar hebben we, door de aanpassing van de 
ontvangstmethode, geen apart resultaat van de jachtcursus en is dit inbegrepen in de ontvangen 
lidgelden. 

Zoals eerder vermeld is ook de kantine een mooie bron van inkomsten: 4094 euro winst. 



Verder nog onze jaarlijkse evenementen die winstgevend waren: 

* Workingtest 1014,96 euro 
*  Happening   293,43 euro 
* Clubmatch gehoorzaamheid 311,50 euro 
Verder nog opbrengsten uit sponsering (225 euro) en de jaarlijkse labradorshow (293 euro) 

Aan de andere zijde van de balans hebben we natuurlijk ook wat kosten en uitgaven: 

* Terreinen en gebouwen 4180.31 euro (renovatie toiletten, aankoop zijkanten tent + huur 
terrein) 

* Algemene onkosten 6476,23 euro (dit gaat over elektriciteit, water, afhaling afvalcontainer, 
verwarming, postzegels, aankoop klein materiaal , aankoop diepvries ...ed.) 
* Verzekeringen 1423 euro 
* Burotica 778,91 euro 
* Nieuwjaarsreceptie 270,55 euro 
* Trainingsbenodigdheden 672 euro 
* Nieuwjaarsreceptie, wandelingen ... 389,70 euro 
 
Verder nog bepaalde evenementen die dit jaar verlieslatend waren: 

* jachthondenproeven 384,94 euro. Dit is ook de reden waarom we dit in 2017 niet in de 
planning opgenomen hebben, we wachten nog even af of dit in de toekomst terug interessant 
genoeg blijkt. 

*  Gehoorzaamheidswedstrijd 107.78 euro 

* Shop 728,74 euro maar hier werd wel geen rekening gehouden met de kosten van de 
starterspakketjes voor nieuwe leden. Als we weten dat we een 100-tal nieuwe leden hebben die 
telkens een pakket twv om en bij de 25 euro ontvangen gaat dit toch over een bedrag van 2500 euro 
die aangekocht werd maar waar geen ontvangsten tegenover stonden.Er werd ook geen rekening 
gehouden met de begin- en eindstock. 

Het totaal bedrag waarover WTP beschikt op 31/12/2016 is 16.110,22 euro. Dit is de som van de 
zichtrekening, spaarrekening en de diverse kassen. 

De kascontrole is gebeurd door Ineke Maelfait en Lieve Bonte (3/2/2017) en alles werd goedgekeurd. 

In de begroting voor 2017 voorzien we in de eerste plaats kosten aan onze kantine : nieuwe vloer, 
isolatie en verwarming. Dit alles werd reeds besproken in de bestuursvergadering en de nodige 
offertes worden opgevraagd. 

8. Verslag van de kascontroleurs 
Ineke Malfait geeft kort verslag. Er waren geen opmerkingen. 
 
9. Dimensionering van het bestuur voor het werkjaar 2016 
De papieren werden ten huize van Myriam ondertekend. 
 
10. Aanduiding nieuwe kascontroleurs voor werkjaar 2017 
Ineke Malfait en Leen Kindt worden aangeduid als nieuwe kascontroleurs. 
 
 
 



11. Vragen en suggesties van leden. 
Agendapunt ingediend door Raymond Cornielje: 
‘het huishoudelijk reglement is niet meer correct en heeft een update nodig’. 
 
Art. 13: Ann is de verantwoordelijke voor de lesroosters en zou volgens art.13 de bijscholing geven. 
Dat zou moeten geschrapt worden. 
 
Art 15: moet verduidelijkt worden conform huidige systeem van de lidgelden. 
 
Art. 21: is gewijzigd in de statuten dus moet hier geschrapt worden. 
 
Art 27: 
Momenteel is niets opgenomen i.v.m. welke leiband gebruikt wordt. Overwogen wordt dat dit een 
beslissing kan zijn van de jachtcursus, maar gezien dit besproken werd in de 
gehoorzaamheidscommissie dd 3/2/2017 en daar beslist werd dat met een jachtlijn getraind wordt, 
zal het huishoudelijk reglement op deze wijze aangepast worden (voordeel snel aan- en aflijnen). 
 
Geert Maelfait zal het volledige huishoudelijke reglement screenen, waar nodig aanpassen en aan 
bestuur en commissies voorleggen. 
 
Diversen 

 Marc Waerlop vraagt er op te letten dat mensen die geen les volgen niet op het terrein 
komen tijdens de lessen, tenzij mits toestemming van de instructeur. 

 Jachtcursus:  
o Het is van belang nieuwe mensen erop te wijzen dat er niet privé mag getraind 

worden op locaties waar jachttraining gegeven wordt. 
o Ook tijdens het clubkampioenschap jacht mogen mensen hun honden niet zo maar 

over de terreinen laten lopen. 
o Opgeruimd staat netjes! Alle instructeurs geven hier aandacht aan naar de leden toe. 
o Geert stuurt een mail aan de deelnemers met de afspraken 

 De bieren in de kantine werden op vraag aangepast (Sint Bernardus, Chimay, Rochefort) 
 Vraag Leen Kindt: 

Puppy-training van 1 uur is lang. Voorstel: 2 x ½ uur. 
Vaststelling: de groep is soms groot 
Volgens Etienne moeten de baasjes ook uitleg krijgen en dat vraagt ook de nodige tijd  
(Etienne heeft nog steeds een grote Will To PLease ) 
Bovendien trainen we niet met een ‘vaste’ groep en komen mensen niet steeds op tijd. 
Geert stelt voor wat kordater op te treden, met het gevaar (aldus Dirk) om leden te verliezen. 
Om te vermijden telkens opnieuw de uitleg te moeten geven kan een intake om de 14 dagen 
of een infoavond overwogen worden, al dan niet met een verplichtend karakter. 
Eventueel enkele lessen komen zonder hondje of voor de aankoop van een hondje … 
We moeten rekening houden met het feit dat we over te weinig mensen beschikken om 
mensen op te vangen en te begeleiden. 
Verder te bespreken in de diverse commissies en bestuur. 

 De B-groep bevat veel C-honden maar heeft ook nieuwe B-honden. Het verschil wordt groot 
en dat heeft effect op het lesgeven. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 u en wenst iedereen wel thuis. 
 
Voor verslag, 
Marleen 


