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BELGISCH KAMPIOENSCHAP FLYBALL 

Op zondag 22 november werd voor de 8ste maal het Belgisch kampioenschap Flyball gelopen. Dit evenement ging door in de 
Stoeterij De Loof te Torhout. Na de officiële voorstelling van de 12 deelnemende ploegen en het nemen van de nodige foto
werden de Speed Trials gelopen. Iedereen trachtte zijn beste tijd van het seizoen te evenaren wat niet altijd lukte. Na een 
uurtje middagpauze ging deze spannende competitie verder. Welk team word er Belgisch Kampioen 2009? De huidige 
Belgische kampioen verloor een wedstrijd maar kon zich toch nog plaatsen voor de finale, deze ging uiteindelijk tussen De 
otic Flyers Dream Team die zich rechtstreeks hadden geplaatst. Hun tegenstanders werden uiteindelijk de huidige Belgisch 
kampioenen De Jolly Jumpers . De K-otic Flyers Dream Team zagen de Belgische titel dichterbij komen. 3 runs winnen tijdens 
de finale wedstrijd en het was zover. Echter deze wedstrijd werd gewonnen door de Jolly Jumpers. Niet al te erg ze hadden 
nog een poging, die was hun eerste verlieswedstrijd van de middag. Beide teams stonden nu gelijk. De Jolly Jumpers kregen 
nu de kans om opnieuw Belgisch Kampioen te worden. Bij de K-otic Flyers Dream Team speelden de zenuwen van de baasjes 
een te grote rol om het uiteindelijk waar te maken en zo werden de Jolly Jumpers  Belgisch Kampioen FLYBALL 2009
voorzitter alle medewerkers, deelnemende ploegen en supporters bedankte en de uitreiking van de bekers had plaats 
gevonden reed iedereen met een prettig gevoel terug naar huis. We kijken allen nu reeds uit naar de volgende wedstrijd van 
het nieuwe seizoen op 25/04/2010 te Genval. 

Noteer ook alvast de SUPERFUIF op 20 februari 2010 te Beerzel in je agenda. 

Hier de volledige uitslag van het Belgisch Kampioenschap 

1.Jolly Jumpers 

2 K-otic Flyers Dream team 

3 Lucky Jumpers 

4 Black Brains 2 

5 Black Brains 1 

6 Need 4 Speed 

7 K-otic Flyers Magic Team 

7 2 Fast 2 See 

9 Dalton Jumpers 

9 Funny Jumpers 

9 Bee Jumpers 

9 K-otic Flyers Xtreme team 
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Jumpers : 4 oktober 2009 

Deze wedstrijd is al weer (buiten het BK) de laatste van een bewogen maar mooi seizoen. We herinneren ons vooral het zeer 
sterke K-otic Flyers Dream Team, dat de snelste ooit Europese tijd loopt. (16,36 sec). Naarmate het seizoen vordert zijn het 
vooral Jolly Jumpers die bij mondjesmaat steeds korter en korter op de recordtijd naderen. De hamvraag voor de laatste 
wedstrijd was dan ook? “Slagen de Jolly’s er alsnog in om het Europese record te verbreken?”  In dit opzet slaagden ze net 
niet. Ze stranden 2 keer op 16.39 sec, prachttijden maar net niet goed genoeg.  Ze wonnen  de wedstrijd en zijn ook dit jaar 
winnaar van de supercup. In tweede divisie waren Need 4 Speed de snelste in de voormiddag. De finale werd gewonnen door 
2fast2see. Runner up was hier K-otic magic team. Ook in divisie drie was het een overwinning voor het team uit Heist
berg. 2crazy2see was zowel in de voor als in de namiddag de overwinnaar. In divisie 4 deden vooral de buitenlandse teams 
zich opmerken. Springen Xpress uit Nederland was de ganse dag door het snelste team en verbeterden hun team record. Ook 
Be Quickstep slaagden erin hun team record sneller te stellen. In vijde divisie was Fast4ward de beste in de RoundRobin. In de 
dubbele afvalling was het hoogste schavotje voor K-otic Flyers Fun Team. In zesde divisie was het vooral een stijd tussen 
en “Country Jumpers” Hier trokken de oudjes aan het langste eind. Met dertig deelnemende teams en liefst zes teams die hun 
persoonlijk team record verbeterden 

