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Oud nieuws 2015: update:10/08/2016
Zondag 08/11 Belgisch Kampioenschap
In manege Ruitershof langs de Diepvenstraat in Langdorp was het deze keer verzamelen voor het BK 2015. Een
indoor wedstrijd met de 12 beste Belgische teams. Al had deze wedstrijd met het mooie weer gerust buiten
kunnen plaats vinden.

Na de voorstelling van de ploegen en het poseren voor de foto konden we mooi op tijd van start gaan.
Scheidsrechters Günter (D) en Rien (NL) bijgestaan door enkele neutrale lijnrechters zouden alles in goede
banen leiden. Reeds van in de voormiddag was duidelijk door welke teams de top 3 gedomineerd ging worden.
Slechts 3 teams slaagden er in tijden binnen de 16" op de chrono te plaatsen:

- Jolly Jumpers: 16,73
- Black Brains 1: 16,81
- TFC Feniks: 16,91

Tijdens de middagpauze konden we terecht aan de catering tent uitgebaat door de leden van New Vision voor
een heerlijke spaghetti of videe met frietjes.
ook tijdens de namiddag races werd snel duidelijk welke teams de podiumplaatsen onder elkaar zouden
verdelen. Niettemin waren de ander teams toch ook niet van plan om de 3 favorieten zo maar de winst cadeau te
geven en wat volgde waren enkele bloedstollende, nagelbijtende nek aan nek races. Kortom het bewijs dat de
Belgische teams die hier mochten deelnemen echt wel terecht bij deze 12 beste behoren.
Het uiteindelijke podium was voorbehouden voor :

- 1e plaats Jolly Jumpers
- 2e plaats Black Brains 1
- 3e plaats TFC Feniks
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Zondag 11/10 Wedstrijd Black Brains
Daar was ze dan! De laatste supercupwedstrijd van 2015, indoor in manege Kraaienhorst. Met 27 teams iets
minder dan een gewone wedstrijd, maar daarom niet minder spannend. In de voormiddag liepen de teams om de
snelste tijd in div. 1, 2, 3 . In divisie 4 & 5 werd er om punten gelopen. De Jolly Jumpers zette een tijd neer van
16.76 sec. Maar ook New Vision liep 16.87 sec, een teamrecord! Dat waren de enige die onder de 17 seconden
gingen die dag, straffe tijden op zand! Het leek anders niet dat de honden er last van ondervonden en naar
hartenlust liepen voor hun baasje. In de namiddag was er in divisie 5 tot en met 1 een dubbele afvalling die
respectievelijk gewonnen werden door The Green Generation; Roadrunners CANON BALL; Turbo Dogs; The
Green Ball Catchers en Jolly Jumpers.
Op het einde van de dag toch wel enkele positieve reacties op de laatste indoor wedstrijd.
Nu nog het Belgisch Kampioenschap met 12 geselecteerde teams die strijden voor de fel begeerde beker. Aan al
deze teams succes. Daarna voor hond en baas een beetje verlof en hop naar het volgend seizoen waar baas en
hond zich weer totaal kunnen uitleven in hun geliefde sport, Flyball.
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Zondag 28/06 Wedstrijd Black Brains
Terwijl een grote meute zich op de weide van Werchter had verzameld was er met een bezetting van 36
teams toch ook wel een aanzienlijke meute afgezakt naar de weide van DTC-Brecht. Er waren er zelfs
die Werchter inruilde voor Brecht. Hoewel een weide toch wel een understatement is want op de twee
mooie wedstrijdvelden werden scherpe tijden gelopen.

