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Oud nieuws 2008: update:23/10/2016
Beerzel
Zondag 26 oktober

Na het uitstellen van de wedstrijd van 5 oktober wegens het barslechte weer was het bang uitkijken en afwachte
flyball-minded waren. Uiteindelijk werd zaterdagmorgen beslist de wedstrijd te laten doorgaan. En, we hebben nog
maar de regen heeft gewacht om pas neer te kletsen na het lopen van de finales. 19 teams hadden ingeschrev
weekend nog eens het beste van zichzelf geven. Deze wedstrijd telde niet mee voor de supercup, wat er toe leid
kon worden met het inzetten van nieuwe hondjes. Ook het nieuwe EJS systeem, uitgerust met laptop die start en tu
en hond deed het voortreffelijk. In vierde divisie hadden we zes teams, de Senior Jumpers wonnen de Speed T
Jumpers. In derde divisie wonnen K-otic Flyers Fun Team de RR, ze wonnen elke race en behaalden het maximum
de ervaren Black Brains Seniors net iets sterker. Ze wonnen de finale met 3-2 van K-otic. In tweede divisie w
Jumpers de DA. De RR was hier voor Funny Jumpers In eerste divisie waren de Black Brains de primussen in de
Jolly Jumpers - K-otic Flyers Dream Team. De Jumpers wonnen deze finale met 3 -1. Hiermee is het seizoen bijna
een dikke maand trainen en dan zien we wel wie de Belgische Titel binnen haalt. We hopen iedereen terug te zien
Putte.

Beerzel
Zondag 5 oktober

25 teams waren komen opdagen op deze natte en winderige zondagmorgen. Winderig en nat dat was het mins
tenten die de organisatie geplaatst had om het terrein ter hoogte van de boxen droog te houden waren tijdens de na
Weinigen voelden zich dan ook geroepen om de teamtenten rond het veld te plaatsen. Een poging om alsnog de
zetten diende gestaakt te worden. Ondertussen hadden alle teams zich verzameld in de ruime kantine van Ter Dr
de briefing. Tijdens deze briefing werd door de organisatie in samenspraak met de coaches beslist de wedstrijd af
weeromstandigheden het onverantwoord zou zijn te Flyballen. Met de veiligheid van onze honden in gedachten
sympathie rekenen bij de deelnemers.

De organisatie liet ondertussen weten een nieuwe poging te wagen op zondag 26-10. (uiterste inschrijvingsdatum 12

Sint-Kruis Brugge
Zondag 21 september

Dit maal waren de flyball freaks te gast in Brugge. Er werd een prachtige nazomerdag beloofd en deze belofte werd
over 4 divisies waren klaar voor een wedstrijd op West-Vlaamse bodem. In divisie 4 mochten de Turbo Dogs
dubbele afvalling op hun naam schrijven. Ze wonnen de finale van de K-otic flyers mix. In divisie 3 zorgde het K
beker betreffende de voormiddag in Brugge bleef. In de namiddag werd in deze divisie een demonstratie g
ontspannende zondag wel kan zijn. De Poldersprinters hadden de beste kaarten maar moesten toch de duimen leg
team. De Funny Jumpers wonnen de round robin in divisie 2 maar in de namiddag waren Black Brains 2 het sterkste
het mixed team Black 4 Speed dat vooral in de namiddag goed meedraaide. Geen verrassing in divisie 1 waar de
van het K-otic Flyers Dream Team. De Jolly Jumpers mochten zowel de eerste prijs van de voormiddag als de be
Beerzel nemen. We kunnen het allemaal terug bewonderen op 5 oktober in Beerzel en dat is alweer de laatste outdo
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Alden Biesen
Zondag 14 september

Net zoals vorig jaar waren we uitgenodigd om onze wedstrijd te laten doorgaan tijdens de “Schotse Feesten”. En h
voor de BFB, die duizenden toeschouwers kennis liet maken met onze favoriete sport. 21 teams waren ingeschre
vier divisies. In vierde divisie ging de RR naar Turbodogs Too. In de DA moesten ze zich echter gewonnen geven vo
derde divisie stond er geen maat op de Bee Jumpers. Zowel in de Speed Trials als in de DA waren ze de sterkste
Black Brains 2 die alle lakens naar zich toe trokken. Het meeste weerwerk kregen ze van Funny Jumpers, die v
eerste divisie streden vijf teams om de zege. Ook deze keer waren Jolly Jumpers de sterkste. K-otic Flyers dream
Met deze namems alle Flyballers nog een dikke merci aan William, die het mogelijk maakte dat we hier kond
volgende editie. Volgende afspraak is volgende week in Brugge.
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DEINZE (Bachten-Maria-Leerne)
Zondag 31 augustus
Tennisballen en Schotse rokjes
Evenementen zoals de SCHOTSE DAGEN zorgen altijd voor een geboeid publiek. De reacties
van mensen die voor de eerste keer FLYBALL zien zijn ook vaak heel verrassend. Een
bloemlezing van de citaten die je achter de nadar kon horen:
“amaai die lopen snel”
“kijk eens hoe die op die plank springen, straks zijn die madam haar benen kapot”
“flyball ? ik denk dat dit iets is met ballen die vliegen ofzo”
“schattig dat kleine Maltezer hondje, en leuk dat ie met de groten mag meedoen”
“kijk eens, kijk eens, zoiets heb ik nog nooit gezien….“
Er waren ook mensen die spontaan kwamen vragen waar ze rond de streek van Deinze ook
zoiets met hun hond konden doen…. Kortom, BFB heeft een heel mooi visitekaartje
afgeleverd, en ik vermoed zelfs dat heel veel bezoekers denken dat FLYBALL ook een
Schotse sport is… Maar met zo een enthousiast publiek worden we graag geadopteerd ☺
Maar er was natuurlijk ook een wedstrijd…. 18 ploegen (einde verlof) en dus 3 grote divisies
waarbij de speed trials in de voormiddag de tickets voor de namiddag moesten bepalen. In
divisie 3 waren de BEE JUMPERS de snelsten Divisie 2 ging naar de BLACK BRAINS 2 En in de
eerste divisie was het K-OTIC FLYERS DREAMTEAM heel nipt winnaar. De loden na-zomer
zon was maar heel eventjes leuk, en speelde daarna scherprechter bij de teams die te
weinig reservehonden achter de hand hadden… De OLD JUMPERS hadden nog genoeg jeugd
om de 3de divisie mooi binnen te rijven. In divisie 2 waren de TURBODOGS ongeslagen tot in
de finale geraakt, maar het was pas in de herkansing dat ze Black Brains 2 definitief van zich
konden afschudden. Ook in divisie 1 was er een herkansing nodig, maar ook hier moesten
de Black Brains het onderspit delven tegen europees kampioen JOLLY JUMPERS. En nu op
naar alweer een schots festival in Alden Biezen
De Mac-Duffs en Mac-Donalds kijken er vast ook al naar uit.
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Duitsland-België-Nederland (Polderspringers)
Zondag 24 augustus.

