
 
 

 

 

Happy- Dog     Stene Dorp v.z.w 

  Sportpark de Shore Steensedijk Z2 

                   8400 Oostende 

          059/334578 – 0473/286298  

 

       

Beste Agilityspeler, 

 
Wij danken u voor uw deelname aan onze Agility-westrijd op Zaterdag 7 September 2019. 

 

Het secretariaat zal open zijn vanaf  07:30h. De wedstrijd en brevetten starten om 09:00h.              

 

Verkenning 08:30h. 

 

Uw inschrijvingsnummer zit hierbij ingesloten, gelieve het kleinere nummer aan het werkboekje 

te bevestigen 

 

 

 

Cher participant, 

 

Nous remercier vous pour votre participation á notre d’Agility du Samedi  7 Septembre 2019. 

 

Le secretariat sera ouvert á  07:30h.  La councours et les brevets commencer à 09:00h.              

   

 Les reconnaissances 08:30h . 

 

Votre numéro d’inscription est ici joint, veuillez attacher le petite souche á votre carnet de 

travail. 

 

 

 

    

 

Sportieve groeten  

 

Debeer Eddy 

 



 

 

 

Komende van de autosnehyer Al 0 (Jabbeke - Oostende) 

 

Op het einde van de autosnelweg (rond punt Kennedy) richting Stene volgen 

"Gistelsesteenweg". Aan de Spar supermarkt naar rechts "Zilverlaan". Op het einde van de 

zilverlaan naar links "Steense Dijk". Aan de petanque club(bruine loods) rechtdoor de 

kiezelweg volgen. Op 100 m aan de rechtse kant ziet U Happy Dog. 

 

Komende van Torhout –Gistel-Leffinge 
 

U rijdt Oostende binnen (Torhoutsesteenweg). Aan de eerste lichten rijdt u rechtdoor (aan deze 

lichten bevindt zich een winkelcentrum met Aldi, Superconfex, Spegelaere, ... ). 500 meter na 

deze lichten slaat u rechtsaf (op de hoek café Oud Vliegveld). U bevindt zich nu op de Steense 

Dijk, altijd rechtdoor (u passeert een rondpunt die u ook rechtdoor volgt). U komt in Stene 

dorp. Rechtdoor tussen restaurant het pomptje en de Vlaschaard). Deze volgen tot aan het bruin 

gebouw (petanqueclub). Rechtdoor het kiezelwegeltje volgen. Op 100 meter aan de rechtse kant 

ziet u Happy Dog. 

 

Venant de Par  autoroute A 10 (Jabbeke- Ostende) 

 

Au bout de l'autoroute (rotonde : Kennedy) suivre direction Stene "Gistelsesteenweg". Au 

supermarché SPAR tourner á droite "Zilverlaan". Au bout du Zilverlaan tourner á gauche 

"Steense Dijk". Au club de pétanque (hangar brun) suivre tout droit (route avec cailloux). A 100 

m sur votre droite vous voyez Happy Dog. 

 

 

Camping voor Mobilhomes en Caravans 

 

Er is parkingplaats voor Mobilhomes en Caravans in de Sportparklaan . 

Tenten om te overnachten kunnen geplaats worden op onze oefenterreinen. 

Aankomst vanaf 15:00 h 

 

Il est place de parking pour Mobilhomes et Caravane dans le Sportparklaan . 

Les tentes pour dormir pouvoir poser sur notre terrain d’entraînement . 

Arrivée aprés-midi depuis 15:00 h 

 



 
 

 
Camping voor Mobilhomes en Caravans   

Parkingplaats voor mobilhomes en caravans Is er dit jaar terug achter onze 

kantine , indien volzet is er nog plaats in de sportparklaan richting velodroom. 

Gelieve voor je vertrekt de parking proper achter te laten !  

   

Tenten om te overnachten kunnen geplaats worden op onze oefenterreinen . 

Enkel !! op Zaterdag mogen er tenten geplaatst worden rond het 

wedstrijdterrein. 

Aankomen mag vanaf Vrijdagsnamiddag vanaf 15:00 h . 

 

Camping pour caravanes et Mobilhomes  emplacement . 

Il y a cette année retour place derriére notre cantine , et s’il est plein , il n’y a 

encore place dans le sportparklaan direction velodrome . S’il vous plait avant de 

partier nettoyer votre parking ! 

Les tentes  pour dormir pouvoir poser sur  notre terrain d’entraînement . 

Seulement !! le Samedi peut être placé des tents autour du site de concours. 

Arrivée vendredi aprés-midi  depuis  15:00 h . 
  