Jolly Jumpers                     16.39 

2 crazy2see                      18.76 

Springer Xpress                  19.40 

Be Quickstep                     19.44 

The Flying Norman Dogs 2    22.65 

2Fast4Target                     24.41. 
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Kunnen we weer spreken van een schitterende Flyball dag. We kijken alvast uit naar het BK dat doorgaat op 22 november. 
Worden het de Jolly’s die hun titel verlengen, of zorgen Lucky Jumpers of thuisploeg K-otic’s voor de verassing. Ook Black 
Brains is niet kansloos en kan onverwacht uit de hoek komen. Of wordt het nog een andere winnaar (Need4Speed
2see….. We wensen in ieder geval elk deelnemend team het beste toe. Meer info over Het BK kan je op de web site vinden.

  

 

St-Kruis Brugge 20 september 2009 

Voor de vijfde maal organiseerden Flyballteam K-otic Flyers hun flyballwedstrijd tijdens het Summer End Festival te St
Onder een mooi herfstweertje kwamen er maar liefst 26 ingeschreven teams naar het mooie Brugge afgezakt. De K
Flyers toverden een grasvlakte om tot een gezellige flyballhappening waar de vele toeschouwers een waar spektakel kregen 
voorgeschoteld. De teams werden verdeeld over 4 ruime divisies waardoor wel eens iets onverwachts uit de bus kon komen. 
’s Morgens werd er in alle divisie Speed Trails gelopen. In div. 4 behaalde het Nederlandse team Sprinter Xpress de 
overwinning. De trofee van div. 3 was voor 2 Crazy 2 See. De spannendste strijd werd in div. 2 geleverd waar de Black Brains 
3 het haalden met 2/100 seconde. In de div. 1 stond er weer geen maat op de Jolly Jumpers en werden zo de terechte 
winnaars. De eerste plaats in de DA div. 4 was terug voor het sterk presterende team van Sprinter Xpress met de Old 
Jumpers als verliezende finalist. Na een herkansing sleepten de Dalton Jumpers de overwinning in div.3 uit de brand na winst 
van 2 Crazy 2 See. Ook in div. 2 was het Jumpers boven! Hier haalden de Funny’s het ten koste van Black Brains 3. In div 1 
maakten de Jolly’ en de Lucky’s het Jumpers-offensief volledig. De Jolly Jumpers wonnen de finale met ruime voorsprong. Laat 
ons afsluiten met te zeggen dat de Jumpers klaar zijn om te schitteren in de volgende wedstrijd op hun eigen terreinen in 
Beerzel! 

 

  

SCHOTSE DAGEN  -   Alden Biesen -  13 september 2009 

Een prachtlocatie en een hele eer voor de BFB om een flyballwedstrijd te mogen organiseren tijdens dit prachtige evenement 
in de schaduw van het kasteel van Alden Biesen. Maar liefst 22 teams maakten de rit naar het verre Limburg. Onderverdeeld 
in 5 divisies werd er onder het toeziend oog van een massa toeschouwers gestreden voor de overwinning. Terwijl de 
“Schotten” hun roes nog uitsliepen werden de beide ringen vlot opgesteld en kon gestart worden met de wedstrijd. De RR 
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div.5 werd met het maximum aan punten gewonnen door Sprinter Xpress. K-otic Flyers Fun was het sterkste team in div. 4 
en in div. 3 was de overwinning weggelegd voor de Dalton Jumpers. De Speed Trails in div. 2 was met een knappe tijd voor 
Black Brains 2. In de hoogste divisie behaalden de Jolly Jumpers hun zoveelste overwinning. De DA in div. 5 werd afgesloten 
met een spektakelrace met het Nederlandse Sprinter Xpress als winnaar ten koste van de Turbo Dogs Too. In div. 4 was het 
Duitse Be Quickstep de winnaar in de finale van Turbo Dogs All In. 2 Crazy 2 See won vlot van de Dalton Jumpers in div. 3. Div. 
2 werd afgesloten met een thriller tussen Black Brains 2 en K-otic Flyers Magic met eerstgenoemde als overwinnaar. Tenslotte 
konden de tot het uiterste strijdende Lucky Jumpers hun collega’s Jolly Jumpers niet van de overwinning houden in div. 1.