Nadat op de vorige wedstrijd twee landen waren vertegenwoordigd deden er vandaag drie nationaliteiten mee. Ma
België en Nederland hadden ingeschreven. Verdeeld in vier divisies werd er op één ring gelopen. Dat waren dus v
van iedereen werd er vlot gelopen. De RR van divisie 4 werd gewonnen door de Country Jumpers. Turbo Dogs Too
iets mindere tijd. Ook in divisie 3 werd een RR gelopen. Die werd gewonnen door de Polderspringers met als gede
en Bee Jumpers. In divisie 2, waar Speed Trails werden gelopen, toch wel een verrassing. Winnaar werd het K
volgens de ranglijst het minst snelle team van die divisie was. Een nog grotere verrassing in de Speed Trails van di
eerste wedstrijd van het K-otic Flyers Dream Team stopte de klok op 16.57 sec. Dat is dus een evenaring van h
tijd werd uiteraard gewonnen. De DA van divisie 4 was een prooi voor het K-otic Flyers Magic Team. Zonder verlies
Jumpers eindigden tweede. In divisie 3 een spannende strijd tussen de Cool Jumpers (D) en de Polderspringers (N
uiteindelijk na de herkansing en pakten dus de dubbel. Ook in divisie 2 was een herkansing nodig. Black Brains
Flyers Fun Team. In divisie 1 ging de opmars van het K-otic Flyers Dream Team verder. Hadden zij in Duitsland n
Jolly Jumpers te verslaan, vandaag wonnen zij zonder een herkansing nodig te hebben.

Nederland en Duitsland wonnen op de Olympische Spelen in China veel medailles, maar vandaag werden in Neder
onze Belgische vrienden gewonnen. Volgens een kenner wensen de Belgische teams vast dat de Olympische Spele
gehouden (met flyball als olympische sport?).

De Finales
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Duitsland – België (Quickstep!)
Zondag 03 augustus

Er heerste al op zaterdag een gezellige ontspannen sfeer rond de terreinen. ’s Avonds verzorgden de mensen v
barbecue en konden de teams verbroederen tussen pot en pint. Je kon het bekijken als een flyball-interland. 13 Dui
verdeeld over 5 divisies stonden er aan de start in Borken. In divisie 5 was Be Quickstep! de vlotte winnaar in
raceten ook vlot naar de finale van de DA maar moesten daar tot het uiterste gaan om de K-otic Flyers Magic te v
Duitsland boven. De Cool Jumpers haalden met ruime voorsprong zowel de RR als de DA binnen voor de Tou
Flyballteam deed dat dan nog eens over in divisie 3 ten koste van de Belgische Black Brains 2. Er moesten toch o
schavot staan! Winnaar van de RR divisie 2 werd 2 Fast 2 See voor de Lucky Jumpers. De DA was dan weer voor
aan het Phoenix team een lastige klant. In divisie 1 was het Duitse team 16 Paws of Power de vreemde eend in
rekening moeten mee gehouden worden! Met een mooie score won het K-otic Flyers Dream Team de RR. In de D
een sterk stuk flyball voorgeschoteld. Het Dream Team kon pas in de herkansing, na een spannende 3-2 verloren
overwinning naar zich toehalen. Laten we nog vermelden dat er puik werk werd geleverd door de organisatoren,
om deze wedstrijd op 2 ringen zeer vlot te laten verlopen! Volgende afspraak in Nederland bij de Polderspringers.

A Croc d’Balle (Frankrijk)
Zondag 20 juli

Ditmaal geen Amerikanen die landen in Normandië maar de Belgische BFB flyballteams. Te gast bij het sympath
d’Balle” werden de deelnemende teams op de vooravond van de wedstrijd ontvangen op een gezellige en verz
wedstrijd waren 12 teams ingeschreven waaronder twee mix teams aangevuld met Franse honden. Drie divisies st
punten. In divisie 1 stond er geen maat op de Jolly Jumpers. Zij wonnen afgetekend en zetten er weer enkele “16
wonnen in divisie 2, met nipt niet het maximum aan de punten. De Turbo Dogs Too werden winnaar van divisie 3 na
Bee Jumpers. De dubbele afvalling in divisie 3 werd een spannende finale met 3-2 winst voor de Bee Jumpers teg
moesten de Black Brains Mix tot het uiterste gaan om de Funny Jumpers te overwinnen met 3-2. De grote fina
Jumpers en K-otic Flyers Dream Team. Beide teams waren niet volledig maar streden heftig om de trofee mee n
wonnen deze mooie finale met 3-2. Een geslaagde wedstrijd, mooi flyballweertje en een grote opkomst van e
volgende wedstrijd bij Quickstep in Duitsland!

