
1

Redaktie-adres: Maasbrachterweg 92 - 6101XZ Echt



HONDENADVIESCENTRUM ROERMOND

KYNOLOGISCH GEDRAGSTHERAPEUT
Aangesloten bij Alpha, de Nederlandse vereniging  

voor Gedragstherapeuten

WORKSHOPS
Gedragsherkenning

Leren bij honden
Voorkomen probleemgedrag

VOOR FOKKERS
Puppytesten

Workshop: Rol fokker bij socialisatie

ADVISERING EN BEMIDDELING AANSCHAF HOND
Advies in ras, geslacht en leeftijd van de hond

Advies in selecteren fokker en bemiddeling

MEER INFO?
Hans Schnock   Achter de Cattentoren 20   6041DZ Roermond

06-55326251   info@hacr.nl   www.hacr.nl   



1

Kynologenclub Roermond-Echt en Omstreken
Opgericht november 1945

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Koninklijk Goedgekeurd 22-11-1952 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
K.V.K. voor Midden Limburg - Verenigingsregister: 40176100

33ste Jaargang Uitgave nr. 2/2016
Redactie en Lay out clubblad: Petra Keulers, email: petra.keulers@kpnmail.nl
Redactie adres: Petra Keulers, Maasbrachterweg 92, 6101 XZ Echt

Het bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten en advertenties.

Inhoud

Voorwoord                                                           Blz.  3

Te vroeg castreren                                           Blz. 6

Jubilaris KC                                                           Blz. 13

Uitslagen Examens voorjaarscursussen                                   Blz. 15

Clubmatch 2016                                                                     Blz. 16

Waarschuwing Berenklauw                                                      Blz. 22

Tentoonstellingsuitslagen                                                    Blz.  23    

Slakken, een bedreiging voor de hond                                    Blz. 25

De angst van je hond kun je niet belonen                               Blz. 27

Fotogeniek                                                                       Blz. 29

Rasbeschrijving van de Boxer                                                     Blz. 30                                                                     

Hernia Perinealis                                                  Blz. 33

Nieuwe leden                                                                  Blz.  34

Inleveren kopij voor het 
volgende clubblad vóór: 
15 september 2016

Website: www.kcroermondecht.nl/
E-mailadres: kcroermond-echt@planet.nl 
Telefoon De Kluif: 0475-488421
Facebook: www.facebook.com/kcroermondecht
Foto’s BLOGSPOT: www.kcroermondecht.blogspot.nl/

Inschrijfformulieren zijn 
online in te vullen



2

ALGEMENE CURSUSINFORMATIE
Op www.kcroermondecht.nl/ en tijdens de trainingen op ons oefenterrein.
Op de website van de KC zijn alle inschrijfformulieren online in te vullen.

Ereleden: 
Dhr. Len Nizet    Dhr. Alfons Simons
Mevr. Agnes Riethoven-Verduin Dhr. H. v.d. Rijt

Verenigingsgiro: 44.30.908   SNS bank No: 86.52.38.561
Lidmaatschap  €	17,50 p/j t.n.v. K.C. Roermond Echt e.o.
Gezinslid €    8,50 p/j Koningstraat 35
Na 1 juli € 7,50 +  €  17,50 volgend jaar 6121 HS Born
Entree eenmalig €    3,00  IBAN: NL51 SNSB 0865 2385 61
    BIC code: SNSBNL2A 

Advertentie tarieven op website:       1 Pagina € 50,- per jaar

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap en adreswijzigingen schriftelijk aan 
de ledenadministratie: Petra Keulers, Maasbrachterweg 92, 6101 XZ Echt of 
per email: petra.keulers@kpnmail.nl

Drukwerk nodig?

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl
Kijk ook eens op onze website:
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VOORwOORD
Beste leden,

Op 9 juni jongstleden kregen wij het bericht dat de partner van onze voorzitter, 
Henny Cox is overleden aan de gevolgen van kanker. Henny was een ener-
gieke vrouw, met het hart op de juiste plaats, ze hield van gezelligheid, mensen 
om zich heen, had altijd een luisterend oor. Ook waren de hondjes in huize 
Simons haar vriendjes, zij weken echt niet van haar zijde, waar Henny was, 
waren ook de hondjes. Henny heeft met Alfons regelmatig tentoonstellingen 
bezocht, daar genoot ze van. Samen hebben ze een paar mooie jaren mogen 
beleven, helaas heeft zij het gevecht met deze ziekte niet mogen winnen. Wij 
wensen Alfons alsook de familie van Henny veel sterke met dit zware verlies.

Graag willen wij ook even stil staan bij het overlijden van de moeder van onze 
Instructeur Hanny de Bont. Zij heeft ook het gevecht met de gevreesde ziekte 
niet mogen winnen. Het bestuur wil Hanny, haar vader en familie veel sterkte 
wensen met dit zware verlies. 

De voorjaarscursussen zijn weer afgerond, de resultaten kunnen jullie verder in 
dit clubblad terugvinden. Er zijn nog enkele workshops bezig op ons terrein en 
ook worden er tussentijdse pupcursussen gegeven, om de maanden te over-
bruggen naar de najaarscursussen. Onze dank gaat uit aan alle instructeurs, 
om toch steeds weer klaar te staan voor onze cursisten en hun honden een ge-
degen opleiding te geven.

