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Oud nieuws 2011: update:10/08/2016
Zondag 20/11/2011
Manege stal Cavaro in Westerlo was dit jaar het decor voor het Belgisch kampioenschap Flyball. Flyballteam
2 Fast 2 See zorgde voor deze prachtige locatie en verzorgde de praktische organisatie. Het Belgisch
Kampioenschap plaatst de 10 best geplaatste supercup teams tegenover elkaar aangevuld met 2 wildcards
(2 teams die het afgelopen jaar aan alle wedstrijden deelnamen). Alle teams strijden in 1 divisie voor de titel
en uiteraard de grootste beker. Tijdens de voormiddag werd al snel duidelijk dat geen grote verrassingen
moesten verwacht worden. De teams liepen allen tijden die dicht bij hun prestaties van het afgelopen jaar
lagen en zo begonnen velen reeds uit te kijken naar een finale zoals we er de laatste jaren al wat gekend
hebben. Toch liep het in de namiddag niet voor alle teams even vlot. The Jolly Jumpers konder echter
zonder tegenstand doorstoten naar de finale, terwijl het K-otic Flyer Dreamteam verrassend verloor van
Black Brains 1. Gevolg was een finale tussen Jolly Jumpers en Black Brains 1. Het werd een finale zoals we
ze graag zien met kansen voor beide teams een afwisselend W of L notatie op de timesheet en het bewijs
dat elke race gelopen dient te worden. Jolly Jumpers haalden het uiteindelijk puur op snelheid tijdens een
foutloze laatste race van beide teams. Het seizoen 2011 zit er weer op, vele teams gaan nu een tijdje in
winterstop en proberen zich dan terug klaar te stomen voor de eerste wedstrijd van 2012 in Putte.
Einduitslag:
1 Jolly Jumpers
2 Black Brains 1
3 K-otic Flyers Dreamteam
4 K-otic Flyers Magic team
5 Lucky Jumpers
5 Need 4 Speed
7 Funny Jumpers
7 Turbodogs
9 Dalton Jumpers
9 2 Fast 2 See
9 K-otic Flyers Xtreme team
9 K-otic Flyers Flash

Het seizoen 2012 wordt er trouwens een om naar uit te kijken zo kreeg de BFB de afgelopen maanden
enkele aanvragen voor registratie van nieuwe clubs. De Doorzetters (Heist op den Berg), Scoobidoo
(Oudenaarde) en The Flyball Collectiv (Brugge). Tenslotte was er ook vanuit Frankrijk een aanvraag tot
registratie van Crazy Dogs en Crazy Puppies. Hopelijk mogen we al deze teams ook effectief begroeten op
de grasmat in het seizoen 2012.
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The Jumpers - Beerzel - 2 oktober
Volgens goede traditie wordt de laatste supercupwedstrijd van het jaar bij The jumpers, gelopen. En ook dit
jaar was dit het geval! Maar liefst 31 teams stonden klaar om nog een keer alles te geven. Met prachtig
nazomerweer werd de wedstrijd op gang getrokken… Zeven divisies waren er gemaakt, dat zijn 7
scheidsrechters en 14 lijnrechters…. Iedereen werd opgetrommeld maar al vlug bleek dat er heel wat
flexibiliteit van hen verwacht werd. Een situatie die de oproep na het toernooi van de BFB naar nieuwe
kandidaturen voor lijnrechters alleen maar kracht bijzette. In divisie 7 en divisie 6 stond er geen maat op
respectievelijk Sprinter Xpress en Mini Speed Bats. Beide ploegen werden in hun divisie zowel in de
voormiddag als de namiddag de winnaar. Divisie 5 werd in de voormiddag gewonnen door de nieuwe telg in
de K-otics familie (Dynamite) maar in de namiddag waren het de Turbo Dogs too die aan het langste eind
trokken. In 4e divisie waren het de Old Jumpers die lieten zien dat ondanks hun jaartje ouder, ze weten nog
heel goed weten wat flyballen is. Helaas eiste het warme weer zijn tol, de Oldies verloren de finale van K-otic
flyers flash. In divisie 3, 2 en 1 trad steeds hetzelfde fenomeen op. Het team die op punten de voormiddag
won en die toevallig ook steeds de snelste tijd neerzette moest zijn meerdere erkennen in de namiddag. In
Divisie 3 was het 2 Crasy 2 See die het in de namiddag moesten afleggen tegen Black Brains 2. In Divisie 2
was het de Turbo Dogs voor Need for Speed. En divisie 1 werd in de namiddag gewonnen door K-otic Flyers
Dream Team van het snelste team van het toernooi de Jolly Jumpers.
Voor sommige rest nog één wedstrijd te Duitsland en dan… op naar het Belgisch Kampioenschap!