           

  

Zeer veel publiek, mooi ideaal flyballweer en een prima organisatie wat heeft een flyballer nog meer nodig…  

  

 

SCHOTSE DAGEN  -   KASTEEL OOIDONK  -  30 augustus 2009 

Na een paar wedstrijden zonder “updates” zou een argeloze bezoeker wellicht denken dat de BFB competitie in een dipje zit ? 
Niets is minder waar ! Het is druk op zowat alle invalshoeken, waardoor de “updates” even sputterden. Op de SCHOTSE 
DAGEN in Bachten-Maria-Leerne (kasteel Ooidonk) waren er liefst 24 teams aan de startlijn. Onze “Mac William” had 6 divisies 
van elk 4 teams gecreëerd, waardoor iedere divisie garant stond voor een spannend verloop. 
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Eindelijk mocht iedereen kennismaken met het nieuw aangekondigde team uit De Pinte: FLY FOR FUN . ze misten hun entree 
niet! Na een aarzelend begin in divisie 6 begonnen ze de smaak te pakken te krijgen, en in een bloedstollende finale konden ze 
hun droom waarmaken…  winst op het allereerste tornooi ! Ik denk dat alle BFB teams met heel veel genoegen aan deze 
nieuweling dit eerste succes gunnen, en ze warm welkom heten in onze competitie ! 

 

Ook in divisie 5 was er een nieuwtje:  Flyballteam TURBODOGS moest noodgedwongen hun oude locatie verlaten, en traint 
vanaf nu in Erpe Mere,  nabij Aalst.  Een ideale locatie om nieuwe mensen warm te maken voor deze sport, en eigenlijk dus 
onrechtstreeks met dank aan St.Hubertus ☺ Ook de Turbodogs haalden in een razend spannende finale de eerste beker 
binnen voor hun nieuwe “thuis”. 
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Het zou ons te ver voeren om elke divisie onder de loupe te houden. Die krijgen dan weer bij een volgende update een open 
doekje. Dus even in razendsnel tempo de winnaars in elke divisie: 

DIVISIE 6 :   RUN FOR FUN 

DIVISIE 5 :  TURBODOGS TOO 

DIVISIE 4 :   DALTON JUMPERS   

DIVISIE 3 :   K-OTIC FLYERS MAGIC 

DIVISIE 2 :   BLACK BRAINS 2 

DIVISIE 1 :  JOLLY JUMPERS 

Alweer dus een klinkende overwinning van onze Europese kampioenen uit Beerzel: 
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Tekst en foto’s Paul De Schrijver

 

 

 

Europees Kampioenschap 2009 

Beerzel (Putte), 29, 30 en 31 mei 

Deze drie dagen was Beerzel het centrum van Europa voor iedereen die flyball een warm hart toedraagt. Elk flyballteam dat 

DTC Brecht 

Brecht, 28 juni 

De 7de flyball wedstrijd van het seizoen  (we zijn zo al halverwege) stond met 24 teams geprogrammeerd op 2 ringen. 

Voor de clubleden starten de voorbereidingen reeds op zaterdag voormiddag: het terrein deskundig opstellen, de flyballers 
die kwamen overnachten op de juiste plaats onderbrengen, tenten opstellen en vooral de kantine van veel, heel veel drank 
voorzien want er werd warm weer voorspeld en tenslotte alles in orde brengen voor de  BBQ van zaterdagavond welke een 
groot succes bleek te zijn.  Het eten was voortreffelijk en het voorspelde goede weer was van de partij. 