Pagina 5

oud nieuws 2008

2 fast 2 see
Zondag 13 juli

Na een vermoeiende maar succesvolle trip naar Tsjechië stond flyballend België al weer paraat. Desondanks de snel
stonden 17 teams aan de start, ze zouden in drie divisies beslissen wie uiteindelijk met de overwinning aan de haal z
is dat Turbo Dogs uit Geraardsbergen voor het eerst dit seizoen met drie teams aan de start kwam. In divisie 1 won
Jumpers zowel de Round Robin als de dubbele afvalling. K-otic Flyers waren zowel in de Round Robin als in de DA twe
eerste plaats in de Round Robin voor de Funny Jumpers. In de dubbele afvalling was de overwinning in de finale voor
team was hier de verliezende finalist. In derde divisie gingen de Dalton Jumpers met de hoogste eer lopen. Zowel in
In de Round Robin was K-otic flyers magic Team de Runner up, in de dubbele afvalling was de tweede plaats voor Tu

BFB scoort op Europees kampioenschap Flyball 2008 : Jolly Jumpers v

Het europees kampioenschap Flyball in Tsjechië van 4 tot 6 juli werd naar goede traditie weer een groot B
kampioenschap namen 47 teams deel uit 8 landen. Hierbij bestond de BFB delegatie uit maar liefst 10 Belgische en
de grootste buitenlandse formatie! De knappe organisatie werd actief gesteund door de BFB met 3 (van de 6) sche
werd door de “Flyball Club Czech Republic” en alle deelnemers erg gewaardeerd en gerespecteerd. In 8 divisies
round robin, uitgesmeerd over 2 dagen, gaf de deelnemers ruim de kans de concurrentie in te schatten. De du
dankzij de enthousiaste menigte, bijwijlen een waar spektakel. Ook op sportief vlak werd het toernooi een BFB
aantraden in de eerste divisie kwamen uit de BFB-familie. Het niveau dat er werd getoond werd op veel enthousiasm
je weet dat slechts 6 teams in Europa er ooit in geslaagd zijn een “16” neer te zetten nl. 3 BFB-teams (Black Brains
Dream Team) en 3 BFA-teams (The Jets, Mad 4 Mutts en de Maple Leafs) dan begrijpt iedereen dat dit alles behalve
kippevel-moment van zaterdagnamiddag niet vlug vergeten toen de Jolly Jumpers er liefst 4 maal na elkaar in sl
waardoor een enorm applaus en gejuich losbarstte van het zeer talrijk aanwezige kennerspubliek. Ook de teams v
de Jumpers gaven het beste van zichzelf en mogen trots zijn op hun prestaties (uitslagen). Het hoogste schavotje
Jumpers in divisie 5 en de Jolly Jumpers in divisie 1 waardoor ze de titel “Euopees Kampioen Flyball 2008” wegkaa
voor BFB als organisatie was ongetwijfeld de ondertekening van het Europese Flyballcharter voor gastvrijheid, een
competitie op europees niveau. Het was hartverwarmend hoe de europese Flyball-scene dit charter steunde. Buite
aan dit charter hadden toegezegd zoals België, Groot-Brittanië, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Frankrijk werden Oo
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ook overtuigd te tekenen. De Hongaren waren eveneens zeer enthousiast en vroeger onmiddellijk hen de tekst van
er niet meer omheen: het is de oprechte wens vanuit de Flyball (en honden-) liefhebber om een heel verdraagzam
flyball-familie te kunnen behouden. Laten we hopen dat alle aanwezige teams (waaronder ook Belgische Kkush te
boodschap kunnen overbrengen aan het bestuur van hun federaties.

Voor het eerst in de Europese Flyball geschiedenis hebben alle aanwezige landen inspraak gekregen in de keuze van
EFC2009. De Jumpers en BFB mogen dan ook trots zijn dan hun kandidatuur unaniem werd goedgekeurd.

Jolly Jumpers Europees Kampioen 2008 !

Black Brains (Brecht)
zondag 29 juni

BFB is opnieuw aan het groeien

D.T.C. Brecht, is de nieuwe thuishaven van flyballteam “BLACK BRAINS” op een overigens schitterende locatie aan d
waren op hun eerste tornooi maar liefst 25 teams ingeschreven zodat sinds heel lang opnieuw op twee ringen diende
dus duidelijk weer aan het groeien, en het talrijk opgekomen publiek kreeg dan ook waar voor hun spreekwoordelijk
uiteraard gratis. Divisie 1 en 2 liepen op ring één, terwijl divisies 3, 4, en 5 aantraden op ring twee. Het was voor som
even zoeken (en vloeken) maar gelukkig waren de mensen van het secretariaat nog niets van hun ervaring verleerd
stralende zomerhemel vlot en prima volgens schema. In divisie 5 moesten de tweede en de derde ploeg van de “
leveren om een winnaar aan te duiden… Turbodogs NEW haalde het na een herkansing van broertje TOO Ook in divis
tussen BEE jumpers en COUNTRY jumpers, waarbij de BEE’s aan het langste eind trokken. In divisie 3 was het meer
voor FAST4WARD, maar de DALTON JUMPERS haalden ook na een herkansing hun slag thuis. BLACK BRAINS 2 was
tweede divisie, zodat de thuisploeg ook een voldoening had voor het vele werk dat ze zich getroost hadden om de w
krijgen. Divisie 1 is stilaan een “klassieker” geworden, en jammer voor de K-otic flyers, ook met een haast voorspel
Hopelijk kunnen ze aan de vooravond van het europees kampioenschap in Tsjechië op dit elan doorgaan om hun tite
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CIEC (waver)
Zondag 1 juni