Brugge zondag 18 september
De K-otic Flyers hadden de weergoden aan hun kant tijdens hun zevende Supercup
flyballwedstrijd in St-Kruis Brugge. Bij momenten kwamen vele nieuwsgierigen op het
hondengeblaf af en vormden een enthousiaste gordel rond de twee ringen. Maar liefst
28 teams tekenden present en werden verdeeld over 5 divisies. Zij maakten er een
spetterend spektakel van. Divisie 4 en 5 liepen ’s morgens speed trials. Hier waren de
Old Jumpers (div. 4) en de Bee Jumpers (div. 5) de snelste teams. De overige divisie
liepen voor de punten. In divisie 3 waren de K-otic Flyers Flash het regelmatigste
team en behaalden de meeste punten. De Dalton Jumpers en K-otic Flyers Magic
behaalden in divisie 2 een gelijk aantal punten. De K-otics wonnen met een betere
tijd. In divisie 1 waren de Jolly Jumpers niet te stuiten en wonnen met het maximum
aan punten. In de dubbele afvalling divisie 5 waren de Bee Jumpers heer en meester
ondanks zware tegenstand van Fly For Fight. We vallen in herhaling voor divisie 4, ook
hier Jumpers aan de winst. De Old Jumpers dulden geen tegenstand! In divisie 3 was
het een strijd tussen K-otic Flyers Flash en Black Brains 2. De Black Brains 2 wonnen
hier met een foutloos gelopen dubbele afvalling. Zoals reeds enkele wedstrijden is
divisie 2 een finaleonderonsje tussen Turbo Dogs en K-otic Flyers Magic. De sterk
lopende Bruggelingen gingen met de trofee aan de haal. De koningsklasse is divisie 1,
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finale tussen K-otic Flyers Dream Team en het sterke Jolly Jumpers team. Niets en
niemand kan op dit ogenblik de Jolly’s iets in de weg leggen, zij behaalden verdiend
de trofee. Op tijd gestart, vlot afgewerkt door secretariaat, scheids- en lijnrechters en
op tijd afgelopen! Ieder tevreden… op naar Beerzel.
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Alden Biesen zondag 11 september
slideshow.swf

Ooidonk zondag 21 augustus
Op de 12de editie van de Schotse dagen in Ooidonk organiseerde Fly For Ever voor het eerst de wedstrijd op
het mooie kasteeldomein. Met 29 ingeschreven teams slaagden we erin stipt te starten. De weergoden waren ons
gunstig gezind waardoor de wedstrijd vlot kon blijven verlopen.
Jolly Jumpers gaven forfait omdat hun kleinste hond gekwetst was. In de speedtrails van divisie 5 was het Kotic Flyers fun team ruim de snelste. In divisie 4 speedtrails hadden de Turbo Dogs Too nauwelijks concurrentie
in de voormiddag. In divisie 3 round robin was het spannend tot op de laatste moment. Ze eindigde met gelijke
punten maar 2 Crazy 2 See had de snelste tijd. In divisie 2 round robin wonnen de Dalton Jumpers met 4 punten
voorsprong. Voor de speedtrails van divisie 1 te kunnen winnen had je een tijd van 16.85 nodig, die werd
gelopen door het K-otic Flyers Dream team. Bij de dubbele afvalling in divisie 5 had Fly For Fantasy nog geen
enkele race verloren maar moest toch de duimen leggen in de herkansing tegen het K-otic Flyers Fun team. In
divisie 4 maakten de Turbo Dogs korte metten met de tegenstanders. Tegen 2 Crazy 2 See (divisie 3) waren de
andere teams niet opgewassen. In divisie 2 moest een finale herkansing gelopen worden om de winnaar te
kennen, die ging naar 2 Crazy 2 See. Bij de Jumpers in divisie 1 was het een onderling duel bij de herkansing,
de Funny Jumpers waren sneller dan de Lucky Jumpers. Het was een geslaagde dag vol plezier voor hond en
baas.
Wij kijken al uit naar de volgende!
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CIEC zondag 14 augustus
http://dogsportmag.eu/2011/08/19/helecine-international-dogs-day-video/