De zondagmorgen een beetje bewolkt maar drukkend warm, werd flyballen een hele klus zowel voor de honden als hun 
baasje. Maar iedereen ging voluit voor de beste tijd. Voor de honden was er een bad voorzien en ik denk dat menig baasje 
ook wat graag hiervan gebruik had willen maken. 

Na de welgekomen middagpauze stond dan de dubbele afvalling op het programma. Een loden zon maakte flyballen erg 
zwaar. Gelukkig werd af en toe een pauze ingelast. 

In 4de divisie bleven de duitse Be Quicksteppers de hollandse Sprinters de baas. Divisie 3 werd een compleet succes voor het 

brugse Xtreme team. Black Brains 2 kon in de 2de divisie  zijn niveau van de voormiddag niet aanhouden en de magische 
bruggelingen gingen ook hier met de overwinning lopen.  

In divisie 1 stond geen maat op de Jolly Jumpers, die nochthans uit de onderste tabelhelft terug waren gekomen en het 
dreamteam nog even laat dromen van een overwinning.  

Na het opruimen van het terrein en een dankwoord aan alle medewerkers in en rond het terrein, werden de bekers en 
prijzen uitgereikt en keerde iedereen voldaan terug naar huis, wachtend en trainend voor de volgende wedstrijd op 12 juli: 
lokatie 2 Fast 2 See / Heist-op-den- Berg.  

  Round Robin 
Divisie 1 K-OTIC FLYERS DREAM TEAM 
Divisie 2 BLACK BRAINS 2 
Divisie 3 K-OTIC FLYERS XTREME TEAM 
Divisie 4 BE QUICKSTEP 

  Dubbele  afvalling 
Divisie 1 JOLLY JUMPERS 
Divisie 2 K-OTIC FLYERS MAGIC TEAM 
Divisie 3 K-OTIC FLYERS XTREME TEAM 
Divisie 4 BE QUICKSTEP 
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verkoos daar niet te starten zou ongelijk hebben. Maar liefst 72 teams uit 9 landen (Hongarije, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Belgie) streden om de prijzen. Van de perfecte organisatie van The Jumpers 
op een prima locatie waren alle teams onder de indruk. De BFB mag trots zijn op dat team. Waar we ook trots op kunnen zijn, 
is dat de top drie uiteindelijk geheel Vlaams is. Op gepaste afstand komen er enkele buitenlandse teams. Die zullen nog heel 
wat arbeid moeten verzetten om zich in de toekomst te kunnen meten met de top drie. De finale in divisie 1 was spannender 
dan ooit. Het K’Otic Flyers Dream Team, de kersverse houder van het Europees record, was zonder te verliezen in de finale 
gekomen en daarmee favoriet voor de titel. Hun tegenstander was The Jolly Jumpers, de Europees kampioen van 2007 en 
2008. Die werden bijna uitgeschakeld door hun eigen Lucky Jumpers. Dat team eindigde dan ook derde. Een knappe prestatie. 
De toeschouwers, die rijen dik rond de ring stonden, kregen niet een, maar twee finales. The Jolly Jumpers wonnen namelijk 
de eerste finale, na enige incidenten, en dwongen daarmee een herkansing af. De spanning tijdens de herkansing was 
voelbaar. De toeschouwers waren muisstil tijdens de races. De druk op de teams was zichtbaar, zeker na een 2
Uiteindelijk winnen THE JOLLY JUMPERS en worden voor de derde keer op rij EUROPEES KAMPIOEN. Van harte proficiat 
hiermee. Volgende afspraak op 21 juni in Burcht. Dan weer een supercupwedstrijd. Ook daar zullen de snelste teams van 
Europa weer in actie komen. 