1 juni was blijkbaar niet de beste datum om een (indoor) wedstrijd flyball te organiseren. Waren het de rubberen m
daar een laat communiefeest dat velen weerhield naar Waver af te zakken? Geen idee maar voor de teams die w
rustige en aangename dag. 8 teams aan de start verdeeld over 2 divisies. Een prachtige organisatie van de mens
The Jumpers (secretariaat, matten,…). Regelmatig een pauze (net genoeg om een lekkere pannenkoek of wafe
spontaan terug te blikken naar de beginjaren van Flyball, naar een tijd waar zelfs de fototoestellen nog analoog wa
de voor als de namiddag vlot afgewerkt en zo konden we reeds vroeg in de namiddag aanschuiven voor de prijsuitr
ook hiervoor kosten nog moeite gespaard en verdeelden een prachtige prijzentafel onder de deelnemers.
Winnaar divisie 1: The Jolly Jumpers
Winnaar divisie 2: Turbodogs
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2 fast 2 see : Heist-op-den-Berg
Zondag 18 mei

Voor het eerst dit seizoen deden onze Duitse vrienden van Quickstep en Fast4ward mee. Hier door deden ma
wedstrijd. Ze werden allen netjes onderverdeeld in vier divisies. Een uistekend flyball weertje (niet te warm, niet
aangename sfeer en prachtige reslutaten. In éérste divisie stond er weer geen maat op de “Jolly Jumpers” Ze won
Dubbele afvalling. In de halve finale verbeterden ze hun beste jaarprestatie, deze is nu 16.71 sec. De finale was
werd toch gewonnen tegen een verdienstelijk K-otic Flyers Dream Team. Zij zijn op het moment de enige die de Ju
kunnen leggen. In tweede divisie beleven we hoogdagen voor Funny Jumpers. Ze wonnen zowel de Round
tweede plaats was voor Black Brains2 In derde divisie was het thuisploeg “2furious 2see” die de overwinning beha
ze het van de Nederlandse “Polderspringers”. In de Dubbele afvalling was het Duitse Team “Fast 4-ward” de verl
gingen de “Country Jumpers” met de overwinning aan de haal. Be-Quickstep behaalde hier een mooie finaleplaats in
Volgende afspraak op 1juni
CIEC - Waver

Burcht
Zondag 4 mei

Hondenschool “de trouwe vriend” uit Burcht, die al van in het begin van het seizoen samen in een mixed team lop
Brugge hadden ons uitgenodigd om een wedstrijd te houden op hun terreinen. We konden lopen op een prima gra
en de mensen van Burcht hebben uitermate hun best gedaan om er een prachtige flyball-dag van te maken. 20 tea
divisies In eerste divisie stond er geen maat op Jolly Jumpers. Hun 6 beste tijden (voor de supercup) waren al
Jumpers behaalde zowel in de Round Robin als de dubbele afvalling de overwinning. De tweede plaats was te
presteerden en onder de 17 sec gingen In tweede divisie was de overwinning voor Lucky Jumpers. Runner up was
dubbele afvalling clubgenoot Funny Jumpers. In derde divisie was de Round Robin voor 2 crazy 2 see. In de nam
Black Brains 2. De tweede plaats was voor 2 crazy 2 see In de vierde divisie, waar 7 ploegen streden om de overwin
telkens voor 2 furious 2 see. Old Jumpers werden telkens tweede. Volgende afspraak is 18 mei bij 2 fast 2 see.
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WOEFDAG HUIZINGEN
Zondag 26 APRIL

Maandblad WOEF had een stralende lentezon besteld om hun eerste WOEFDAG te kleuren…. De flyballdemo die
provinciedomein van Huizingen voor WOEF verzorgde, was één van de grote smaakmakers voor het publiek… Maar
een tweede doel…. De nieuwe hindernissen, het nieuwe EJS-systeem, en de promovlaggen mochten een eerste
geslaagde test ! Omdat deze WOEF-dag een verlenging kreeg met de uitreiking van de gouden kluiven, hadden w
van deze competitie voor de demo uit te nodigen… het resulteerde in een mooi kijkstuk waar ervaren honden
konden tonen wat flyball eigenlijk is. Zelfs een haperende geluidsinstallatie van de organisatoren was niet echt ee
mooie aan flyball: De grootste leken snappen na een paar races al waar het om gaat…. Nogmaals dank aan d
jumpers (nr1 gouden kluif) K-otic flyers dreamteam (nr2 gouden kluif) en Black brains 1 (nr3 gouden kluif) en uitera
extra hebben meegewerkt aan de demo.

Polderspringers
Zondag 20 april
Eindelijk de lente.

De lente was met de flyballfreaks mee naar Nederland verhuisd. Onze flyballhondjes hadden er duidelijk zin in en on
streden 18 teams verdeeld in 3 divisies van 6 in een goed verlopen wedstrijd om de prijzen. Het programma in d
speedtrails. De prijs in divisie 3 bleef in Nederland. De Poldersprinters verbeterden hun teamrecord flink en wonn
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Jumpers met de prijs naar huis en in divisie 1 waren de Jolly Jumpers oppermachtig met als enige team meerder
middag zette de zon een tandje bij, maar de teams tijdens de “dubbele afvalling” ook. In divisie 3 moest de w
meerdere erkennen in de K-otics Flyers Fun Team. In divisie 2 zette de Funny Jumpers de zegereeks voort. Oo
gewonnen. In divisie 1 plaatste K-otics Flyers Dream Team een aanval op de onaantastbaarheid van de Jolly’s. En
wel een herkansing nodig, maar wonnen deze keer wel. Zou dit een voorbode zijn en moet Jolly Jumpers wat extra
wedstrijd treffen ze elkaar weer. Hopelijk is de zon dan ook weer van de partij.