Op 3 juli was het de dag van onze tweejaarlijkse Clubmatch, gehouden op ons 
terrein. Als keurmeester op deze dag hebben wij de Heren A. de Wilde en  
W. Hochstenbach uitgenodigd om de aanwezige honden te keuren. We had-
den dit jaar gekozen om ook honden zonder stamboom de kans te geven om 
hun hond te laten keuren op exterieur en gangwerk door een keurmeester. Ook 
hebben we een tombola gehouden, met leuke prijzen. Beste van de Clubmatch 
2016 is de Jack Russell Oscar the Dutch Jacks van Eig: L. en M. Theunissen-
Dijcks geworden. Beste rasloze hond was de Akita, genaamd Aiko van  
V. Steenbergen. Uitslagen en foto’s van deze mooie en gezellige dag kunnen 
jullie elders in dit blad terug vinden. Onze dank aan Maurice van der Meeren 
voor het maken van de foto’s.

Petra Keulers, redactie clubblad



4

Sumanshu
Tibetaanse Terriërs

Will en Petra Keulers

Maasbrachterweg 92  

6101 XZ Echt 

Tel:0475-482406

E-mail: sumanshu.tibetans@planet.nl 

Website: www.sumanshu.com



5

AdviEs: laat uw hond nooit achter in de auto met warm weer boven 
de 15 graden, ga ook niet met je hond aan de fiets met warm weer, 
een hond kan enkel zweten via hijgen, dus via de bek en hun voet-
zooltjes. Ze kunnen de hitte niet kwijt en kunnen overlijden aan een 
longembolie.

Lees ook deze link: 
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-
van-je-hond/warm-weer-en-je-hond/
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o n d e r h o u d , r e p a r a t i e , r e v i s i e & r e s t a u r a t i e

Veldweg 42, 6075 NL Herkenbosch (NL)
Phone: +31(0)475 53 45 31

Fax: + 31(0)475 53 63 8

w w w . s t u u r m a n c l a s s i c c a r s . n l

i n k o o p , v e r k o o p , b e m i d d e l i n g & s t a l l i n g

Stationsweg 88, 6075 CD Herkenbosch (NL)
Phone: +31(0)475 53 41 13 • +31(0)6 54 37 87 44

Fax: + 31(0)475 52 01 32
E-MAIL: stuurmanclassiccars@wxs.nl

OPMAAK ADV:Opmaak 1 02-01-2009 11:00 Pagina 1
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TE VROEG CASTREREN

De AKC canine Health Foundation heeft onlangs onderzoeken gefinancierd 
naar het castreren van honden op jonge leeftijd. De resultaten daarvan kunnen 
het beleid op castratiegebied wel eens significant gaan beïnvloeden. In de VS 
is het zeer gebruikelijk al voor de geslachtsrijpe leeftijd te castreren, een beleid 
dat de laatste jaren lijkt te zijn overgewaaid naar Europa (persoonlijke noot, bij 
Labradoodle’s wordt rond de 9 weken gecastreerd en dierenartsen in Neder-
land vinden het heel normaal om te castreren voor het half jaar). De resultaten 
van het onderzoek in kwestie suggereren echter dat er veel voorzichtiger met 
dit beleid dient te worden omgegaan en dan met name wat de leeftijd van de 
dieren betreft.

Het betrof een zeer gedetailleerd onderzoek onder leiding van Dr. Benjamin 
Hart naar zowel kanker als gewrichtsproblemen bij drie groepen dieren binnen 
een geheel ras (Golden retriever), te weten niet gecastreerd, gecastreerd voor 
twaalf maanden en gecastreerd na twaalf maanden. Zoals men verwachtte aan 
de hand van eerdere resultaten, toonden de resultaten verhoogde kans op he-
mangiosarcoma, lymfoom, mestcel tumoren, en gescheurde kruisbanden (CCL) 
bij gecastreerde honden.

De meest diepgaande onderzoeken werden gedaan aangaande heupdyspla-
sie bij reuen in de vergelijking van vroege en late castratie. Het risico op de 
ontwikkeling van heupdysplasie bleek te verdubbelen in de vroege-onzijdig 
groep en bovendien uit de ziekte zich veel eerder vergeleken met zowel de in-
tacte als de laat-castratie-groep. CCL werd in het geheel niet gezien bij intacte 
mannelijke of vrouwelijke honden dieren of in laat-gecastreerde vrouwelijke 
dieren. Bij vroeg-castraten was de incidentie CCL was 5,1 procent bij reuen en 
7,7 procent bij teven, wat erop lijkt te wijzen dat vroeg-castraten een verhoogd 
risico geeft op CCL. Kankerlymfomen werden drie maal vaker gezien bij de 
vroeg gecastreerde reuen. Interessant is dat de incidentie van mast-cel tumoren 
( mannelijke en vrouwelijke dieren) en hemangiosarcoma( alleen vrouwelijke 
dieren) het hoogst waren bij de laat-castraten.

Dr. Hart’s onderzoek is het eerste dat zich specifiek gericht heeft op het tijdstip 
van castratie. Het is al jaren bekend dat vroeg castratie orthopedische gevol-
gen kunnen hebben voor honden. Met deze studie liggen de eerst bewijzen nu 
op tafel. Meer informatie: www.akcchf.org



8

Castratie en sterilisatie (wel of niet doen?) en wel of niet op jonge leeftijd
Steriliseren is de meest gangbare naam voor het onvruchtbaar maken van vrou-
welijke huisdieren. Eigenlijk gaat het om een castratie om de eierstokken verwij-
derd worden. De baarmoeder blijft meestal intact. Dit is ook aan te raden.  
Alleen bij ontsteking van de baarmoeder (of bij een andere medische nood-
zaak) wordt ook de baarmoeder verwijderd. Als de dieren arts anders aan-
geeft, kan je vragen of hij de apparatuur eigenlijk wel heeft om de eileiders 
alleen te behandelen, zo niet dan zou ik op zoek gaan naar een andere die-
renarts. Het beste en makkelijkste is om de eileiders laparoscopisch te laten 
verwijderen, dit is een lichtere operatie, en ook is het herstel sneller en minder 
ingrijpend. De baarmoeder verschrompelt op den duur wel als de hormonen 
van de eierstokken wegvallen. Bij mannelijke huisdieren worden bij de castratie 
de testikels verwijder. Op dit moment is het nog helemaal geaccepteerd dat 
labradoodle’s worden gecastreerd op zeeeer jonge leeftijd. Ik vind dit dieren-
mishandeling, de pup van 12 weken oud heeft zijn hormonen nodig om goed 
uit te kunnen groeien en zoals u in het wetenschappelijk onderzoek hierboven 
gezien heb ik het totaal niet wenselijk om de puppen op zo’n jonge leeftijd te 
castreren, alleen maar uit winstoogmerk (u kunt n.l. geen pup meer krijgen van 
uw hond.)

