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Verslag 
 
1. Welkom door de Voorzitter (Etienne - voorzitter) 
Beste Leden van Will to Please, aan iedereen hier aanwezig, Van harte welkom op onze jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering. 
Alle aanwezigen worden gevraagd om de aanwezigheidslijst te tekenen. Hierbij aansluitend, Mevr. 
Marleen Dobbels Van harte bedankt om in te staan voor de opmaak van het proces verbaal van deze 
vergadering. 
Ons 29e werkjaar in WTP ging als ’n sneltrein aan ons voorbij en het behoort ondertussen samen met 
al die andere voorafgaande CLUBJAREN in de archievenkast van W.T.P. 
Het was ’n jaar zoals zoveel voorafgaande clubjaren, met iedere maand wel ergens weer ’n 
evenement op de agenda. Meer daarover in ’t verslag van onze clubsecretaris. 
Ook de wekelijkse gehoorzaamheidstrainingen op woensdag en zaterdag werden terug heel 
vakkundig begeleid tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast bleef onze jachtopleiding ook niet afwezig 
en verzorgde ze eens te meer ’n zeer gewaardeerde jachtcursus in ’t voorjaar. Onze leden met visie 
om de tentoonstellingswereld in te stappen kwamen dan terug aan hun trekken, iedere 
dinsdagavond vanaf mei tot aan de Happening om er de outdoor showtraining te volgen op W.T.P. 
Dit alles werd terug mogelijk gemaakt mits de inzet van tal van clubleden die veelal hun eigen hobby 
ietwat laten links liggen om jongere clubleden te begeleiden en ze te helpen om nog meer te kunnen 
genieten van hun retriever. 
Dus alles bijeen, toch terug ’n behoorlijk druk jaar waarvoor veel inzet wordt gevraagd van tal van 
leden. Zonder deze inzet is het onbegonnen werk om dit te realiseren. 
Aan al deze mensen, aan mijn collega’s bestuursleden voor hun talloze uren werk achter de 
schermen, aan mijn collega’s lesgevers gehoorzaamheid, jacht en tentoonstelling, dit om hun kennis 



met raad en daad over te brengen naar onze jonge en nieuwe leden toe, aan mijn overige 
commissieleden van WTP die trouw en nauwgezet het jaar door zorgen voor de opmaak van 
lesroosters en opmaak van wedstrijdcatalogen en daarnaast zoveel tijd in administratieve 
rompslomp moeten investeren eigen aan wedstrijden, aan onze webmaster Marco die heel 
professioneel onze WTP website uiterst informatief en up to date houdt, aan al mijn 
cateringpersoneel die het jaar door zorgen dat ons clubhuis functioneel, gezellig en proper blijft 
alwaar retriever mensen bij uitstek graag vertoeven om over hun gemeenschappelijk stokpaardje te 
keuvelen,  
Aan al deze mensen VAN HARTE DANK voor jullie belangloze inzet. Want net door deze mensen 
verwerft de Retrieverclub WILL TO PLEASE sedert zijn ontstaan ’n benijdenswaardige reputatie . Laat 
ons met zijn allen , hand in hand deze weg verder volgen. 
Na al deze dankbetuigingen wil ik er met ons allen , ook nog eens aan herinneren hoe broos ’n 
mensen leven wel is. Onze club werd de laatste jaren al diverse keren geconfronteerd met 
sterfgevallen. Ook het afgelopen jaar werden enkele clubleden geconfronteerd met het verlies van 
één van hun ouders of schoonouders, ja zelfs enkele van onze eigen clubleden zijn van ons 
heengegaan. In onze herinneringen staan Etienne Martens en Freddy Vandewalle nog steeds 
levendig gegrift. Ook wensen we ons clublid Paul Steffens veel sterkte toe met het recent verlies van 
zijn echtgenote na ’n langdurige ziekte. Ook afgelopen jaar uit ons midden heengegaan, Mevr. 
Viviane Deleersnijder, stichtend lid en gewezen bestuurslid van WTP (1988 – 1996) in functie van 
ondervoorzitter en verantwoordelijke van de evenementen commissie. Zij overleed in september 
2017 na ’n hartfalen. 
Mag ik bij deze aan iedereen vragen recht te staan en één minuut stilte te houden in deze 
vergadering ter herinnering en eerbetoon aan al deze afgestorvenen en hun familie. 
Dank aan iedereen voor dit gebaar van medeleven. 
Laat het nieuwe jaar 2018 ’n uitdaging zijn om heel joviaal en eerlijk met elkaar om te gaan en het 
komende jubileumjaar met volle inzet aan te pakken wat hopelijk mag resulteren in ’n groot succes. 
Dank 
Etienne Wallaert 
 
Goedkeuring verslag AVL (zie website en bij de secretaris) 
Verslagen worden unaniem goedgekeurd. 
 

2. Verslag Communicatie en ledenbeheer (Geert - ondervoorzitter) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal aantal leden 207 178 182 246 236 

Achterstallig lidgeld 12 0 0 23 13 

Effectieve, 

stemgerechtigde leden 
34 34 33 51 52 

Hoofdleden / 

Medeleden 
173 / 33 152 / 26 157 / 25 197 / 49 178 / 58 

Nieuwe leden  77 62 69 106 104 

Saldo -21 - 29 + 4 + 64 -.10 

 



Nagenoeg dezelfde conclusies als vorig jaar: 

• Een vrij grote uitstroom; slechts 101 leden zijn 2 jaar of meer lid. 