BFB-succes op Europees kampioenschap Flyball 2011 (Borken)
29,30 en 31 juli waren data die met een groot vet uitroepteken op de flyball-kalender waren aangeduid. Dan
zou namelijk het Europees Flyball Kampioenschap 2011 in Borken (Duitsland) plaatsvinden waaraan alle
Europese Flyball-organisaties deelnemen die met een open geest en respect voor elkaar, hun favoriete
hondensport beoefenen. Doordat de organisatoren van dit Europees toernooi er steeds in slagen om een tot
in de puntjes verzorgde organisatie op poten te zetten, wordt dit jaarlijks toernooi erg gesmaakt door alle
flyball-liefhebbers. Het EFC kent dan ook een spectaculaire groei waarbij we dit jaar over de magische grens
van 100 deelnemende teams gingen. Er waren 105 deelnemende teams uit België, Duitsland, GrootBrittanië, Tsjechië, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Polen en Hongarije. Er moest dan ook over drie dagen
en 15 divisies worden gelopen! Het succes van het EFC (European Flyball Championship) heeft er ook voor
gezorgd dat het niveau van de sport in de verschillende landen wordt vooruit gestuwd wat alleen maar toe
te juichen is! Een Europese tittel binnenhalen wordt dan ook steeds moeilijker, maar wanneer het dan toch
lukt is de voldoening des te groter! BFB was zeer sterk vertegenwoordigd met een 25-tal teams, 6
scheidsrechters, 10 lijnrechters en onze geoliede administratie-machine. Op alle vlakken heeft de BFB op dit
toernooi gescoord. Een vlekkeloos wedstrijdverloop dankzij een perfecte administratie. Het niveau van onze
scheids- en lijnrechters waarvan zonder blozen mag gesteld worden dat ze bij de besten van Europa
horen... streng maar rechtvaardig. Op sportief vlak hebben verscheidene BFB-teams bekers
binnengehaald.
Overzicht bekers dubbele afvalling
Bronzen medailles
Divisie 14 : ORANJE XPRES
Divisie 5: DALTON JUMPERS
Divisie 2: K-OTIC FLYERS MAGIC TEAM
Divisie 1: LUCKY JUMPERS
Zilveren medailles
Divisie 14 : CRAZY QUICKSTEP!
Divisie 13: BE QUICKSTEP

Pagina 4

oud nieuws 2011
Divisie 9 : FAST 4-WARD
Divisie 8: 2 CRAZY 2 SEE
Divisie 6 : QUICKSTEP!
Divisie 5: 2 FAST 2 SEE
Divisie 4: THE FLYING NORMAN DOGS
Divisie 1: K-OTIC FLYERS DREAM TEAM
Gouden medailles
Divisie 11 : 2 FURIOUS 2 SE
Divisie 3: FUNNY JUMPERS
Divisie 1: JOLLY JUMPERS
(mijn excuses als ik hierbij een team over het hoofd heb gezien)
In eerste divisie was het opvallend dat voor de eerste maal er 4 nationaliteiten aanwezig waren: Duisters,
Tsjechen, Britten en Belgen. Een internationaal gezelschap die niet kon vermijden dat de 4 Belgische BFB
teams in deze divisie ook de plaatsen 1 tot en met 4 konden innemen (Jolly Jumpers, K-otic Flyers
Dreamteam, Lucky Jumpers en Black Brains 1). Wanneer teams deelnemen aan een toernooi met meer
dan 100 teams, coaches, trainers en meer dan 500 honden… en je kan de eerste 4 plaatsen inneemt van de
snelste divisie,..mag je… nee moet je gewoon heel erg trots zijn.
Volgend jaar wordt het EFC opnieuw in Groot-Brittanië georganiseerd, de bakermat van de Europese Flyball
waar zo’n 450 teams actief zijn. Groot-Brittanië is ook net het land waar de Jolly Jumpers hun
onwaarschijnlijk knappe prestatie startte van 5 opeenvolgende Europese tittels. Wanneer je het
chauvinisme van de Britten kent zullen ze alles in het werk stellen om zoveel mogelijk Europese bekers op
hun eiland te houden. Aan de BFB-teams een nieuwe uitdaging om hiervoor een stokje te steken ;-)
Stefan.