Steeds vaker worden honden op jonge leeftijd – jonger dan 6 maanden al ge-
castreerd. Dit komt vanuit de verenigde staten (waar ze helaas denken dat wat 
zij verzinnen het beste is), waar vanwege zwerfhonden problemen het jong 
castreren van zowel reu las teef wordt gestimuleerd (wij hebben geen zwerf-
honden probleem).  Voor alle duidelijkheid: met castratie word hier bedoeld het 
verwijderen van de testikels of de eierstokken. Er is nogal wat in te brengen 
tegen castratie (sterilisatie) op jonge leeftijd. Verder is het niet altijd noodzake-
lijk een hond te castreren (of te steriliseren). In tegendeel, er is het nodige te 
zeggen om de hond juist in tact te laten.

sterilisatie van een teef heeft een aantal voordelen:
•	 De	 hond	wordt	 niet	meer	 loops	 en	 kan	 dus	 ook	 niet	 per	 ongeluk	 gedekt	 

worden.
•	 De	hond	ontwikkelt	op	latere	leeftijd	geen	baarmoederontsteking	of	schijn-

zwangerschap meer. Hierdoor kan de levensverwachting van een jong ge-
steriliseerde hond toenemen. Baarmoederontsteking is een kwaal die vrij 
vaak voorkomt bij niet gesteriliseerde honden. Als een niet gesteriliseerde 
hond baarmoederontsteking krijgt moet de baarmoeder als nog worden ver-
wijderd. Een dergelijke operatie gebeurt dan onder minder gunstige omstan-
digheden, met alle risico’s van dien. 
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•	 Bij	sterilisatie	op	jonge	leeftijd	is	de	kans	op	het	ontwikkelen	van	tumoren	
aan de melkklieren veel kleiner. Vooral teven die jong zijn gesteriliseerd 
(voor de 3e of 5e loopsheid) blijken minder risico te lopen.

•	 Suikerziekte	(diabetes)	komt	vrijwel	alleen	voor	bij	niet	gesteriliseerde	teven	
de kans suikerziekte wordt door sterilisatie sterk verkleind.

Castratie van de reu zou mogelijk prostaatproblemen kunnen voorkomen. Hier-
voor zijn geen duidelijke wetenschappelijke bewijzen. Wel is het zo dat bij 
chronische prostaat problemen castratie verbetering kan geven. Natuurlijk zijn 
er ook nadelen aan de sterilisatie van een teef of de castratie van een reu:
•	 Elke	operatie	brengt	risico’s	met	zien,	ook	een	sterilisatie	of	castratie.	Het	is	

verstandig hierover uitgebreid met uw dierenarts te overleggen. Denk daar-
bij ook aan de nazorg (een aantal dagen geen trappen lopen, niet springen, 
etc.).

•	 Het	op	jonge	leeftijd	castreren	van	reuen	en	steriliseren	van	teven	geeft	rela-
tief onderontwikkelde uitwendige geslachtsdelen (de penis en de vulva) hier-
door komen er vaker ontstekingen voor aan de voorhuid of aan de huid 
ronde de vulva.

•	 Bij	sommige	honden	zien	we	na	de	sterilisatie	of	castratie	urine	incontinentie.	
Dit kan kortere of langere tijd na de operatie opreden. Dit komt doordat de 
sluitspier van de blaas onder invloed van hormonen strak wordt gesloten. 
Door het verlagen van de hormoonspiegel na sterilisatie of castratie, sluit 
deze spier niet meer zo strak aan en kan er druppelsgewijs urineverlies op-
treden. Dit gebeurt meestal ‘nachts of als de hond ligt. (ontspanning) . Er zijn 
medicijnen waarmee dit euvel kan worden verholpen, (maar persoonlijk heb 
ik ervaren dat het ook blijvend kan zijn, en medicijnen niet helpen). (Tevens 
maak je met een sterilisatie of castratie littekens, deze kunnen enzullen meest-
al gaan trekken waardoor, de hond jaren later andere klachten heeft ontwik-
keld). Hier kan evt. geholpen worden d.m.v. I.M.T. manuele therapie zie op 
de home pagina I.M.T. voor honden. 

•	 Na	de	sterilisatie	of	castratie	verandert	de	stofwisseling:	de	hond	heeft	min-
der energie nodig. (voeding) Denk eraan meteen na de sterilisatie of castra-
tie minder voer te geven (circa 30 – 35 % minder). Net als bij mensen geldt; 
wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af! Dus meteen na de operatie; minder 
voer geven en eventueel later de hoeveelheid voer verhogen werkt beter dan 
de hond later te laten afvallen wanneer die na de operatie te dik is gewor-
den! Dit is het gevolg van een trager werkende schildklier.