• 104 nieuwe leden + 10 minder dan 2016 = uitstroom van 114 leden in 2017!!!! 

• Betalingen verlopen meestal moeizaam (na meerdere aanmaningen) 

 

 

• Website werkt zeer goed. Schitterende updates en mooie lay-out die zeer regelmatig 

aangepast wordt in actueel kleedje waarvoor dikke merci aan Marco Fernandez en Hilde 

Haerens. 

• Facebookpagina wordt druk bezocht en veelvuldig worden er reacties bijgeplaatst. 

Controle door Jelle Rys. 

 

 

• Extra nieuwsbrief ter herinnering aan de activiteiten. 

 

3. Verslag websitebeheer (Marco Fernandez) 
 
De website van Will to Please kent nu zowat zijn definitieve vorm. We doen ons best om hem zo 
gebruiksvriendelijk te maken voor alle toestellen waarmee hij geraadpleegd wordt. We zien dat de 
website in iets meer dan de helft van de gevallen bezocht wordt via een PC en de andere helft 
ongeveer evenredig verdeeld over de smartphone en de tablet. We hopen dat de bezoekers via al 
deze media een positieve gebruikservaring hebben. 
 
Bezoekersaantallen zijn over het algemeen vrij stabiel doorheen het jaar met enkele pieken op het 
moment van speciale evenementen. 
 
De pagina’s die het in het afgelopen jaar het meest bezocht werden zijn: 
 

• Uiteraard de ‘home’ pagina met de kalender en de laatste nieuws rubriek. 

• De mededelingen van de club. 

• Verder ook de blog met verslagen / artikels. 

• Maar ook de pagina met informatie over de rassen krijgt heel wat bezoekers. 

• Opvallend is dat het archief heel weinig geraadpleegd wordt. Misschien heeft men de weg 
nog niet gevonden. 



Informatie die aan de webmaster wordt doorgegeven wordt in principe binnen de 48 uur, en vaak de 
dag zelf, op de website geplaatst. Dus wanneer men alles tijdig doorgeeft, vind je in principe op de 
website de allerlaatste info over club. 
 
We stellen wel vast dat in 2017 er minder verslagen, artikels en foto’s over de door WTP 
georganiseerde activiteiten gepubliceerd werden. Met name over de wandelingen en alle activiteiten 
rond gehoorzaamheid (wedstrijd, clubkampioenschap), happening ontbreken verslagjes en 
artikeltjes. Terwijl dit info is die de clubleden wellicht graag lezen alsook de interesse van 
buitenstaanders kan wekken voor onze club. 
Bij deze dus een oproep om voor elke activiteit die de club organiseert een (kort) verslag of artikel 
met foto’s of video te maken om op de website te publiceren. De webmaster wil gerust de finale 
redactie doen maar zonder bronmateriaal lukt het natuurlijk niet. 
 
Finaal blijven we verder nadenken hoe we de site nog beter kunnen maken. In deze context zijn 
suggesties altijd welkom. 
 
Marco 
 

4. Verslag clubactiviteiten (Mieke - secretaris) 
 

1. Nieuwjaarsreceptie, 15 januari 2017 

Team “Marina” lijkt zichzelf ieder jaar te overtreffen! Grote opkomst, steeds leuk dat we de 

partners van onze leden mogen ontmoeten. Hartelijk dank aan Marina, Kristien en Gilo, 

Kathleen en Dirk!!! Keep on the good work! 

 

2. Start jachtcursus (februari) 

Vanaf dit moment weer druk op zondag… Gerdi zal dit uitgebreid vertellen 

 

3. Socialisatietest, 4 maart 2017 

Vlot verlopen, iedereen geslaagd. 

Dank aan alle mensen die zich hebben ingezet op de 2 voorbereidende trainingen. 

Dank aan de figuranten en medewerkers op de dag zelf. 

Bij deze willen we ook zo vlug mogelijk vergeten dat er een klein misverstandje was bij de 

uitreiking van de “prijs” (groentepakketten). 

 

4. Grote werken aan nieuwe vloer!!!!!! (april) 

Dank aan allen die hun steentje bijdroegen! 

 

5. Gehoorzaamheidswedstrijd , 29 april 2017 

Mag gerust een succes genoemd worden! Spijtig dat de WTP-leden zo goed als niet 

gemotiveerd geraken voor deelname. Dit onderwerp is al zo vaak besproken geweest en 

misschien moeten we gewoon aanvaarden dat de behoefte bij WTP niet zo sterk is. 

Niettemin wordt er dit jaar een GP2 georganiseerd. 