De Pinte-Zevergem
Zondag 6 april
Raindrops keep falling on my head…

De weergoden hadden de wielerliefhebbers op een heroïsche “ronde van Vlaanderen” getrakteerd, maar voor onze
van het goede te veel…Na een striemende hagelbui tijdens de middagpauze moest het tornooi noodgedwongen word
beslissing, want dat bewijst nog maar eens dat de gezondheid van onze flyballhondjes op de eerste plaats komt! Gel
voormiddagraces perfect kunnen verlopen, en konden de plaatsingsrondes toch een uiteindelijk klassement oplevere
divisies…dus loodzwaar, maar ook heel leerrijk…In de laagste divisie (3) waar “round Robin” op het programma ston
team heel accuraat…weliswaar niet zo snel als de Old-Jumpers, maar ze sprokkelden het meeste punten bij elkaar e
verdiend. In divisie 2 waren er “speed trials” en de turbodogs hadden meteen in hun eerste race hun snelste combin
mocht) beter op het bord krijgen, en dus kon het team uit Geraardsbergen deze keer wél de Black Brains Sr het nak
divisie 1 waren er “speed trials” maar ondanks de heel mooie tijden van de K-otics waren de jolly jumpers alweer he
uitslagen kan je elders wel op deze site vinden, en nu op weg naar het tornooi in Nederland, en hopelijk is de lente da
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Beestjes & baasjes
Zondag 23 maart

Op paaszondag was het weer eens zover, de opening van het BFB flyballseizoen 2008. Niet minder dan 20 teams
indoor aan in de hallen van Flanders Expo te Gent. Een primeur, op deze wedstrijd waren voor het eerst 2 veterane
veteranenteam “Old Jumpers” behaalde in de “Round Robin” al meteen de overwinning in div. 4, gelijk met 2 Fast
tijd. In div. 3 was het Fun team van de K-otic Flyers niet te stuiten. Dat de oudjes nog altijd hun waarde bewijzen z
de Black Brains Senior de overwinning. De winst in de “Speed Trials” van de hoogste divisie was, met een tijd van 17

In de “dubbele afvalling” van div. 4 waren het terug de Old Jumpers die na een spannende (3-2) finale met de prijs g
Fast 4 Target. In div. 3 was het al even boeiend, K-otic Flyers Fun tegen 2 Furious 2 See. De K-otics trokken daa
herkansing werd gelopen in div. 2 tussen de Turbo Dogs en Black Brains Senior. Het team uit Brecht won met
verweer van de Turbo Dogs. Ja, op de Jolly Jumpers stond in div. 1 geen maat. Zij wonnen vlot al was hun te
onverdiend in de finale gekomen.
Deze wedstrijd was weer eens een promotie voor de flyballsport. Massa’s publiek zagen hoe alle teams een
wedstrijd op de matten zetten!
Een geslaagde K-otic Flyers organisatie.
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Kers op de taart

Na een uitzonderlijk seizoen waarbij de JOLLY JUMPERS de gouden kluif wonnen, de supercupcompetitie met succes
kampioenschap op hun naam schreven, en de Europese recordtijd op 16.57 sec. brachten, waren zowat alle criticas

Hun overwinning op het Belgisch kampioenschap van 25 november 2007 was dan ook een logisch orgelpunt van een
Proficiat Marieke, Raiko, Aziz, Vienna, Moby, Arco, en het team van mensen er omheen…
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Uitslag BK :
123455779999-

JOLLY JUMPERS
BLACK BRAINS 1
K-OTIC FLYERS DREAM TEAM
LUCKY JUMPERS
NEED 4 SPEED
K-OTIC FLYERS MAGIC TEAM
2FAST 2SEE
2CRAZY 2SEE
K-OTIC FLYERS FUN TEAM
BLACK BRAINS 2
DALTON JUMPERS
FUNNY JUMPERS
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Europees kampioenschap 2008
Het europees kampioenschap 2008 gaat door in Tsjechië, Mlada Boleslav, op een 60 km van Praag, van 4 tot 6 juli.
http://efc2008.wz.cz/

Europees record op de nieuwe Jumpers grasmat
Zondag 7 oktober 2007

Na op zaterdagavond een lekker "varken aan't spit" verorberd te hebben, waren de teams zondagmorgen klaar om
wedstrijd van te maken. De weergoden waren ons alvast goed gezind.
21 Teams onderverdeeld in vier divisies namen deel aan de laatste supercupwedstrijd van het seizoen.
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In eerste divisie al bij de eerste run sensatie : de Jolly Jumpers verpulveren het 10 jaar oude
Europese Record van The Jets uit Engeland. De nieuwe recordtijd bedraagt nu 16.57.
Pechteam in eerste divisie waren Black Brains 1 die jammer genoeg moesten afhaken in de
dubbele afvalling wegens gekwetste hondjes. Overwinnaar in divisie 1 werden het K-otic
Flyers Dream Team, ze wonnen de finale tegen Jolly Jumpers.

In tweede divisie maakten A'croc d'balle hun opwachting. Ze staan meteen goed hun mannetje en verbeteren tot tw
behaalden de overwinning tegen K-otic Flyers Magic Team.