•	 Dat	een	hond	door	de	sterilisatie	of	castratie	sloom	zou	worden	is	een	fabel-
tje, zegt men, maar de realiteit leert dat je het vuurtje er uit haalt, en de hond 
rustiger en gezapiger wordt.
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•	 Een	dominante	teef	kan	na	sterilisatie	dominanter	worden.	Verder	zijn	er	in	
de regel weinig gedragsveranderingen te zien. Een gesteriliseerde teef ge-
draagt zich zoals ze zich altijd al gedroeg in de periode tussen twee loops-
heden in.( als u ineens denkt, mijn gesteriliseerde teef doet zo anders chagrij-
nig, honden afbijten, verminderde eetlust zoals ze zou doen als ze loops 
geworden zou zijn). Reken dan even uit of ze normaal gesproken loops ge-
worden zou zijn. Deze cyclus gaat gewoon door in de hersenen (hormonen)  
alleen worden ze nu niet meer loops maar ze gedragen zich er wel naar).

•	 Wanneer	een	hond	op	jonge	leeftijd	–	een	teef	voor	de	eerste	loopsheid,	een	
reu ronde de zes maanden_ wordt gesteriliseerd of gecastreerd, groeit hij 
langer door. De groeischijven sluiten later, de lange botten worden langer, 
de ontwikkeling van het kraakbeen vermindert en de spier ontwikkeling 
wordt geringer door de verminderde invloed van gonadotrope hormonen  
(hormonen die worden aangemaakt via de eierstokken en testikels). Sterilisa-
tie en castratie van jong honden heeft duidelijk invloed op de ontwikkeling 
van het skelet: gecastreerde dieren hebben langere maar juist lichtere botten.

•	 Bij	de	grotere,	snel	groeiende	hondenrassen	is	bekend	dat	deze	gevoeliger	
zijn voor botkanker. Recent onderzoek heeft aangetoond dat honden die 
jong worden gesteriliseerd langer door groeien en daardoor een grotere 
kans op het ontwikkelen van osteosarcomen hebben.

•	 Hoewel	de	kans	op	het	ontwikkelen	van	tumoren	aan	de	melkklieren	bij	de	
teef wordt verkleind, blijft de kans op het ontwikkelen van andere tumoren op 
latere leeftijd groter te worden. Dit geldt vooral voor hemangiosarcomen  
(tumoren in de borst, het hart en de milt) en voor osteosarcomen. Tumoren in 
het botweefsel en we zien dit zowel bij gecastreerde reuen als bij gesterili-
seerde teven.

•	 Sterilisatie	(castratie)	van	een	hond	(teef	of	reu)	vergroot	de	kans	op	schild-
klierproblemen (de kosten die hieraan verbonden zijn als u medicatie zou 
moeten geven zijn aanzienlijk, de medicatie is erg duur en levenslang,  
tevens heeft uw hond geen fut meer. 

•	 Bij	alle	honden	treden	er	vachtveranderingen	op:	doffe	vacht,	het	haar	gaat	
krullen, vacht minder waterafstotend, waardoor hij langer nat blijft (gaat 
stinken), haaruitval (schildklier), futloze vacht, stuggere vacht, enz.

Na de castratie vermindert de werking van de schildklier (dit is ook de rede dat 
honden dan aankomen, en minder energie hebben.

Castratie van de reu geeft niet altijd een rustiger karakter! Bepaalde vormen 
van ongewenst gedrag vooral angst gerelateerde gedragsproblemen zien we 
vaker bij jong gecastreerde honden. Met namen bij reuen die van nature wat 
onzeker zijn kan castratie ongewenste karakter veranderingen geven.
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Volgens sommige wetenschappers is het beste moment om een teefje te sterili-
seren de leeftijd van circa 6 a 7 maanden. Dit is nog voor de eerste loopsheid. 
Bij sterilisatie voor de eerste loopsheid is de kans op tumoren van het melkklier-
weefsel minder dan 1%, na de 2e loopsheid een kleine 10% en na de tweede 
loopsheid ruim 25%.

Bij jong steriliseren (6 – 7 maanden) weet je niet wanneer de eerste loopsheid 
gaat optreden. Ondanks dat is het niet verstandig teven te steriliseren jonger 
dan 6 maanden. Als de teef bij de operatie tegen de eerste loopsheid aan blijft 
te zitten is de baarmoeder sterk doorbloed, wat het risico op complicaties bij 
de operatie vergroot. Bij teven van grotere rassen kan de hormonale invloed op 
de groei een reden zijn om met steriliseren te wachten to na de eerste loops-
heid, (dit in verband met het langer doorgroeien in de hoogte).

Wanneer er wordt gewacht tot na de eerste loopsheid, is het verstandig de teef 
te laten opereren zo’n 3½ maand (circa 100 dagen) na de loopsheid. Dit is het 
tijdstip waarop de doorbloeding van de baarmoeder het minst is en er minder 
operatierisico is. Los van een groter operatie risico is er, als de teef dichter op 
de eerste loopsheid wordt gesteriliseerd, ook een kans op schijnzwangerschap, 
aansluitend aan de operatie (schijnzwangerschap is goed te bestrijden met 
homeopathie). 

Zet voor uzelf eens alle voor- en nadelen van sterilisatie of castratie op een rij 
en neem aan de hand daarvan een beslissing. Het steriliseren of castreren van 
uw hond is echt niet iets dat er “gewoon” bij hoort. Integendeel, het is een  
serieuze operatie met alle nadelen van dien. Als u besluit uw hond te laten 
steriliseren of castreren, doe dit dan niet op te jonge leeftijd. Probeer te wach-
ten tot de hond is uitgegroeid.

Bij het op jonge leeftijd steriliseren van de hond zijn er duidelijk gevolgen voor 
de ontwikkeling van de hond. Dit geldt niet alleen voor de lichamelijke ontwik-
keling, maar ook voor de ontwikkeling van het karakter. Pas wanner uw hond 
is uitgegroeid en het karakter zich heeft ontwikkelt, kunt u weloverwogen een 
keuze maken.