 

6. Lentewandeling, 23 april 2017 

Die dag zijn we onder leiding van Freddy Vande Walle gaan wandelen in Bulskampveld, 

Beernem. Freddy trakteerde de ganse bende met een streekbier. ’t Was een prachtige dag in 

één van de mooiste gebieden van Vlaanderen. Heel grote opkomst en merk op, veel WTP-ers 

nodigden vrienden en familie uit om mee te stappen. Naderhand konden we genieten van 



een lekkere maaltijd (sommigen vonden hun stoofvlees maar wat magertjes …). Voor zij die 

nog wat wilden napraten: we mochten er genieten van het gezelschap van Vlaanderens 

schoonste, nl. Mevr. Van Wanten! 

 

7. Start van showtraining op dinsdagavond (mei) 

ieder jaar een voorzichtige opkomst bij start om dan tegen de Happening een drukke 

bedoening te worden. Een onderschatte discipline! Zij die er bij waren, willen dit niet meer 

missen. 

 

8. Labradorclubshow, 27 mei 2017 

De Labradorclub komt maar al te graag naar WTP om hun jaarlijkse CAC-show te organiseren. 

Voor WTP betekent dit een serieuze sponsoring. 

 

9. Trimsessie Nancy (1 juni) 

Vakkundige uitleg over retriever-onderhoud en kans tot aankoop van professioneel 

trimmateriaal aan inkoopprijs. 

 

10. Workingtest en clubkampioenschap jacht  

Gerdi zal dit uitleggen 

 

11. Club-barbeque  

Lekkere familiebijeenkomst op WTP! Traiteur Benny deed weer zijn best. 

 

12. 29de Happening. 

85 retrievers toonden hun schoonste kant aan Liz Keene en Philippe Lammens. Familie 

Dezutter was dit jaar de winnaar. Isabel Hoornaert pakte de eerste prijs in de scurry. 

Dit jaar waren ALLE 6 de retrievers te bewonderen!!!! 

 

13. Herfstwandeling 

Greet Demeyere leidde ons rond op de Kemmelberg. Prachtige streek!!! Tussenstop aan het 

oorlogsmonument met picon en spierversterkende middelen. 

De beste wandelaars werden getrakteerd op een zeer frisse douche. Niettemin mochten we 

met de natte beesten genieten van een superlekkere maaltijd in de “Hollemeersch”. Een 

oprechte aanrader!!! 

 

14. Clubkampioenschap GH, 4 november 2017 

Blijkbaar zijn veel leden bang van wedstrijden??? Instructeurs doen nochtans grote moeite 

om iedereen te motiveren. Niettemin was dit weer een leuke dag voor de meesten van ons. 

Freddy Vande Walle en Misty glunderden als overwinnaars in de hoogste klas! 

Er was stoverij en vol-au-vent voorzien achteraf voor medewerkers en deelnemers maar 

spijtig genoeg bleken slechts weinig mensen dit te waarderen. 

Er wordt gedacht aan een nieuwe formule om het aantrekkelijker te maken. Graag jullie 

mening hierover!!! 

 

15. Eindejaarswandeling 

Op dit moment raasde er 1 van de zwaarste stormen ooit over Ardooie en omstreken. Velen 

waren ingeschreven. Minder dan de helft daagde op. Ja, we waren gewaarschuwd om beter 

niet op de baan te komen die avond… 



De enkelingen die het woord “niet kunnen” niet kenden, waagden zich aan een tochtje rond 

de blok met de voorzitter op kop om ons uit de wind te houden. Na die dappere daad 

konden we terug opwarmen met chocomelk en kerstkoek. En toen ging de wind ook liggen… 

 

5. Verslag van de gehoorzaamheidscommissie (Marc VDH) 
 
Geachte aanwezige leden, mede bestuursleden, sympathisanten, 

Eerst en vooral een woord van dank en waardering aan het team lesgevers gehoorzaamheid op 

woensdagen en zaterdagen, voor hun belangeloze en energieke inzet. 

Vrijwilligers zijn een uitstervend ras, zonder jullie zou de club niet de bloei en de belangstelling 

kennen van vandaag. Bedankt om jullie kennis en ervaring te delen, bedankt voor jullie geduld en 

volharding om nieuwe en oudgediende retrievereigenaars tot een hoger niveau te brengen in hun 

relatie baas-hond. 

Bedankt voor jullie inzet in 2017 en we rekenen op jullie voor 2018! 

Een bijzonder woord van dank aan Ann Hoornaert, stille medewerker achter de schermen; zij zorgt 

voor een maandelijks lessenrooster onder de instructeurs. Deze dame verzet ook veel administratief 

werk voor de organisatie van de socialisatieproeven in maart, de gehoorzaamheidswedstrijd in april 

en onze jaarlijkse happening tentoonstelling in augustus. Onze oprechte dank en we hopen in 2018 

opnieuw op jou te mogen rekenen. 

Onze gehoorzaamheidscommissie kwam het voorbije jaar 4 keer samen, om knopen door te hakken 

waar nodig, te evalueren, de violen op elkaar af te stemmen en te luisteren naar elkaars grieven. 

Ik breng kort een overzicht van de activiteiten uit 2017: 

* op 4 maart de socialisatietest: een verplichte proef voor honden vanaf 9 maanden, die toegang 

verschaft tot meerdere hondensportdisciplines. We hadden 35 deelnemers waarvan 24 WTP 'ers, 

iedereen geslaagd, ook de organisatie mag geslaagd genoemd worden. 