 

Wilhelminadorp 

Zondag 17 mei 

De grens van 16 seconden nadert!!!! Was het de vorige wedstrijd de politie die de wedstrijd wilde verhinderen, deze keer 
probeerde de regen dat. In de nacht voor de wedstrijd was het bar en boos. Onweer en (erg) veel regen. Maar zoals ook de 
politie een flyballwedstrijd niet kan verhinderen, lukte het dat de regen dat ook niet. De weergoden waren ons toch nog goed 
gezind. Nog voor de start van de wedstrijd hield de regen op en was het daarna heerlijk flyballweer. Ook het veld had de 
watermassa goed verwerkt, want het lag er volgens de K-Otics goed bij. Het EJS had nog een beetje last van al het water, 
want het duurde even voordat het perfect werkte. In de round robin in divisie 4 pakte het thuis lopende team Spinter Xpress 
de eerste prijs met 2 cray 2see op de tweede plaats. Divisie 3 werd een prooi voor het K-Otic Flyers Xtreme Team die de 
Springer Xpress net voorging. In de speedtrails van divisie 2 gaf Black Brains 2 het K-Otic Flyers Magic Team het nakijken. In 
divisie 1 nam het K-Otic Flyers Dream Team de meest sportieve revanche die je kan bedenken. Tijdens de vorige wedstrijd 
werd een record wegens een onnozel technisch mankement niet erkend. Ze liepen met dezelfde honden gewoon dezelfde tijd 
als bij de vorige wedstrijd en deze keer kon niemand roet in het eten gooien. De tijd van 16.36 sec. is nu officieel het nieuwe 
record. Namens alle teams van harte proficiat!! Met deze tijd wonnen ze de round robin van divisie 1 niet. Deze eer was nog te 
beurt aan de Jolly Jumpers voor de Black Brains 1. De dubbele afvalling in divisie 4 werd door 2 crazy 2 see gewonnen door in 
de herkansing te winnen van het K-Otic Flyers Fun Team. Ook in divisie 3 was een herkansing nodig om de Dalton Jumpers te 
laten winnen van het K-Otic Flyers Xreme Team. Het was de dag van herkansingen. Ook divisie 2 werd pas door het K
Flyers Magic Team na een herkansing gewonnen van de Funny Jumpers. Divisie 1 kon niet achterblijven. De Jolly Jumpers 
wonnen na een spannende strijd in de herkansing van het K-Otic Flyers Dream Team, maar die hadden hun prijs al lang 
binnen. Een mooi nieuw record. Moe maar voldaan keerde iedereen huiswaarts. Volgende afspraak op het EK op 29,30 en 31 
mei. Daar verschijnen meer dan 70 teams aan de start met als gastheren “onze” Jumpers. Laten we hopen dat alle 
ingeschreven teams van de BFB daar laten zien dat flyball een sport voor iedereen is…… 
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Genval 

Zondag 19 april: 