In derde divisie was de overwinning voor Black Brains 2. Verder onthouden we hier de nieuwe record tijd van "Polde
onder de 20 sec liepen.

In vierde divisie was het duitse "Be Quickstep" team de primus. Tweede werden hier de nederlandse Poldersprinters

K-otics’ Kruise Kermis
Zondag 16 september

De derde editie van het flyballtornooi te Sint-Kruis is alweer gelopen. 22 teams in 4 divisies in een rustige groene om
nazomerdag en een prima catering van ondermeer Straffe Hendrik en een authentieke ijskar vormden het recept va
zich prima aan de afgesproken strakke timing.
Divisie 4 werd een thuisoverwinning voor het K-otics Fun team op de nederlandse Poldersprinters.

In Divisie 3 gingen onze franse vrienden van A Croc d’ Balle met alle prijzen aan de haal, de Black Brains 2 streden n
waren.
Need 4 Speed was de sterkste in divisie 2 en dwong 2Fast2See op de knieën in de finale.

De 1ste divisie ging naar de Jolly Jumpers die alweer meerdere tijden in de 16 seconden neerzetten. Het brugse Drea
de vorige wedstrijd onvoldoende weerwerk bieden.
En zo gaan we op naar de laatste supercupwedstrijd in het nieuwe Jumperskamp
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Scottisch weekend Alden Biesen
Zondag 9 september
De BFB was te gast op het Scottisch weekend te Alden Biezen. Voor velen een nieuwe ervaring.
Mannen in rokken, vliegende boomstammen, brullende touwtrekkers en zoveel meer. Voor één keer
waren het niet de Flyballers die voor het meeste lawaai zorgden. Toch konden we op heel wat
belangstelling rekenen. Flyball team The Jumpers waren er zelfs in geslaagd om met de volledige
groep in kilt te verschijnen en ja de één had al wat schonere benen dan de ander.
Massa’s vragen werden gesteld aan de deelnemende Flyballers. Vele flyers werden meegenomen en
vele oooooooooo’s en aaaaaaaaa’s waren langs de kant te horen. De moeilijkste opgave was soms
wel om tussen al dit volk op het plein ter geraken. Misschien is dit wel net wat de K-otic Flyers
Dreamteam nodig hadden want reeds vroeg op de dag werd een prachttijd van 16,84 neergezet.
Ook tijdens de Dubbele Afvalling waren de K-otic Flyers Dreamteam in 1e divisie duidelijk de
sterkste. In divisie 2 haalden 2Fast 2 See de overwinning binnen, divisie 3 was voor de Turbodogs en
in divisie 4 ging de zege naar de Nederlandse Polderspringers. Volgende editie iedereen in kilt?
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Nieuw Belgisch record tijdens dogs@work!
Zondag 26 augustus 2007

Flyballteam K-otic Flyers uit Brugge was door Hondenschool Arci uit Ingelmunster gevraagd om tijdens het 4e Intern
Dogs@work een Supercup Flyball te organiseren. Het leuke aan dit tornooi was ongetwijfeld het aanbod van meerde
Agility, Gehoorzaamheid, Doggydance, Obedience en Flyball alles was er te bezichtigen. Het voetbalplein van Ingelm
deze organisatie die ook op de steun van de weergoden kon rekenen.

Perfect weer, een perfecte grasmat en een organisatie zoals we van de K-otics al gewend zijn deden menig Flyballer
Belgisch record in wording. Flyballteam Jolly Jumpers uit Beerzel Kwam zelfs met een licht aangepast team aan de s
verschil te maken. Resultaten Bleven dan ook niet lang uit, met maar liefst 5 tijden beneden de 17,00 seconden gren
een nieuw Belgisch record.
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Wilhelminadorp (Nederland)
Zondag 19 augustus

Onze Nederlandse vrienden hadden op hun wedstrijd 20 teams, onderverdeeld in vier divisies. In éérste divisie stond
Jumpers, die dikwijls met de grens van de 16 sec flirten. Enkel in de finale hadden ze vijf races nodig om de K-otic Fly
tweede en derde divisie waren 2 Fast 2 See en 2 Furious 2 See de primussen. In vierde divisie, waar de Poldertoppe
maat op het Duitse Fast4-ward. ook de lekkere Zeeuwse mosselen die ‘s middags verkocht werden op het terrein v
Volgende afspraak is 26 augustus, in Ingelmunster

Borken (Duitsland)
Zondag 5 augustus

Vanaf vrijdagavond stond het kampeerterrein al goed gevuld. Na een gezellige avond BBQ op zaterdag stonden we o
wedstrijd aan te vangen. 23 teams in vijf divisies streden voor de overwinning. Het was leuk om kennis te maken m
de eerste keer mee deden in de BFB competitie. In eerste divisie werd gewonnen door de Jolly Jumpers. De andere
Dream Team. Zowel in divisie 2,3,4 en 5 ging de overwinning naar een Duits Team. Ball Amazonen, Quickstep Flyba
Crazy Quickstep waren hier de winnaars.