* op 29 april hielden we onze jaarlijkse gehoorzaamheidswedstrijd; een officiële wedstrijd voor alle 

rassen, erkend door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus met keurmeesters uit sectie 4B/ Marc 

Depreitere, Walter Vandenbroeck, Lieve Ghesquière en Mike Sanders. Aantal deelnemers 60 

waaronder 2 WTP'ers bij de debutanten: Paul Steffens en onze diep betreurde Freddy VandeWalle. 

80 is het maximum aantal deelnemers: brevetten, debutanten en gehoorzaamheidsprogramma 1. 

We konden fier terugblikken op een geslaagde wedstrijd en organisatie. 

* op 30 oktober hadden we een attractieve Halloweenles met een aangepast wandelparcours, iets 

meer ontspannen dan de klassieke les en er mocht al eens gelachen worden. Er werd één combinatie 

uitverkozen tot best verklede duo baasje -hond. Volgende editie zal op een woensdagavond vallen 

met nog méér aangepaste proeven en bijhorende attributen; noteer alvast woensdag 31 oktober 

2018 in je druk bezette agenda. 

* op zaterdag 4 november clubkampioenschap gehoorzaamheid met 24 deelnemers, slechts 24 ... 

qua aantal niet zo een groot succes maar de afwezigen hadden ongelijk; we moeten er mee leren 



leven dat zaterdag shoppingdag is geworden en dat nog weinig mensen de tijd en de inspanning 

kunnen opbrengen om naar de club te komen trainen. Een wedstrijdje onder ons spelen is en blijft 

een stressmoment maar een unieke kans om na te gaan hoever we staan met onze retriever, wat we 

hebben opgestoken van de lessen en of we thuis voldoende hebben herhaald... de hechting baasje-

hond komt hier uistekend tot uiting. Idereen zette zijn beste beentje voor om de zenuwen te 

bedwingen en om plaats 3. 2 of 1 te behalen in zijn/haar klasse en om de trofée naar huis te kunnen 

meenemen, na een lekkere avondmaal. 

* de maandelijkse overgangsproeven telkens op de 1 ste woensdag en zaterdag van de maand. Op 

aangeven van je instructeur kan je een proef afleggen om tot een hogere klasse te mogen trainen, 

van A naar B of van B naar C... in 2017 noteren we 25 overgangers waarvan 19 van A naar B en 6 van 

B naar C klasse. 

*een welgemeende dank aan de orgainsatoren van de zeer gesmaakte wandelingen in de lente, 

herfst en kerstperiode. 

Er waren ook triestige momenten in de club; het veel te vroege en onverwachte afscheid van goeie 

vriend Freddy VandeWalle; één van de weinigen die het met zijn goldenteefje Misty tot 

wedstrijdniveau haalde maar helaas...  hij is niet meer onder ons, we zullen je erg missen Freddy !!! 

we gedenken hem in ons stille gebed, ook de echtgenote van Paul Steffens die onlangs ons ontviel, 

nog enkele familieleden van leden die van ons zijn heengegaan. We gedenken ook alle retrievers die 

in 2017 ons hebben verlaten, afscheid nemen blijft een pijnlijke ervaring... maar gelukkig kennen we 

veel empathie binnen onze club waar we toch enige troost kunnen uit putten. 

De vele deelnemingsbetuigingen via multimediakanalen getuigen van samenhorigheid en 

kameraadschap tussen onze leden. 

Kijkend naar de toekomst, wat is de stand van zaken voor de op til zijnde activiteiten: 

* zaterdag 3 maart socialisatieproeven: 32 inschrijvingen (via de website) op 36 beschikbare plaatsen 

*zaterdag 28 april gehoorzaamheidswedsstrijd 

▪ brevetten: nog niemand ... een warme oproep om dit te behalen...(blauw 

werkboekje dien je wel op voorhand te bestellen via de K.M.S.H.) 

▪ debutanten: 32 op een maximum bezetting van 32 ...VOLZET 

▪ GP1: 20 op een maximum bezetting van 40 

▪ GP2 (nieuw in ons wedstrijdaanbod): 20 op een maximum van 25 ... 

▪ totaal inschrijvingen tot nu toe: 72 op 105 beschikbare plaatsen... 

(inschrijven kan via de website) 

Een dringende oproep voor de gehoorzaamheidswedstrijd: we zoeken "4 mensen van binnen de 

club" om punten te noteren, liefst een hele dag beschikbaar, voormiddag en namiddag... we zoeken 

ook 3 ringcommissarissen die de oefeningen voortonen en de algemene orde in de ring handhaven. 

Je kan je naam opgeven bij één van de instructeurs. 

We deden onlangs een oproep via de website om nieuwe lesgevers aan te trekken. Martin Van 

Damme en Dirk VandePutte zijn in 2017 gestopt met lesgeven en dat betekent een zeer groot verlies 



voor de club; in naam van alle leden onze grote waardering voor hun inzet en expertise. 