Op 19 april organiseerde de CIEC voor de derde keer een flyball competitie en toch ging het in zekere zin om een premi
Inderdaad, dit keer hebben we ons niet naar Wavre verplaatst voor een indoors maar zijn in Genval gebleven en lieten onze 
honden buiten op een voetbalveld lopen. Ook “openden wij de dans” daar het om de eerste supercup wedstrijd van het seizoen 
ging.  En daarbij zal het ook de ene competitie zijn die plaatst heeft op francofoon gebied in het kader van de BFB. Als je daar 
dan nog een zacht, droog weer aan toevoegt, zonnig, niet te warm en windstil, dan zal elke specialist je zeggen dat het een  
ideale dag was om records te breken. Er waren 20 teams ingeschreven zodat een open competitie mogelijk was over 4 
divisies, vooral wat de derde en de vierde betrof. Zaterdag namiddag waren Jacky, Sipora, Luc en Jacqueline vanaf 14u 
present om het terrein klaar te zetten.  Dit is een belangrijk werk dat precisie en meetkundige kennis vergt om de honden een 
goed traject te laten afleggen. Ook de bar werd klaargezet, de koelkasten geïnstalleerd, alles netjes opgekuist zodat alles voor 
’s anderendaags in orde zou zijn. Er was wel even een moment van stress toen drie politiewagens het terrein kwamen 
opgereden.  Een buurtbewoner die dacht dat wij zigeuners waren had de burgemeester verwittigd.  Die was met vakantie ver 
van huis.  En zoals een dubbeltje rollen kan kwam ook de gendarmerie erbij te pas. Na wat heen en weer gepraat en het 
voorleggen van de nodige documenten konden we doorgaan met de werken en de spelers die met caravan of mobilhome 
aankwamen konden hun plaats innemen. ’s Anderendaags om 7u was ons team present om de tent van het secretariaat te 
plaatsen, wat dan ook in een ommedraai gebeurde. Vermits het om de eerste officiële competitie van het seizoen ging vroeg 
alles wat meer tijd: het meten van de honden, de installatie van het secretariaat, het inschrijven van de teams.  Zo was het 
dan ook met een half uur vertraging dat de eerste twee teams het terrein opstapten. In de round robin plaatsten de Bee 
Jumpers zich meteen als eerste van de vierde divisie, de Black Brains Senior deden hetzelfde in divisie drie en het Magic Team 
van de K-Otics werden eerste in divisie twee. Maar in de eerste divisie gebeurde er echter iets enorms.  Het Dream Team van 
de K-Otics braken weldra het record met een verbazingwekkende tijd van 16.36 sec! Maar, helaas, door een onnozel 
technisch probleem werd dit record niet aanvaard tot wanhoop van Carine en het hele team. Wat later konden de Jolly 
Jumpers het record breken met een tijd van 16.55 sec dat wel officieel aanvaard werd. Op het einde van de voormiddag 
waren de Jolly Jumpers de eerste in hun categorie. Vermits de races in de voormiddag wat uitgelopen waren werd het 
middagmaal wat ingekort zodat de competitie vlug  verder kon gaan. In divisie vier werd het een finale van de Jumpers tegen 
de Jumpers en de Daltons werden winnaar. In divisie drie gaven de Flying Norman Dogs, een nieuwe Franse club, al wat ze 
konden maar moesten de duimen leggen tegen de Funny Jumpers. In divisie twee haalden de Lucky Jumpers het van de Black 
Brains. De finale van divisie 1 was echt mooi om zien.  Het Dream Team van de K-Otics die hun ontgoocheling van de 
voormiddag overwonnen hadden zetten alles op alles om dan ook na een spetterende finale te winnen van de Jolly Jumpers. 
Om 19u werden de prijzen uitgereikt in tegenwoordigheid van de schepen van sport van Rixensart. Er werd eve
beker gegeven aan de jongste deelneemster als aanmoediging om die leuke hondensport verder te beoefenen. Met de 
behaalde tijden tijdens die eerste competitie is het niet moeilijk te beweren dat 2009 het jaar van de records van flyball zal 
worden. Proficiat aan alle deelnemende teams.  Wij hopen dat de CIEC jullie volgend jaar opnieuw zullen kunnen ontvangen in 
dezelfde aangename omstandigheden. 