Drs. A.W. van Stuijvenberg, dierenarts.
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JUbILARIS KC ROERMOND-ECHT EO
Dit jaar hadden wij een jubilaris in ons midden. 25 jaar lid van KC Roermond-
Echt en Omstreken. Dit is dhr. Paul Marks. 

Paul heeft in het verleden cursus gelopen met zijn honden, maar is ook een 
tijdje Instructeur gehoorzaamheid geweest bij onze KC. Paul fokt al sinds jaren 
American Staffordshire Terriers onder de kennelnaam Parastones, waarmee hij 
veel success heeft op showgebied, in binnen en buitenland. Paul, namens het 
bestuur van KC Roermond-Echt e.o. wensen wij jou verder veel succes en nog-
maals gefeliciteerd met dit jubileum.

JAAR

Van harte
gefeliciteerd
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Vermelding behaalde resultaten 
Rashondenshows/Clubmatches, 

Gebruiks- en Jachtproeven en Geboorteberichten

Leden die voor deze rubrieken copy hebben worden verzocht volgens onderstaand 
model schriftelijk hun opgave op te sturen naar het redactieadres.
Voor geboortebericht(en) wordt U verzocht	€ 3,50 per geboorte bericht over te maken 
op onze bank 86 52 38 561 of giro 44 30 908

SHOWS/CLUBMATCH
Naam hond: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geb. Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ras: …………………………………………………………………………………………………………………………………………Teef/Reu
Behaald resultaat: …………………………………………………………………………………………………………………………………

In welke klas: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Waar behaald: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datums show/clubmatch: ……………………………………………………………………………………………………………………

Naam eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

GEBRUIKS- en JACHTPROEVEN
Naam hond: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geb. Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ras: …………………………………………………………………………………………………………………………………………Teef/Reu
Geslaagd voor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prijs: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

GEBOORTEBERICHTEN ad € 3,50
Ras: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal pups: …………………………………………………………………… waarvan Teven ………… Reuen ……………

Geboorte datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam vader: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam moeder: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eigenaar/Fokker: ………………………………………………………………………………………………… Tel.: ………………………

Let U wel bij inzending voor plaatsing in ons contactblad op de uiterste 
inleverdatum kopy van het volgende clubblad!
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UITSLAGEN ExAMENS 
VOORJAARSCURSUSSEN 2016

Geslaagden Basis cursus:
Voornaam: Naam: Ras: Naam hond:  Punten:                  
Lilian     Janssen-Delhaes    Kruising        Flip             136,5
Priscilla Glezer-Stadt Shiba Inu Hinata 132,5
Mayda Schäfer Zwit. Witte Herder Boyd 131,5
Marion Lakerveld Aus. Shepherd Mila 127,5
Henriette Liebregts Teckel Ruwhaar Lotte 123
Susan Verhoeven Golden Retriever Bacio 123
Elisa Timmermans Golden Retriever Nous 120
Marie-Jose van den Bergh  Labrador Retriever Diesel 126
Marlies Granzier Teckel Wullum 116,5
Ellen Belonje Labrador/Boxer Bor 115,5
Sanne Beckers Kooiker. Puck 115
Sjaak Leenders Toller Lucienne 113,5
Henk Out Teckel Sjefke 111,5
Koos Jacobs GM Flicka 105
Roel Janssen Boxer Joep 104
Vera  Pörteners Toller Gwen 103,5
Suzan Rutten-Janssen X Appenzeller/Entleb  Aike 101
Erik Heijkants Bordercollie Smokey 101
Yvonne Machielsen Zwit. Witte Herder Branco  97
Margriet Paulis-Wijnands Drentsche patrijshond Sibo  90,5
Lex Vries, de Boxer Cobus  90,5
Robert Timmerman Duitse Staande Langh. Ymke  88,5
Ludwig Boeijmeer Oud Duitse Herder Rizo  86,5

Geslaagden Elementaire Gehoorzaamheid:
Kim Pustjens Boxer Heppie 114,5
Jaap Kok Airedale Terriër   Joep 113
Nicole Meuwissen Berner Sennen Baidha 112,5
Tosca     Vonck Kr.Rottw./ Am Staff Senna 109,5
Emmie   Giesen Border Collie Kiara 105
Bibi Nissen           Duitse Herder Yela  88,5
Peter        Kuijper Golden Retriever Meggy  78

Namens het bestuur en de instructeurs gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
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CLUbMATCH 2016
De  tweejaarlijkse clubmatch werd dit jaar gehouden op zondag 3 juli. De weers-
voorspellingen waren gunstig, niet te warm en droog, maar toch werden wij twee 
maal verrast door een korte, maar flinke plensbui. Een keer rond het middaguur en 
een keer vlak voor de eindkeuringen, een kleine pauze was dan ook op zijn plaats 
zodat iedereen even kon schuilen. Maar dit liet de pret niet drukken. Het was een 
gezellige sfeer en de dag verliep rustig met een muziekje op de achtergrond. Ook 
deed onze speaker het uitstekend, hiervoor onze dank Annita. 

De exposanten wat in hadden geschreven waren op twee na allemaal aanwezig. 
De tendens van de inschrijvingen op een clubmatch gaat de laatste jaren achteruit, 
waar dit door komt, daar hebben wij geen antwoord op. Wij mochten toch 66 
rashonden ontvangen en bedanken de exposanten voor hun inschrijving. De ras-
honden werden gekeurd door Dhr. W. Hochstenbach en Dhr. A. de Wilde. Ook 
was dit het eerste jaar dat honden zonder stamboom konden inschrijven op de 
clubmatch. Deze werden gekeurd door Dhr. W. Hochstenbach, het was een  
erg leuke ervaring voor de eigenaren van deze honden, het aantal inschrijvingen  
bedroeg 5, hopelijk mogen wij in 2018 meer honden zonder stamboom verwel-
komen.