Er werden 3 kandidaten voor de vacature weerhouden door de commissie en het bestuur en er werd 

reeds een introductieavond aangeboden met wat theoretische leerstof ter zake. We verwelkomen 

Greet Demeyer, Annie Neyt en Paul Steffens die zich in de toekomst willen inzetten om de leden ten 

dienste te staan met hun ervaring. We wensen hen veel succes in hun gedreven passie! 

Dank voor uw aandacht! 

verslag opgemaakt door bestuurslid Marc Vanderhaeghen, 16 februari 2018 

6. Verslag van de Jachtcommissie (Gerdy) 
 
Eerst en vooral mijn excuses voor het niet voorlezen van het verslag van de jachtcommissie. De reden 
is dat Ruby (Tofts Love Her Madly at Thornmill) door de GRCB genomineerd is als beste Open GRCB 
hond 2017. De uitreiking is vanavond, exact dezelfde datum als de WTP ALV en men verwacht Ruby 
en mezelf daar. Eerste keer in jaren ... . 
Gerdy. 
 
Proficiat Gerdy! 
 
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 2017 43 ingeschreven deelnemers over de 4 groepen (t.o.v. 2016:56, 2015:48, 
2014:38, 2013:50, 2012:47, 2011:43). Voor het jaar 2018 zijn het er 56. 
De verschillende groepen Juniors, Beginners, Novice en Open werden respectievelijk geleid door 
Etienne+Dorin, Martin, Geert+Michel, Gerdy en hun trouwe helpers. 
 
Workingtesten 
 
Vanaf Maart kwamen dan de de workingtesten er aan, met heel wat deelnames van WTP’ers. 
 
Clubmatch GJ: de traditionele opener. 
In Open een 7de plaats voor Hilde Haerens, in Nov een 1ste voor Katrien Boonen. In Juniors een 1ste 
voor Jef Savels, in Beginners Chantal Goreux een 2de en 6de plaats en Ineke Maelfait een 5de. 
 
WT Thorembais: 
In Beginners een 2de voor Christine van de Vijver, 5de voor Chantal G. en Isabel Hoornaert, 15de voor 
Katrien B., 17de voor Sabine Sintobin. 
 
WT As: 
In Open een 3de voor John Debersaques, 11de voor Jef S. 
In Beginners een 11de voor Katrien B. 
 
WT Team Terhills: 
Lieve Bonte en Sabin Sintobin’s Beginners team: 196/300. 
Dorin Bostyn, Hilde Haerens en John Debersaques: een mooie 246/300. 
 
WT Lubbeek:  
In Open een 6de voor Freddy Quackelbeen en een 10de voor Hilde H. 



In Novice een 13de voor Olivier Martens. 
In Beginners een 2de voor Isabel H., een 11de & 15de voor Chantal G. 
 
WT Chastre:  
In Beginners een 5de voor Elisabeth Valentin en een 6de voor Sabine S. 
 
WT Beauraing:  
In Beginners Katrien B. een 2de plaats. 
 
WT Wingene:  
In Open een 5de voor John Debersaques. 
In Novice een 6de voor Herman Degryse, een 11de voor Sabine S. 
In Beginners een 5de voor Isabel H., 8ste voor Dieter Dussart en 13de voor Christine V. 
 
WT Ittre:  
In Open Dorin B. een 6de plaats. 
In Novice Sabine S. een 4de. 
In Beginners Geert Vermeersch een 5de. 
 
WT Zichem:  
In Open John D. 4de. 
In Beginners Chantal G. 7de en 8ste, Katrien B. 13de. 
 
Team WT Zichem:  
Open/Novice/Beginners honden. 
Een 16de voor team met Katrien B. en Jef Savels, een 18de voor team John D., Sabine S. en Hilde H. 
 
WT Geel:  
In Novice een 5de voor Sabine S. 
In Beginners een 7de voor Dieter Dussart en Sabine S. en Elisabeth V. 
 
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 workingtesten die niet gedomineerd wordt door Duitse 
aanwezigheid, met veel Belgische inschrijvingen, maar ook Franse en Nederlandse, echt 
internationaal! Er stonden 102 deelnemers in de uitslagen!! 
De selectie van uitsluitend Engelse KMs: Glynis Hillier, Jim Gale, Roger Wade, Ron Jeffrey en Mark 
Polley stond garant voor uitstekende en mooie proeven. 
 
In Open John D; een 2de plaats, Hilde H. en Gerdy Maelbrancke een 15de plaats. 
In Novice Olivier Martens de 1ste plaats, Sabine S. 13de, Herman D. 15de, Ray Cornielje 20 en Danny 
Devriendt 23. 
In Beginners Sabine S. 3de plaats, Isabel H. 7de, Chantal G. 9de en 27ste , Katrien B. 13de, Dieter D. 19de, 
Ineke Maelfait 23ste, Christine vd V. 26ste, Lieve Bonte en Elisabeth V. 28ste. 
 
De organisatie van de 15de editie verliep vloeiend o.l.v.. wedstrijdleider Etienne Wallaert met een 
fantastisch team van heel wat toegewijde helpers van de club, zonder wie dit onmogelijk zou zijn. 
 
WT Drogenbos: 
In Novice Sabine S. met een 9de plaats. 
In Beginners Elisabeth V. een 9de. 
 