Er werd aanvankelijk een beetje gevreesd voor te warm weer. Maar door een voorziening van zwembadjes en
goedgezinde weergoden die tijdig een wolkje voor de zon schoven en een zuchtje wind bliezen, werd het een
mooie zomerse dag.
Door een bezetting van 36 teams, opgedeeld in 6 divisies moest een strak schema aangehouden worden. Om
klokslag 9u weerklonken de eerste fluitsignalen en was de wedstrijd op gang geblazen. De teams werkten gretig
mee om de wedstrijd op schema te houden.
In divisie 6 streden 5 ploegen in een Round Robin waar uiteindelijk Turbo Dogs Too aan het langste eind trok.
Maar in de namiddag lagen de kaarten anders, Roadrunners Rockets plaatsten zich als eerste voor de finale.
Maar ook Poco Loco was een harde noot om te kraken. Zij verloren hun eerste race in de D.A. dan wel van de
Rockets maar wisten zich via de verliezende tak toch dapper tot in de finale te strijden. Maar dit had hen bij het
warme weer allicht teveel krachten gekost want de finale werd met een droge drie tegen nul gewonnen door de
Rockets.
In divisie 5 kaapten onze Duitse vrienden BE Quickstep de overwinning weg in de Speed Trails met 6 teams.
Maar dit was ook hier geen voorbode voor de namiddag. Black Brains 3 namen de moeilijkst mogelijke weg in
de Dubbele afvalling, de eerste race verliezen en dan via de verliezende tak een herkansing afdwingen van de
Doorzetters. Black Brains 3 wilde zich duidelijk bewijzen voor eigen publiek want de herkansing wonnen ze
met 3-0.
Divisie 4 was de divisie van de veteranenteams: K-Otic 8 Plus; Benidorm Jumpers en Black Brains Senior
gingen de strijd aan met 3 jongere rivalen. Maar het waren de Benidorm Jumpers die het snelst waren in de
voormiddag. Maar het strategische voordeel dat ze hiermee kregen in de namiddag konden ze niet benutten.
Double Trouble vocht zich een weg tot in de finale waar ze het opnamen tegen Black Brains Senior. Die hadden
waarschijnlijk gedacht “Wat Black Brains 3 kunnen, kunnen wij ook”. Maar dit bleek in de herkansingen net iets
te overmoedig, de tank was leeg van onze oude rakkers. Ze moesten uiteindelijk het onderspit delven voor
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Double Trouble.
In divisie 3 had Black Brains 2 ook iets te bewijzen voor eigen publiek, met een fenomenale 17,36 lieten ze de 6
concurrenten ver achter zich in de speed trails. Dit gaf ze dan wel de beste startpositie in de D.A., het was niet
voldoende om het warm gelopen Funny Jumpers te verslaan. Maar de Funny Jumpers beten dan weer in het
zand tegen hun concullega’s Old Jumpers. Dit hoogst geplaatste veteranenteam had waarschijnlijk een rustige
achtend en aan middagdutje nodig om op dreef te komen want in de namiddag vlogen ze met enkele 3-0
overwinningen naar de finale. Maar daar kregen ze dan toch te maken met een taaie tegenstander, de
Roadrunners Coyotes. Maar na herkansing ging de overwinning dan toch naar de Old Jumpers.
Lucky Jumpers waren de snelste in de S.T. van divisie 2 en het leek er lang naar uit te zien dat ze ook de D.A.
naar zich toe zouden trekken tot ze in de finale Zentastic Six tegen kwamen. Die waren eerder naar de verziende
tak verwezen door de Lucky’s maar waren duidelijk uit op revanche want zowel in de finale als de herkansing
gaven ze de Lucky’s het nakijken.
In divisie 1 staat sinds kort geen maat op de Jully Jumpers. Die hebben een goud haantje op 25cm waarmee ze
diep in de 16 seconden duiken alsof het een lieve lust is. Maar het ging in divisie 1 niet om de snelste tijd om de
voormiddag te winnen, wel om de meeste punten. Zodoende wisten de Green Angels zich op plaats 1 te hijsen.
En het mooie aan flyball is dat nog steeds de races gelopen moeten worden voor een winnaar bekend is. Want
zelf de snelste teams durven wel eens schoonheidsfoutjes te maken. Zo verslikte de Jolly Jumpers zich in tegen
de Green Angels en Black Brains 1. Uiteindelijk kwamen deze 2 teams tegen elkaar uit in de finale. En het werk
een spannende finale waar races gewonnen en verloren werden met een verschil van 4 en 1 honderdste van een
seconde. Maar uiteindelijk waren het de Green Angels die met de overwinning naar huis gingen.
Op naar de volgende spannende en toffe flyballwedstrijd in Hulshout, de laatste wedstrijd voor we met z’n allen
de Belgische eer zullen verdedigen op het EK in Duitsland.
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Belgisch Kampioenschap Flyball 2014
In de manege "Golden Quarter Ranch" te Varsenare hadden ze een dergelijke opkomst voor een
Belgisch kampioenschap van een hondensport niet verwacht. De toestroom van twaalf flyballteams met
hun aanhang zijn dan ook niet minnetjes voor een dergelijk belangrijke wedstrijd. Dat in extremist
ZENtastic en daarmee meteen ook een derde deelnemer uit de Brugse regio opgevist werd voor
deelname, dreef de lokale supportersaantallen natuurlijk ook nog eens de hoogte in.
Buiten was het weer te somber om aan te zien, de parking ondergelopen en November op zijn best. Binnen had
de manege eigenaar er echter alles aan gedaan om de zandpiste klaar te maken voor een waardig
kampioenschap. In de voorlopen wil ieder team met ambitie zich bij de eerste vier plaatsen, kwestie van bij de
dubbele afvalling vrijgesteld te zijn van een extra selectieronde. Hierbij vielen eigenlijk geen verrassende namen,
want de integrale top 4 van de ranglijst slaagde in hun doelstelling. Enige verrassing was eigenlijk dat de
verwachte runner up , Need 4 Speed slechts met de aller traagste tijd op de proppen kwam en zo de minst
gunstige startpositie verwierf.
Het bleek slecht manegezand in de ogen strooien, want wat ze na de middag uit hun mouwen schudden, bewees
nog maar eens dat ze in 2015 ongetwijfeld een geduchte concurrent zullen zijn voor de huidige topteams. Met
hun derde plaats zat er net geen finale is voor hen, maar haalden ze toch maar mooi het podium, die voor de rest
aangevuld werd met nieuwe Belgisch kampioen BB1 en verliezend finalist Green Angels.
Proficiat aan deze verdiende top 3 !
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