concours de flyball à Genval Ce 19 avril, pour la 3e fois, le CIEC organisait une compétition de flyball, mais c’était une premi
à plus d’un titre en effet au lieu de nous déplacer sur Wavre, et de jouer en salle, nous restions à Genval, dans la commune, 
pour faire courir les chiens sur un terrain de foot, à l’extérieur. De plus, nous « ouvrions le bal » puisque notre comp
était la première de la saison comptant pour la supercup et n’oublions pas de mentionner que cette compétition sera la seule 
jouée dans la partie francophone du pays au sein de la BFB ! Si l’on ajoute à cela le fait que le temps était doux et sec, 
ensoleillé sans être trop chaud et que le vent était quasi absent, les spécialistes vous diront que tout était réuni pour faire de 
cette journée un moment idéal pour battre des records ! 20 équipes étaient inscrites pour l’occasion, un beau chiffre qui 
permettait de faire 4 divisions et d’avoir une compétition très ouverte, surtout au niveau de la 3e et de la 4e. Le samedi apr
midi, Jacky, Sipora, Luc et Jacqueline étaient là dès 14 h pour installer le terrain, un travail essentiel pour permettre un bon 
trajet des chiens, qui demande précision et bonne connaissance de la géométrie ! Dans la buvette, c’était l’installation des 
frigos et du matériel, le nettoyage des lieux aussi… en prévision du lendemain. Petit moment de stress lorsque 3 combis de la 
police arrivèrent… Un voisin craignant que nous ne soyons des « gitans » avait cru bon de téléphone au bourgmestre, en 
vacances bien loin de sa commune, pour l’avertir de la situation… Du coup, évidemment, selon la bonne vieille th
dominos, nous avions droit à la visite de la maréchaussée… Quelques coups de téléphone, documents mentionnant 
l’événement et explications plus tard, tout était en ordre et nous pouvions continuer, tandis que les concurrents en mobiles 
homes et caravanes terminaient leur installation. Le lendemain, dès 7 h, notre équipe était sur le terrain pour monter la tente 
du secrétariat, ce qui fut fait en un tournemain… Comme il s’agissait de la première compétition officielle de la saison, le 
mesurage des chiens, l’installation du secrétariat ainsi que l’inscription des équipes prit un peu de temps, et c’
une bonne demi heure de retard que les deux premières équipes montèrent sur le terrain. Dans les round robin, les bee 
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jumpers firent rapidement la différence en se classant en première position de la division 4, les Black Brains Senior firent de 
même en division 3 tandis que le magic team des k-otic s’adjugeait la 1e place de la division 2. Mais c’est dans la premi
division que les choses sérieuses se passèrent en effet, très tôt dans la journée, le Dream team des K-otics faisait exploser le 
record de la saison passée en réalisant un époustouflant score de 16.36 sec ! Hélas, pour une bête question « technique 
temps ne put être homologué, au grand désespoir de Carine et de son équipe. Un peu plus tard, c’étaient les jolly jumpers qui 
battaient le précédent record en faisant 16.55 sec, mais de façon officielle cette fois. En fin de matinée, les jolly jumpers 
premiers de leur catégorie. Comme les courses de la matinée s’étaient nettement prolongées, le temps du repas fut quelque 
peu raccourci et bientôt les choses sérieuses reprirent. En division 4, ce fut une finale totalement Jumpers dont les Dalton 
sortirent vainqueurs. Pour la 3e division, les Flying Norman Dogs, nouveau club français, se battirent comme des chefs mais 
ne purent rivaliser avec les Funny Jumpers qui l’emportèrent finalement. En division 2, les Black Brains 2 se firent ravir la 
première place par les Lucky Jumpers. Quand à la finale de la division 1, elle fut magnifique à voir, le Dream team des K
revenu de sa déception du matin, fit le forcing pour l’emporter finalement haut la main face aux Jolly Jumpers au bout d
finale superbe et excitante. Vers 19h, ce fut la remise des prix, à laquelle participa l’échevin des sports de Rixensart. Outre les 
prix aux vainqueurs, une coupe spéciale fut offerte à la plus jeune participante de la journée, pour l’encourager dans la 
pratique de son sport favori. Avec les temps réalisés pour cette première compétition, il n’est pas difficile d’affirmer que cette 
saison 2009 sera celle des records en flyball ! Félicitations à toutes les équipes participantes et nous espérons que, l
prochain, le CIEC pourra à nouveau accueillir une compétition dans des conditions aussi agréables.  

 