WT Finale Wingene: enkel de top 3 van de WT’en van dit seizoen kunnen in de finale starten. Niet 
minder dan 6WTP’ers konden aan de start verschijnen!! 
Helaas slechts eentje haalde het einde van deze zware afvallingswedstrijd; in Beginners een 4de voor 
Isabel H. 

 
Clubkampioenschap 18 Juni 2017: 

 



 
Field trials 
Het Belgische FT seizoen 2017: enkele goeie resultaten. 

CACIT Geer  
G, Mayflower Dancer's Lilly-Rose, Jef Savels. 

CACT Thorembais 
4ZG,Tofts Love Her Madly, Gerdy Maelbrancke. 
 
CACT Geer  
G, Mayflower Dancer's Lilly-Rose, Jef Savels. 

CACT Waterloo  
G, Tofts Love Her Madly, Gerdy Maelbrancke. 
 
CACT Heist op den Berg  
G, Mayflower Dancer's Lilly-Rose, Jef Savels. 
 
Novice Thorembais 
1U, Greenfoot Spey, Olivier Martens. 
ZG, Kroonkennels Only You, Chantal Goreux. 
 
Helaas alweer geen FT die WTP kon organiseren dit jaar, een jammerlijke zaak voor ons imago! 
Maar dit jaar organiseren we weer een Novice FT waarbij we de traditie weer oppakken. 
Ook organiseren we dit jaar 2 WTs, Anzegem en Torhout. Beide zijn al volzet, inschrijvingen kunnen 
nog op de reservelijst, clubleden moeten zich niet inhouden!! 

http://gundogs.be/index.cgi?cat=0;uid=0;action=hond;id=6628
http://gundogs.be/index.cgi?cat=0;uid=0;action=hond;id=6628
http://gundogs.be/index.cgi?cat=0;uid=0;action=hond;id=6628


Er waren ook mooie prestaties in WTs en 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! 
 
Intussen zijn we aan een nieuw seizoen begonnen, de eerste 2 lessen van de jachtcursus zitten er al 

op. We wensen aan alle voorjagers en hun Retrievers een succesvol 2018! 

In opdracht van de JC, 
Gerdy Maelbrancke. 
 

7. Verslag van de tentoonstellingscommissie (Etienne) 
 
Ieder jaar opnieuw proberen wij naar tal van nieuwe leden toe, onderricht te geven aangaande het 
aspect “ Tentoonstellen van honden”, zij het dan meer specifiek voor de diverse 6 Retriever rassen. 
Dit aspect houdt niet alleen het tentoonstellen van de hond en het aanbieden van de hond in de 
showring in, maar tevens het ganse gamma voorbereidingen eigen aan tentoonstellen van honden. 
Een van deze voorafgaande aspecten is het toiletteren en onderhoud van de vacht van jouw hond. 
Dat is trouwens iets waarvan iedere eigenaar van ‘n hond weet van zou moeten hebben. Vandaar dat 
wij dan ook ieder jaar rond de maand mei-juni ’n verzorging- en trimsessie organiseren onder 
begeleiding van ’n heel ervaren fokster en tentoonsteller. Mevr. Nancy Rosseel (Affix Brighness) Zij 
verzorgt deze trimsessie voor WTP al sedert 2005 en ook dit jaar was ze weer van de partij. Bij deze 
trimsessie wordt vooral veel aandacht besteed aan het soort materiaal dat je van doen hebt om jouw 
retriever te toiletteren maar ook zeer belangrijk is het aantonen om op ‘n veilige manier te 
toiletteren. Verder wordt voor ieder ras ook aangetoond waar wel of ook niet mag geknipt worden. 
De aanwezigen op de trimsessie kunnen steeds vrijblijvend aan gunstige fabrieksprijzen trim- 
materiaal aanschaffen. 
Daarnaast worden onze leden de kans geboden om vanaf mei op dinsdagavond typische 
showtrainingen te volgen. Deze trainingen bieden de nog onervaren tentoonstellers met hun honden 
de kans hun hond op ’n treffelijke manier voor te brengen, waarbij tijdens de trainingen vooral 
oefeningen en aandacht wordt besteed aan sociaal gedrag naar honden en mensen toe. Dus deze 
trainingen dragen heel positief bij naar de trainingen in onze andere disciplines. 
 