Pagina 20

oud nieuws 2008

En de boer… hij ploegde voort
Zondag 29 juli (Smeerebbe Vloerzegem)

De Geraardsbergse Turbodogs hadden een wel erg landelijke locatie gevonden vo
voor de wedstrijd rolde de tractor nog over het wedstrijdveld, maar mensen die o
zo snel op, en in ware “fata-morgana” stijl stond er een heel aanvaardbaar flyball
wedstrijddag… Ochtendlijke regenbuien konden de “spirit” niet drukken, en al had
onverwachte opdoffer door het afhaken van een basispion (met een “forfait” tot g
lijn even groot. De 19 ingeschreven ploegen maakten er een mooi en spannend v
weergoden begonnen rond de middag hun steun te verlenen… steun was er ook v
de eerste keer “hun” backstops in de originele uitvoering konden zien (bedankt Br

De wedstrijd zelf had alweer een onverwachte ontknoping… Neen, niet divisies 4, 3, of 2 waar met duidelijke
3-0 cijfers de overwinning ging naar respectievelijk 2furious2see, blackbrains2, en K-otic flyers magicteam
maar in de eerste divisie, waar opnieuw de Lucky Jumpers de finale bereikten, en na een bloedstollende
herkansing het laken naar zich toe trokken… Geen “Lucky shot” maar gewoon “heel goed gespeeld”
Of zoals in het boek: “en de boer… hij ploegde voort”
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Benefiet weekend
Zaterdag 14 & zondag 15 juli

Klik om te vergroten
Flyball wedstrijd “The Jumpers” Beerzel
Zondag 8 juli

De weergoden waren ons goed gezind. Het was een schitterende dag om te flyballen. Jammer dat onze Franse vrie
aanwezig waren wegens autopech. In divisie 1 won het K-otic Flyers Dream team de Round Robin. Verder onthoude
jaarprestatie van de Jolly Jumpers, die met 16.89 een schitterende tijd noteerden. In de dubbele afvalling was de ov
Jumpers, ze versloegen in de finale Black Brains 1. In divisie 2 was de eerste plaats in de RR voor 2 fast 2 see. In de
Flyers magic team de finale van Need 4 Speed. Vooral Raya, de Greyhound was enorm snel en maakte indruk. Dat b
divisie 3 was de RR voor de Dalton Jumpers, in de dubbele afvalling wonnen de Turbodogs de finale van Black Brains
RR als in de dubbele afvalling de Polderspringers de besten. Volgende afspraak is 29 juli – Turbodogs rond Geraardsb
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PUTTE
zondag 24 juni

De Blackbrains hadden opnieuw de prachtige locatie aan de tinstraat in Putte uitgekozen om hun tornooi te laten doo
waarschijnlijk ook eieren naar de arme klaren gebracht, om het alweer aangekondigde regenweer te bezweren, ma
ingeschreven teams die “last minute” voor wat problemen hadden gezorgd : “Need 4 Speed” moest z’n team annule
aangepast was, kwam er nog een telefoontje van de Turbodogs waar door ziekte en kwetsuren ook een volledige pl
Leuk is anders, maar ervaren organisatoren lossen zo een probleempje natuurlijk in geen tijd op. De wedstrijd liep d
uiteindelijk waren er toch nog 20 teams die in 4 mooie divisies tegen elkaar konden uitkomen.

Sfeerfoto uit de laagste divisie…

Onze Nederlandse vrienden hadden een nieuw team aan de start gebracht : de “Poldersprinters” en ze deden het vo
loepzuivere winst in de round robin van divisie 4, stoomden ze meteen in de afvallingsreeksen door naar de finales d
Duitse “Crazy quickstep” dat is dus een ticket richting hogere divisies ☺ in divisie 3 had je zowaar hetzelfde verschij
won de round robin, en maakte probleemloos de afvallingsreeksen vol, om de finale ook weer met 3-0 op hun naam
Belgen ? Natuurlijk… divisie 2 draaide uit op een oerdegelijk Belgisch duel tussen 2fast2see en de blackbrains2 met
en winst voor “2fast” in de eerste divisie stond er weer geen maat op kersvers europees kampioen JOLLY JUMPERS.
met een ziek hondje geconfronteerd, maar hun brede kern kan dit natuurlijk opvangen. Na hun snelste tijd in de voo
onbedreigd door tot de finale, waar de verbluffende K-otics een herkansing konden afdwingen, maar tenslotte toch d
Zowat halfweg de competitie staan de Jolly’s zowel in de supercup als in de gouden kluif met ruime voorsprong aan d
opponenten om de strategie bij te sturen..
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Venlo

Op 16 en 17 juni werd de BFB uitgenodigd door de organisatoren van de “Incredible Dog Challenge” om een demo w
Bedoeling was dat op zaterdag de bezoekers een try-out konden doen met hun hondjes, zondag was het de dag va
drie divisies, voornamelijk uit Belgie en Duitsland streden voor de overwinning.In eerste divisie waren de Jolly Jumpe
in de dubbele afvalling de snelste. De finale werd gewonnen tegen de Black Brains.In tweede divise was de overwinn
Flyers magic team legden beslag op de tweede plaats.In derde divisie zorgden twee nieuwe teams, “Cool Jumpers
uit Duitsland, voor de beste prestaties.“Cool Jumpers” won de dubbele afvalling in de finale tegen Quickstep.In de Ro
voor “Die Unglaublichen”. Met dank aan de organisatoren voor een prima flyballdag.

BFB : Belgen Formidabel Boven !
European Flyball Championships 26-28 mei 2007 , Loseley Park, Guildford (UK)

Liefst 92 ploegen namen deel aan de wedstrijd over drie dagen in 15 divisies, waaronder 3 belgische ploegen : Jolly J
kampioen in divisie 1, uittredend europees kampioen Black Brains met een gelegenheidsploeg onder de naam Mix Br
Jumpers met een vertimmerde ploeg in divisie 8.
De wedstrijdformule is een round robin per divisie. De racewinnaar verdient één punt.

De Lucky Jumpers lopen in divisie 8 een mooie wedstrijd maar worstelen met hun uitbreektijd. Eén keer verliezen w
tegenstander zonder uitbreektijd in hun laatste race. De Luckies stranden op de tweede plaats.