17 juillet Grand Prix de Normandie Airan, France
Malgré la proximité du Championnat Européen de Borken, en Allemagne, tout comme l'an passé, 19 équipes
s'étaient inscrites à ce Grand Prix de Normandie 2011, Une Hollandaise, cinq françaises et...13 belges, dont les
Jolly Jumpers, Champions d'Europe en titre. Dès le vendredi, le terrain de loisir de la commune d'Airan, mis à
notre disposition par la municipalité que nous remercions au passage, se transforma en terrain de camping. En
dépit d'une météo moins clémente cette année, la journée de compétition se déroula dans une ambiance
conviviale et les sportifs à deux et quatre pattes purent exprimer leur talent à loisir. Free French Flyball
association utilisait à cette occasion et pour la première fois en compétition officielle, son propre EJS, système de
chronométrage électronique. Les 19 équipes étaient réparties en quatre divisions. Round Robin pour les
divisions 1, 3 et 4, Speed Trails pour la 2 eme. En fin de matinée, après de belles courses, accédait à la première
place de la quatrième division Dogzilla, équipe française amie, qui pour sa première compétition était assistée
par Mireille. Pour la troisième division, une autre équipe française amie Quick team s'octroyait la pôle position.
The Flying Norman Dogs et les Jolly Jumpers pointaient respectivement en tête deuxièmes et premières div. La
pause déjeuner, à 13:00 arrivait à point nommé et c est sous une pluie battante que chacun alla se restaurer. Un
coktail d'averses et d'éclaircie attendait les concurrents pour la double élimination. Après une succession de
belles "bagarres" se profilait le classement de la journée: la finale de la quatrième division était remportée par 2
fast 4 Target malgré une belle prestation de nos protégés Dogzilla. En troisième division, une finale francofrançaise opposa les Quik team aux Quick team bis. La logique fut respectée et les Quik team se classèrent
premiers. La finale de la deuxième division nous opposait à l'équipe des 2 fast 2 see et la partie s'annonçait
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serrée puisque seulement 7 centièmes de seconde nous séparaient à l'issue des speed trails. Nous perdions le
premier run sur une mauvaise prise de balle et remportions les 3 suivants. Notre rigueur retrouvée paye! Enfin,
les Jolly Jumpers gagnèrent la première division. Une journée de compétition arrosée mais néanmoins
sympathique s'achevait par la remise des résultats et des prix et ce fut pour moi l'occasion de remercier les
participants, le BFB pour son aide technique et sportive, (la partie administrative étant gérée par son secrétariat
et la partie encadrement par ses juges et arbitres), la municipalité d'Airan pour la mise à disposition des lieux,
ainsi que les membres de Free French Flyball association qui, une nouvelle fois, se sont impliqués à fond dans
l'aventure. Le Grand Prix de Normandie 2011 s'est donc achevé, avec le secret espoir de maintenir cette
maintenant traditionnelle manche du Championnat de Belgique, en dehors de ses frontières.

Woefdag , zondag 5 juni
Het moet gezegd, als de weersvoorspelling het over hevige onweersbuien met kans op hagelknikkers heeft,
dan is het toch net iets minder prettig om de wagen flyballklaar in te laden. Maar die Deboosere lijkt mij al
jaren een onbetrouwbaar sujet , om van La Haegedoren of andere Dehenauws nog maar te zwijgen. Wie
gelooft die mensen nog? De realiteit was dat de WOEFdag, op een stofblusbuitje na, in stralende
omstandigheden heeft plaats gevonden. Zes wedstrijdteams en zes starterteams hebben er een waar
flyballfeest van gemaakt. Aan de gretigheid te zien waarmee vooral de starters op het veld stonden, kunnen
we niet anders dan vaststellen dat de Woefdag-demo een behoefte invult. Door de banen met
veiligheidsnetten af te schermen en geen tijdsdruk te creeëren, konden de nieuwe hondjes en geleiders in
de beste omstandigheden een nieuwe ervaring opdoen. De wedstrijdrakkers waren bij veel teams
gelegengheidssamenstellingen en er werd uiterst verstandig gekruist. Ook eens leuk. Het was de bedoeling
om er een stressloze dag van te maken. Dat is ons gelukt want de sfeer was over de teams heen opperbest
. Het was helemaal geen probleem om vrijwilligers te vinden om de wedstrijden te leiden en aan de
lichtenkastjes te zitten. Na afloop verdwenen de flyball attributen door een grote groep bereidwillige handen
in no-time in de BFB aanhangwagen. Kortom, noteer de WOEFdag 2012 nu maar reeds in je agenda !