Wij willen alle exposanten, alsook onze vrijwilligers hartelijk danken voor jullie  
inschrijving en medewerking en hopelijk tot ziens op de clubmatch in 2018!

En dan nu de uitslagen:

Best in show: Jack Russell Terrier – Oscar the Dutch Jacks van L.en.M. Theunissen 

Reserve best in show: Rhodesian Ridgeback – Thokoza Tumo van L. Peters
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Kind-Hond show:
1.  Do Baginda met de Bullmastiff
2.  Emma Schippers 
 met de Engelse Cocker Spaniel
3.  Lynn Hebben – Theunissen  
 met de Jack Russell Terrier
4.  Ruben Eikelenboom 
 met de Welsh Corgi Pembroke

Beste baby:
Jack Russell Terrier Pimke the Dutch Jacks 
van L.en M. Theunissen-Dijcks

Beste pup:  
Coton de Tulear, 
Broez Heart Break Cottage 
van T. Cloudt-Bergh 

Beste veteraan: 
Engelse Cocker Spaniel  Kamp. 
Melodie Dámour of Sarina’s Dream 
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Beste Koppel: 
Cairn Terriers 
van eigenaar C. Seegers 

Beste hond zonder stamboom: 
Akita Aiko van V. Steenbergen

Plaatsingen Rasgroep 1: 
1.  Bouvier des Flandres; Vanyah 

Yennah v.h. Boeffie’s Home  
 van eig. V. Steenbergen
2.  Australian Sheperd; Nasina’s Mylo  

van Eig. J. Simons-Schmitz
3. Zwitserse Witte Herder; One of the 

Few Finnick van Vlerckensteijn  
 van eig. A.W.L. Diepstraten

Plaatsingen Rasgroep 2:
1. Rottweiler; Beer van het Brabants  
 Eind van eig. H.v.d. Nobelen
2. Bullmastiff; Ridgetop’n Marconian  
 Hollywood and Vine to Vulcobulls  
 van eig. M. Brok
3. Berner Sennenhond; 
 Cezanne Zylana v.’t Erve Möllink
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Plaatsingen Rasgroep 3:
1. Jack Russell Terrier; 
 Oscar the Dutch Jacks 
 van eig. L.en M. Theunissen-Dijcks
2. Cairn Terrier; Glenmore’s Emotion  
 Pur van eig. C. Seegers
3. Parson Russell; Terrier Money Valle  
 Suave van eig. K. Stotijn

Plaatsingen Rasgroep 4:
1.  Dwergdashond Ruwhaar; 
 Naany Valle Suave 
 van eig. K. Stotijn
2.  Standaard Dashond Ruwhaar; 

Aicko von Laeck 
 van eig. H. Liebregts

Plaatsing Rasgroep 5:
Finse Lappenhond; 
Lappikets Xcellent Choice

Plaatsing Rasgroep 6:
1.  Rhodesian Ridgeback; 
 Thokoza Tumo van eig. L. Peters
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Plaatsing Rasgroep 7: van deze rasgroep was geen ras vertegenwoordigd.

Plaatsingen Rasgroep 8:
1.  Engelse Cocker Spaniel; 
 Just An Illusion of Sarina’s Dream 

van eig. M. en S. van der Meeren
2. Barbet; Giamanda’s v. Budilium Hof 

van eig. R. Leenen
3. Labrador Retriever; Gideon v. 

Budilium Hof van eig. R. Leenen

Plaatsingen Rasgroep 9:
1.  Tibetaanse Terrier; 
 Miss Money Penny Zippy 
 van eig. H. Bovendeerd
2.  Tibetaanse Spaniel; 
 Deleg of Tseepo Skamar 
 van eig. M. Metekohy-Dautzenberg

Plaatsing Rasgroep 10: Van deze rasgroep was geen ras vertegenwoordigd.

Onze dank aan Maurice van der Meeren 
voor het maken van de foto’s.

sTiCHTiNG AMivEdi.
HUisdiER vERMisT OF GEvONdEN ?
AMivEdi HELPT !
stichting Amivedi Registratie 
van vermiste en gevonden huisdieren
Bel Amivedi – post Roermond 
Tel.0475-328156 of 
kijk op internet www.amivedi.nl 
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wAARSCHUwING
Pas op voor Reuzen Berenklauw,

kan zeer gevaarlijk zijn voor kinderen en dieren. 

Het sap uit de haartjes van de Berenklauw kan zeer pijnlijke blaren opleveren 
Waarschuw uw kinderen a.u.b. voor de Berenklauw. 

De Reuzen Berenklauw 
komt van nature voor in 
Europa Het is een 90-150 
cm hoge, vaste plant, die 
veel langs dijken en we-
gen voorkomt. Berenklauw 
is een forse plant met ge-
vaarlijk scherpe bladpun-
ten. Op de bladeren staan 
haartjes die de huid sterk 
irriteren. Berenklauw kan 
pijnlijke blaren opleveren.

De stengel is kantig en gegroefd. De berenklauw bloeit van juni tot oktober met 
witte bloemen in veelstralige schermen. Het onderstandig vruchtbeginsel is twee-
hokkig met twee stijlen. De stijlen hebben een kussentje aan de voet. De gevleu-
gelde vrucht is een tweedelige splitvrucht met eenzadige deelvruchtjes.

De gewone berenklauw 
komt vooral voor op stikstof-
rijke, vochtige grond zowel 
in de volle zon als in half-
schaduw. De plant groeit op 
grasland, bosschages, in 
bossen en in onkruidvegeta-
ties. De plant bevat etheri-
sche olie met furocoumari-
nen, die onder invloed van 
licht op de huid ontstekingen 
kan veroorzaken Het sap uit 
de haartjes kan bij contact 
met de ogen permanente 

blindheid veroorzaken. (Aanraking van de Bereklauw doet echter niks het is alleen 
het sap wat in de plant zit wat schadelijk is)
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Heeft u onbedoeld toch een 
berenklauw aangeraakt? 
Volg dan deze richtlijnen:
-  Spoel onmiddellijk overvloe-

dig met koud water.
-  Bedek de huid na het af-

spoelen tegen het zonlicht 
vermijd de zon gedurende 
een week. 