Beestjes & Baasjes 

Zondag 12 april 

Onze voorzitter floot om 9.00 u het nieuwe flyball seizoen 2009 op gang. Voor de vierde maal waren we te gast in Flanders 
expo, t.g.v. Beestjes en Baasjes. Dit jaar telde deze wedstrijd niet mee voor de Supercup, wat toch wel wat minder 
inschrijvingen dan anders tot gevolg had. Nieuw seizoen wil traditioneel zeggen : nieuwe gezichten, nieuwe hondjes, nieuwe 
namen en… nieuwe verwachtingen. Nu is een indoorwedstrijd niet meteen een zegen om van start te gaan en dat vertaalde 
zich in een Round Robin die de foutlampen stevig aan het werk zette. Het kwam er op aan om de hondjes aan de indoorsituatie 
te laten wennen en zo de punten binnen te halen. In derde divisie lukte dit het best voor onze Nederlandse vrienden van 
Topper Express, die meer moeite hadden met vinden van de zaalingang, dan met de tegenstand . Ze namen de maat van de 
Dalton jumpers. In tweede divisie kwam 2 Fast 2 See wat aarzelend op gang, maar ritste toch nog net de zege weg voor de 
neus van Turbo Dogs . In eerste divisie was geen kruid gewassen tegen de Jolly jumpers, die moeiteloos de Black Brains 1 
achter zich lieten. Intussen werkte het spectakelrijke flyball als een magneet op het aanwezige beurspubliek en trok tijdens de 
namiddagwedstrijden dichte drommen toeschouwers. Dat werd niet door alle hondjes evenveel op prijs gesteld en we kregen 
dan ook soms adembenemend spannende DA wedstrijden. Maar ook hier werd terug de wet van de sterkste gehanteerd. De 
derde divisie werd terug een Topper Express namiddag, alhoewel de Dalton Jumpers hun stinkende best deden om het hen zo 
moeilijk mogelijk te maken. 2 Fast 2 See stoomde ook in de namiddag door naar de finale, om daar het K-otic flyers Xtreme 
team in een spannende finale opzij te schuiven. Zou ook in eerste divisie de logica gerespecteerd worden, lees: alle 
concurrentie kansloos opgepeuzeld door de Jolly jumpers ? Het verliep anders. De Jolly’s verkozen wegens een 
pootkussenblessure van een sleutelhond, geen risico’s te nemen voor het verder seizoen en gooiden de handdoek. Wel liepen 
ze sportief de wedstrijd uit, weliswaar op een te lage spronghoogte, zodat niemand van de concurrentie bevoor- 
was. De vier overblijvende teams roken hun kans en gingen vol voor de overwinning. Finaal waren het de Black Brains 1 die 
op indrukwekkende wijze een herkansing afdwongen en ook daarin het winnende laken naar zich toe haalden. Hierbij werden 
ze enkel wat gestoord door de Lucky Jumpers, die andere verdiende finalist. Terwijl Tom Boonen in Roubaix zijn ereronde 
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reed, werd de zaal door zowat de hele Flyball familie in no time opgeruimd en konden ook onze winnaars de trofee
lucht houden.  

Volgende week start de Supercup in Genval, waar onze eerste outdoor wedstrijd gehouden wordt. Het belooft een spannend 
seizoen te worden. 

 

 

 

 

 

 

Als BFB terugkijkt naar 2008 kan het alleen vaststellen dat het een heel mooi jaar is geweest. Snelle teams, snelle tijden, maar 
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ook beginnende teams, en aandacht voor beginnende lijn- en scheidsrechters…. Vergeten we vooral ook onze Europese 
kampioenen niet, en de beste tijd die nu door 2 BFB teams kan worden gedeeld…   mooi toch ? En dan waren er die tornooien 
waar het enthousiast publiek alweer deze prachtige hondensport kon ontdekken… Wat  2009 zal brengen ? Een volledige inzet 
van het BFB bestuur, een kalender waar niet de kwantiteit maar de kwaliteit voorop staat, en vooral ook een beetje uitkijken 
naar dat europees kampioenschap waar nu reeds meer dan 70 teams uit zowat een 9 tal landen hebben voor ingetekend
uiteraard gaat de technische evolutie in ons flyball wereldje ook steeds maar verder door… Langs deze weg wenst de 
beheerraad en het bestuur van B.F.B. aan iedereen een mooi en sportief 2009 

Paul de Schrijver,     p.r. BFB

 

 

 

 

B.K. Putte  

Zondag 23 november 

1e plaats: Jolly Jumpers 

2e plaats: K-otic Flyers Dreamteam 

3e plaats: Lucky Jumpers 
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