Op zaterdag 26 Augustus 2017 werd de 29e editie van onze Happening georganiseerd op de 
trainingsterreinen van WTP hier in Ardooie. De weergoden waren ons dit jaar wel zeer gunstig gezind 
wat mooi meegenomen was .Verder hadden we naast onze tentoonstelling terug de klassieke 
nevenactiviteiten zoals de befaamde “Engelse Scurry”, daarnaast de Junior handling, op de middag 
als intermezzo de “Champion-parade” en zeker niet te vergeten onze jaarlijkse TOMBOLA met 
prachtige hoofdprijzen. Naar onze 29e Happening toe mochten we rassenspecialisten van Retrievers 
aankondigen. Onze geïnviteerde Keurmeester, Mrs Liz Keene (GB) en Mr. Philippe Lammens (B - maar 
reeds jaren woonachtig in Frankrijk) worden beiden aangeschreven als zeer gereputeerde 
rassenspecialisten van Retrievers. Zij hebben dan ook op hun beurt deze Open tentoonstelling voor 
Retrievers die ’n internationale opkomst kende met kennis van zaken gekeurd. 
Het vermelden waard is dat de titel “BEST IN SHOW Happening van 2014 – 2015 – en 2016 telkens 
ging naar ‘n Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Dit resultaat van deze Toller reu is trouwens tot op 
heden nog steeds ’n ongeëvenaarde prestatie aan de WTP Happening van deze prachtige CHAMPION 
DOG. De WTP Happening van 2017 maakte echter een einde aan dat huzarenstukje. Dat er al sedert 
het jarenlange bestaan van WTP,  nu en dan heel talentvolle kleppers op WTP rondlopen en het 
nationaal en internationaal waarmaken op tentoonstellingsvlak is ons wel bekend. Zo mocht ook 
naar het einde van de tentoonstelling toe het echtpaar John Dezutter& Ann Deluyster elk met 
respectievelijk BESTE REU GOLDEN en BESTE TEEF GOLDEN het tegen elkaar opnemen voor Best of 
Breed Golden. Het Golden Teefje van Ann won het pleit en veroverde ’n plaats onder de 6 Aanwezige 



BOB nominaties. Uiteindelijk beslisten beide keurmeesters unaniem de titel van BEST IN SHOW toe 
aan het Golden Teefje van Ann. Proficiat aan deze Winners van de 29e Happening! 
 
Met dit nieuwe jaar wachten er weer tal van uitdagingen. Nu al durven we vooruit blikken naar deze 
jubileum editie toe die de 30e verjaardag van onze club inhoudt. Ons bestuurslid Marleen heeft zich 
speciaal willen engageren om ’n draaiboek op te maken voor onze komende 30e Happening. Dus alle 
voorbereidingsinfo en engagementen dienen bij haar terecht te komen. Het volgende is reeds 
gekend en bevestigd: Onze 30e Happening zal plaatsvinden op zaterdag 18 Augustus 2018 en dit op 
het kasteeldomein  “HEMSRODE” in Anzegem. Ondertussen werden ook al 2 keurmeesters 
gecontacteerd en beiden hebben bevestigd. Voor de Goldens Mrs. Margaret Woods (GB) (Amirene) 
en als hoofdkeurmeester Mr. Theo Leenen (B) Internationaal FCI keurmeester en voorzitter van de 
K.M.S.H.  
Heel spijtig is het feit dat ondanks het 30 jarig bestaan van WTP ons geen CAC award is gegund door 
de KMSH. Enkel aan nationale rassenclubs wordt dit toegekend. Voor de formule “UITZONDERINGEN 
BEVESTIGEN DE REGEL” hadden enkele KMSH bestuurders geen ‘oor’. Ik hoop dat dit retriever treffen 
terug hetzelfde elan mag uitstralen als onze editie van de voorbije prachtige 25e Happening . Net 
zoals 5 jaar terug staat deze Happening niet uitsluitend en alleen als ’n tentoonstelling op de 
feestmenu van onze club, maar ook al de talrijke andere facetten die voor deze prachtige 
opendeurdag tekenden horen straks terug thuis op dat jubileumfeest. 
Hierbij spreek ik al mijn medewerkers aan om er bij te zijn op 18 Augustus. Ik hoop dat Marleen 
hiermee heel vlot alle hoeken en functies van onze komende Happening kan invullen in haar 
draaiboek. 
Speciaal richt ik mij ook naar fokkers om terug tijdens dat retriever treffen ’n reunion meeting te 
houden met hun puppy kopers en ze te overtuigen om er bij te zijn op deze 30e Happening en mee te 
doen aan deze SPECIAL EDITION. 
Ook de pers/media moet benaderd worden want deze editie moet nog beter bekend geraken bij het 
grote publiek. Talrijke bezoekers moeten getuige worden van dit uniek evenement. 
Met jullie inzet word het ’n TOP-EVENEMENT Will To Please waardig. 
Ik dank jullie allen 
Etienne Wallaert 

 
 

8. Balans- en kasverslag door de penningmeester (Myriam – penningmeester) 
 
In 2017 werd de jaarrekening afgesloten met een winst van 3074 euro. Vergeleken met 2016 (winst 
van 4325 euro) is dit iets minder maar toch nog een mooi resultaat. We hadden dit jaar wel enkele 
serieuze kosten o.a. de vloer in de kantine maar daar kom is straks op terug. 
Zoals ieder jaar zijn de lidgelden de voornaamste bron van inkomen: 11670 euro. Vergeleken met 
2016 een kleine daling op de balans (12525 euro) maar in 2016 werden de bedragen voor de 
jachtcursus niet apart verrekend dus vandaar het verschil. In 2017 hebben we in totaal 1375 euro 
ontvangen voor de deelname jachtcursus dus komt het eindtotaal op 13045 euro, dit incl. de 
betalingen voor de gehoorzaamheid. 
Wel moeten we hier nog rekening houden met de kost van de starterspakketjes, ongeveer 1400 euro 
! 
Ook de kantine is een mooie bron van inkomsten: in 2017 is er 5000 euro winst, in 2016 was dit 4000 
euro. 
De shop bracht ons dit jaar ook een 1000 euro op maar hier is geen rekening gehouden met begin en 
eindstock. 
Verder nog onze jaarlijkse evenementen die winstgevend waren:  
* Workingtest 1084 euro 
*  Happening 470 euro 