De Mix Brains lopen in het modderig terrein een perfecte wedstrijd. Zij winnen alle 4 races op rij en staan voor hun la
(UK) die 3 races hebben gewonnen. Deze race is dus beslissend want winst voor de PODS betekent ieder 4 punten e
Met 5 punten uit 5 races winnen de Mix Brains overtuigend divisie 2.

Voor de europese titel strijden de Jolly Jumpers in divisie 1 met zes engelse teams. De Jollies zetten meteen de toon
seconden op de klok en dat in deze modderige omstandigheden. In de laatste race van de dag valt de beslissing ove
Jumpers komen daarin uit tegen de Maple Leafs (UK), elk team heeft 5 punten. De Maple Leafs moeten risico’s neme
maar tevergeefs.
De Jolly Jumpers behalen met brio op kletsnatte engelse bodem de titel van europees kampioen 2007.
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Plaats

Beste
tijd

Jolly Jumpers

1

17.38

Maple Leafs

2

17.58

Barkshire Bandits

3

18.07

Shooting Stars

4

17.96

Mansfield Marnicks

5

17.91

Live Wires

6

17.97

Gofours

7

17.87

Plaats

Beste
tijd

Mix Brains (18.50)

1

18.02

Running 4 Mutts

2

17.84

PODS

3

17.90

Bad Dog Racers

4

18.10

Clatto Clangers

5

17.99

Nuneaton Flyers

6

18.65

Plaats

Beste
tijd

Fylde Coasters
Lucky Jumpers
(20.30)

1

19.78

2

19.81

Brimblecombe Barkers

3

20.06

Ace’s Dominos

4

20.20

Kellington Spitfires

5

21.07

Barkshire Bambinos

6

21.07

Divisie 1

Divisie 2

Divisie 8

Open Internationaal Flyballen in Putte
Zondag 13 mei
22 teams uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk aan de start van een supercuptoernooi. Een druk schema en
teams zich voortreffelijk hielden. Een prima grasmat en een aangenaam lenteweertje voor een mooi tornooi.

2 Furious 2 see klopte het gemengde gelegenheidsteam Happy Brains, nieuwkomer Fast4-Ward uit Duitsland won m
a'croc's stonden klaar om de finale in divisie 3 te lopen.

De laatste finales zijn letterlijk in het water gevallen toen een wolkbreuk losbrak en een einde maakte aan een aange
Volgende afspraak in Engeland waar we de Belgische eer zullen verdedigen op de Europese kampioenschappen.
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Eager’s cup : Internationale Flyballwedstrijd in Trmice (Tsjechie)
Zaterdag 5 en zondag 6 Mei

Internationale Flyball wedstrijd georganiseerd door Hop Trop Prague. Ploegen uit Tsjechie, Polen, Duitsland, Nede
deze wedstrijd. Niet minder dan 18 teams streden in vier divisies om de overwinning. Van de “Jumpers” uit Beerz
deze wedstrijd. De twee teams van de “Jumpers” die aantraden in éérste divisie deden het schitterend. De “
Walter Braeckmans plaatste zich makkelijk voor de finale. In deze finale moesten ze het opnemen tegen het and
Jumpers”. De “Jolly’s wonnen de toch wel spannende finale tegen de Lucky’s met 3 – 2. In deze divisie werd door
nationaal record gelopen.In de andere divisies hadden de Jumpers samen met “Black Brains”, het team van Luc F
Heist op den Berg mixed teams gemaakt. Jammer genoeg konden we hier geen aanspraak maken op de overw
vooral de prettige samenwerking. Verder het vermelden waard is de overwinning in derde divisie van “Flying Dutc
de derde maal deel namen aan dit tornooi.

Zandstorm In Sint-Joris Beernem
Zondag 29 april

Alweer een organisatie van Flyballteam K-otic Flyers uit Brugge deze maal in samenwerking met het feestcomit
weer en een vlekkenloze organisatie zorgden voor een aangename Flyball dag. Door het extreem droge weer v
voetbalterrein echter in één grote zandbak herschapen wat soms leuke taferelen opleverde.

Schitterend weekend voor BFB:
Zaterdag 7 april 2007
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Luc en Nicole mochten in naam van flyballteam “Black Brains” op de Woef-redactie hun “zilveren kluif” voor het seizo
eindelijk uit handen Van Marie Jeanne Van Royen en hoofdredacteur Jaak Pijpen in ontvangst nemen. Dankzij BFB en
wordt Flyball steeds meer een gevestigde waarde binnen de hondendiscipline’s.

Voor het seizoen 2007 werd de volledige supercup-kalender opgenomen als toernooien die meetellen voor de felb
“gouden kluif” 2007. Ondertussen zijn hiervan al enkele toernooien gelopen waarvan u de uitslag kunt terug vi
volgende link: uitslagen 2007

Zondag 8 april 2007

Er werd zondag een supercupcompetitie georganiseerd door het team K-otic Flyers op de gekende beurs “Beestje
Gent. Ondanks het schitterende weer buiten, was er een massale opkomst op dit evenement.

Het was dan ook voor de teams een zeer positieve ervaring om voor zo’n talrijk publiek onze unieke Flyball-sport te

Aan de positieve reacties van het publiek te horen, was het ook voor hen zeer vlug duidelijk wat wij flyballers al lang
•

Flyball is voor jouw favoriete viervoeter een unieke uitlaatklep!

•

De BFB-supercupcompetitie is voor de begeleiders een zeer sportieve, vriendschappelijke en perfect georga

•

Voor het plubliek is deze sport een trekpleister waarvan ze maar niet genoeg kunnen krijgen.

Als wij onze kalender voor het seizoen 2007 bekijken, zijn wij vol vertrouwen en zien we er al naar uit om dit binnen
te kunnen tonen!!!

TOT DAN!
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