-  Ga naar de huisarts zodra 
er huidletsel te zien is.

-  Heeft u sap in de ogen gekregen? Spoel direct de ogen uit met veel water en 
neem direct contact op met de huisarts.

-  Heeft u sap in de mond gekregen? Ga direct naar de spoedeisende hulp. Dit is 
zeer gevaarlijk.

-  Waarschuw uw gemeente voor de aanwezigheid van de berenklauw.

In Nederland zijn twee soorten berenklauw: de reuzen berenklauw en de gewone 
berenklauw. De Reuzen Berenklauw kan vier meter hoog worden. De stengel kan 
10 cm dik worden en is rood gevlekt. Ze heeft enorme bladeren van één tot ander-
halve meter lang. De bladeren zijn grof gezaagd, behaard en diep ingesneden. 
De plant bloeit in de periode vanaf juli tot diep in de herfst met witte bloemscher-
men, zo groot als een paraplu. De reuzenberenklauw is niet giftig.
Delen geen probleem. Overname alleen met bronvermelding www.Goedetips.nl

Leestip online: 
https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/

TENTOONSTELLINGS UITSLAGEN EN KAMpIOENEN! 

Als uw hond jeugdkampioen,Veteranenkampioen, Het Nederlands, of 
een buitenlandse Titel heeft behaald, kunt u een foto insturen, samen met 
een kopie van de titel. Dit geldt ook voor honden waarmee werktitels 
worden behaald. Foto en copy sturen naar: petra.keulers@kpnmail.nl
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Cash en Carry voor dieren

MERAKAL b.v. 

Pasweg 95, 6371 BK Schaesberg, Tel. 045-5311588
ingang: oprit Kempkensweg 1

Diner        10 kilo vanaf  10,10
Hart-lever-kip-kopvlees-pens

Brok        15 kilo vanaf  12,20
Brok L/R        15 kilo vanaf  15,25
Pens, vlees, kip,   per 500 gr.  0,80
Ook voor uw: • Kennel-elementen 
• Tropische vissen • Vijvervissen • Vijvers

Canagan

Opti Life

More

Natyka

Champ

Renske

Henne

Canex 

Proplan

Pedigree

Denkadog

Smölke 

Nutro 

Bonzo 

Prins

Diepvries:

- Energique

- Alaska

- Duck

- Carnibest

- Smuldier  SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN

Fokker 

Meradog 

Royal Canin

Cavom 

Puro

Biofood

Farmfood

Wielco 

Barca

Dog Show

Eukanuba

Bento

Hill's

Noblesse

Caro Croc

Nutro Choice
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SLAKKEN: EEN ERNSTIGE bEDREIGING 
slakken kunnen een ernstige bedreiging betekenen voor honden

Eerste Belgisch onderzoek naar ziekte veroorzaakt door longwormen en overge-
dragen door slakken bij honden. De longworm, een parasiet die enkele jaren ge-
leden nog onbekend was in België, veroorzaakt tegenwoordig steeds meer infec-
ties bij onze honden. Niet zonder risico, want de ziekte tast voornamelijk de 
luchtwegen aan en kan fataal aflopen zonder correcte diagnose. Op vraag van de 
business unit Animal Health van Bayer onderzochten prof. Bertrand Losson en dr. 
Laetitia Lempereur het voorkomen van longwormen in Wallonië.

Parasiet vestigt zich in nieuwe regio’s, waaronder België
De laatste jaren duikt longwormziekte of angiostrongylose steeds meer op bij  
honden in België. De aandoening wordt veroorzaakt door een kleine worm,  
Angiostrongylus vasorum, die overgedragen wordt door opname van naakt- en 
huisjesslakken en waarschijnlijk ook hun slijm. Prof. Bertrand Losson, hoogleraar 
diergeneeskunde, infectie- en parasitaire ziektes aan de universiteit van Luik, en dr. 
Laetitia Lempereur stellen de resultaten voor van het eerste Belgische onderzoek 
naar longwormziekte. De onderzoekers testten 979 honden in Wallonië, waarvan 
er 222 de symptomen van longwormziekte vertoonden. Uiteindelijk bleek 8,6% 
van de honden met symptomen positief op de parasitaire infectie. Daarmee beves-
tigt de studie de uitbreiding van de longwormziekte naar nieuwe regio’s. De infec-
tie komt momenteel voor in de meeste Europese landen, waaronder onze buurlan-
den (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sinds 2013 ook in 
België. 

De voorbij twee decennia is de longwormziekte sterk opgerukt in Europa. Ener-
zijds stijgt het aantal geïnfecteerde honden in landen waar de parasiet leeft, an-
derzijds komen er nieuwe regio’s bij waar de longworm zich vestigt. Die herople-
ving is waarschijnlijk te wijten aan de opwarming van het klimaat en een sterkere 
resistentie van naaktslakken en 
huisjesslakken tegen de klimatolo-
gische omstandigheden. Ook 
speelt de opmars van de vos in ste-
delijke gebieden, want vossen wor-
den beschouwd als de belangrijk-
ste gastheer van de longworm. 
Daarnaast verplaatsen honden 
zich steeds vaker van het ene land 
naar het andere – ze gaan met hun 
baasjes mee op reis.
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vossen of slakken in de buurt = risicofactor
De aanwezigheid van vossen, naaktslakken en huisjesslakken in de omgeving 
moet beschouwd worden als een risicofactor voor de longwormziekte. Honden 
worden meestal geïnfecteerd wanneer ze een naaktslak of huisjesslak eten die 
besmet is met de larven van de parasiet. Vooral jonge honden worden het vaakst 
geïnfecteerd (50% van de besmettingen bij honden < 1 jaar), net omdat ze heel 
speels en nieuwsgierig zijn. 