Gino

Wilhelminadorp, zondag 29 mei
Een goed bezet toernooi. Maar liefst 31 teams uit 3 landen streden in 5 divisies.
In de speedtrails van divisie 5 ging Turbo Dogs All-In aan de haal met de eerste prijs, op ruime afstand
gevolgd door Fly for Fight. De spannende Round Robin van divisie 4 werd nipt gewonnen door Double
Trouble, net voor het Blue Arrows Mix Team. De speedtrails van divisie 3 werd een prooi voor Fly for Fun,
vlak voor onze Duitse vrienden van de Cool Jumpers Mixery. In de speedtrails van divisie 2 gaf Need for
Speed de Turbo Dogs het nakijken. De Round Robin van divisie 1 begon voor de Jolly Jumpers wel erg goed.
Met een flinke rugwind werd in de eerste heat van de dag het BFB-record scherper gesteld tot 16.19 sec.
Namens alle teams van harte proficiat!! Voor het derde jaar achtereen wordt er een record op deze
wedstrijd scherper gesteld. De Round Robin van divisie 1 werd gewonnen door de Lucky Jumpers terwijl het
K’Otic Flyers Dream Team als tweede eindigde.
De dubbele afvalling in divisie 5 werd gewonnen door Fly for Fight. Ze hadden er wel een herkansing voor
nodig tegen Turbo Dogs All-In. Divisie 4 werd door Double Trouble gewonnen. Zij klopten Black Brains 3 in
de finale en grepen alle prijzen in deze divisie. In divisie 3 won K’Otic Flyers Flash. Zij verwezen Fly for Fun
naar de tweede plaats. Divisie 2 werd door Need for Speed gewonnen voor het K’Otic Flyers Magic Team,
die daarmee ook de twee prijzen wonnen. De Jolly Jumpers wonnen de spannende finale van divisie 1 van
het K’Otic Flyers Dream Team. Zo werd een prijs gepakt en een mooi record gelopen. De vraag is niet of,
maar wanneer er een tijd onder de 16 seconden gelopen gaat worden.
Eerst gaan we ons laten zien op de Woefdag met een demonstratie, daarna vervolgen we de
supercupwedstrijden op 3 juli 2011.
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Rien

Paaszondag 2011
Voor de vijfde maal was de BFB te gast in Gent tijdens het evenement Beestjes & Baasjes. Organisator
“Flyballteam K-otic Flyers” kon ditmaal rekenen op 24 ingeschreven flyballteams verdeeld over 5 divisies.
Ook de zon was al vroeg aanwezig, dus het kon en werd een spetterende flyballwedstrijd op hoog niveau. In
de RR divisie 5 was er weinig tegenstand voor Springer Xpress. Zonder ook maar één race te verliezen
behaalden ze de overwinning. De DA verliep voor de Nederlanders niet meer zo vlot. Toch behaalden zij de
overwinning mits Double Trouble in de herkansing opzij te zetten. Het K-otic Flyers Joy team was dan weer
oppermachtig in divisie 4. Zij namen zowel de trofee van de RR als de DA mee naar huis. Hier was 2 Furious
2 See hun grootste concurrent maar het Joy team was ongenaakbaar! Divisie 3 startte ’s morgens met een
spannende RR. Qua tijden lagen al deze teams dicht bij elkaar maar de punten beslisten hier over winst. Fly
for Fun behaalde voor K-otic Flyers Fun de overwinning. In de DA lagen de rollen volledig anders. Hier waren
de Dalton Jumpers het efficiëntst voor 2 Crazy 2 See. Hoe hoger de divisies, hoe meer de Jumpers de
smaak te pakken kregen. In divisie 2 stond er geen maat op de Funny Jumpers. Zowel in de ST als de DA
namen zij de trofee mee naar Beerzel. Dit ondanks heftig verweer van een sterk Turbo Dogs team! K-otic
Flyers Dream Team liep in divisie 1 een uitstekende RR. Hier waren de Lucky Jumpers hun grootste
concurrent. Na de middag stonden dan weer de Jolly Jumpers op punt. Zij liepen een vlekkeloos parcours
naar de finale en wonnen deze tegen het Dream Team.
Een geslaagde wedstrijd, op naar Wilhelminadorp!
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