*  BBQ  160 euro 
Verder nog opbrengsten uit sponsering (600 euro)en de jaarlijkse labradorshow (180 euro) 
 
Aan de andere zijde van de balans hebben we natuurlijk ook wat kosten en uitgaven : 
* Terreinen en gebouwen 3734,50 euro (vloer kantine, ...) 
* Algemene onkosten 8862,93 euro (dit gaat van elektriciteit, water, afhaling afvalcontainer, 
verwarming, postzegels, aankoop klein materiaal , aankoop diepvries, ...ed.) 
 Dit is in totaal een 2000 euro meer dan vorig jaar maar we hadden vooral extra kosten aan de 
grasmachine en er is ook een nieuwe hogedrukreiniger aangekocht. 
* Verzekeringen 1260 euro 
* Burotica 320 euro 
* Nieuwjaarsreceptie 374 euro 
* Trainingsbenodigdheden 714 euro 
* Wandelingen 345 euro 
Verder nog bepaalde evenementen die dit jaar verlieslatend waren:  
*  Gehoorzaamheidswedstrijd 416 euro 
*  Clubmatch jacht 447 euro. Hier moeten we wel rekening houden dat we er 2 hadden in 2017 
en dit omdat de clubmatch van 2016 gehouden werd in januari 2017. 
* Clubmatch gehoorzaamheid 242 euro 
Deze verliezen van de clubmatchen zijn vooral te wijten aan de kosten van de externe keurmeesters 
en de bekers die moeten aangekocht worden. 
 
Het totaal bedrag waarover WTP beschikt op 31/12/2017 is 19.190,59 euro. Dit is de som van de 
zichtrekening, spaarrekening en de diverse kassen. 
De kascontrole is gebeurd door Ineke Maelfait en Leen Kindt en alles werd goedgekeurd. 
In de begroting voor 2018 voorzien we in de eerste plaats kosten aan de kantine: isolatie en 
verwarming. 
Dit alles is reeds besproken in de bestuursvergadering en de nodige offertes worden opgevraagd. 
 

9. Verslag van de kascontroleurs 
De kascontrole is gebeurd door Ineke Maelfait en Leen Kindt en alles werd goedgekeurd. 
 

10. Dimensionering van het bestuur voor het werkjaar 2017 
De papieren werden ten huize van Myriam ondertekend. 
 

11. Aanduiding nieuwe kascontroleurs voor werkjaar 2018 
Leen Kindt en Lieve Bonte worden aangeduid als nieuwe kascontroleurs. 
 

12. Herverkiezing van de uittredende bestuursleden 
Dhr.Wallaert Etienne (herverkiesbaar) 
Mevr. Vandendriessche Marina (herverkiesbaar) 
Dhr. Maelfait Geert (niet herverkiesbaar). 

Dank aan Geert. Hij is bereid alle taken (ledenbeheer, doorgeven website …) verder op te 
volgen. 

Er zijn 17 effectieve leden aanwezig: 16 stemmen pro Marina en Etienne en 1 stem tegen 
Marina en Etienne worden herverkozen als bestuurslid. 
 
13. Vragen en suggesties van leden. 

• Wat zijn de kosten voor de elektriciteit? 
De kosten liepen niet zo hoog op als verwacht. (kosten in te zien bij de penningmeester). 



• Hoe kunnen we meer leden aanwezig krijgen op de AV (lage opkomst vandaag), ook als het 
‘goed’ gaat? 
Leden een uitnodiging via mail toesturen met in bijlage het verslag van de vorige AV. 
Een nieuwsbrief met daarbij het vorig verslag (link). 
Er wordt een oproep gedaan op ‘niet aan de toog te praten’ maar zowel positieve items als 
werkpunten te bespreken op een AV. 
Het verslag van deze AV wordt verspreid via een nieuwsbrief en op de website gezet. 

• Is de website voldoende gekend? 
Er worden heel wat inspanningen gedaan om dit te communiceren. 

• Ledenbestand? 
Vaststelling: meestal 1 à 2 jaar lid. Hoe kunnen we mensen motiveren? 

• Instructeurs? 
De ploeg breidde recent uit. Maar gezien de leeftijd van de instructeurs en de helpers is 
dringend nood aan ‘verjonging’. 

• Hoe kan de shop overzichtelijker en aantrekkelijker aangeboden worden? 

• Oproep Happening: 30 jaar WTP 
o Reclame via sociale media 
o Pers (KW, streekkrant … ) aanschrijven 
o Affiches 
o Sponsoring: Maxi-Zoo … 
o Clubs aanschrijven die specifieke rassen hebben (Nederland, Duitsland, Frankrijk …) 
o Donate a dog … 

Wie een handje wil toesteken, kan een seintje geven aan Marleen. 
Alle suggesties welkom! 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21u30 en wenst iedereen wel thuis. 
 
Voor verslag, 
Marleen Dobbels 