De symptomen variëren sterk en kunnen makkelijk verward worden met die van 
andere aandoeningen. Bovendien ontwikkelen sommige honden nauwelijks symp-
tomen, terwijl andere ernstige letsels krijgen die snel tot de dood kunnen leiden.  
De meeste honden vertonen problemen van de luchtwegen, zoals hoesten en in-
spanningsintolerantie. Maar ook bloedingen en neurologische symptomen kunnen 
voorkomen.

Bayer Animal Health 
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ANGST KUN JE NIET bELONEN
Het is (nog steeds) een van de grootste misvattingen over hondengedrag. Er gaat 
geen consult, lezing, workshop of cursus voorbij, of het komt ter sprake. “Maar als 
je de hond als hij bang is een koekje geeft, dan wordt het toch juist erger?”. Niets 
is minder waar! 

Het hele misverstand laat zien hoe moeilijk we het nog vinden om in te zien dat 
honden niet alleen maar gedrag laten zien. Dat honden ook iets voelen, emoties 
hebben en als gevolg daarvan bepaalde dingen doen (die we dan gedrag noe-
men). Als mensen zeggen dat je met een koekje angst kunt verergeren, halen ze 
twee basisprincipes van de leertheorie door elkaar. 

Grofweg kan je hond op twee manieren leren;
1.  Door de associatie te maken tussen wat hij doet en wat voor gevolgen dat 

heeft. Hij leert wat de consequenties zijn van bepaald gedrag. Dit heet ope-
rante conditionering. Dit gaat dus over bewuste denkprocessen. Je leert je 
hond dat als hij gaat zitten, hij een beloning krijgt. Hij leert wat het gevolg is 
van zijn eigen gedrag en om dat te kunnen doen, moet hij er in enige mate over 
nadenken.

 Operante conditionering is, als je het makkelijk formuleert, wat er gebeurt als 
je je hond een brokje geeft omdat hij gaat zitten. Als je dat vaak genoeg doet, 
kiest je hond er bewust voor om te gaan zitten op het commando omdat hij zich 
er van bewust is dat hij dan een koekje krijgt. Het is de basis van alle methodes 
om je hond oefeningen aan te leren waarbij je gedrag van je hond stuurt.

2.  Door een associatie te maken tussen twee prikkels. Hij leert hierdoor bv dat als 
je clickt met je clicker, er een voertje volgt. Of als je zegt goed zo, dat er een 
brokje aan komt. Je hond maakt associaties op basis van wat er in de wereld 
om hem heen gebeurt. Dit heet klassieke conditionering. Er ontstaat een po-
sitieve associatie tussen bv. click en goed zo. Hij denkt er niet over na, dat is 
iets dat de hersenen op onvrijwillige basis doen.

 Klassieke conditionering beïnvloedt voor het grootste deel het onvrijwillige 
emotionele leven van je hond. De hond leert door associaties te maken, wat 
leuk is en wat niet leuk is. Welke prikkels positieve dingen voorspellen en welke 
prikkels negatieve dingen.

Angst is een emotie en onvrijwillig en ontstaat in reactie op een bepaalde  
prikkel (geluid, mens, hond etc). Als je, op het moment dat de hond die prikkel 
waarneemt, je hond iets aanbiedt dat hij heel erg leuk/lekker vindt, dan bestaat 
de kans dat hij die prikkel gaat associeren met datgene dat hij leuk/lekker vindt.  
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Met als gevolg dat hij op de langere termijn de prikkel anders gaat beleven. Het 
voorspelt dan namelijk dat er iets lekkers/leuks aankomt, in plaats van dat het iets 
vervelends is.

Een voorbeeld. Stel, je bent bang voor een spin. Als je elke keer dat je de spin ziet, 
een groot geldbedrag krijgt. Wordt je dan banger voor de spin? Of word je op 
termijn minder bang of zelfs enthousiast over het zien van een spin? Vanzelfspre-
kend is het niet altijd zo simpel, want of het werkt is afhankelijk van diverse facto-
ren. Welke prikkel is het, hoe groot is de bedreiging, hoe leuk of lekker is datgene 
dat er tegenover staat. Maar dat is een ander onderwerp. Het gaat in dit artikel 
om het feit dat je angst niet erger/groter maakt, door het te koppelen aan iets dat 
positief is voor de hond!

sterker nog…
Een koekje geven aan de hond op het moment dat hij bang is, is eigenlijk heel 
simplistisch een veel gebruikte methode in de gedragstherapie om problemen op 
te lossen. Dan heeft het counterconditionering. Ook daar komen iets meer bij kij-
ken dan ik het nu uitleg, maar het basisidee is opnieuw: koppel iets leuks aan iets 
vervelend en op termijn kan de emotie positief veranderen. Maar erger/slechter 
wordt het in elk geval niet!

daarom mag je WEL als je hond bang is:
•	 hem	aandacht	geven	als	hij	daar	om	vraagt
•	 hem	een	brokje	geven	als	hij	dat	wil	eten
•	 met	hem	spelen	als	hij	dat	wil
•	 weglopen	van	datgene	dat	hij	eng	vindt

Dus, de volgende keer dat je hond bang is… Laat hem niet stikken en bied hem 
hulp aan. Kijk of je iets kunt vinden of bedenken waardoor hij misschien een posi-
tieve associatie opbouwt met datgene dat hij eng vindt. Erger maak je het in elk 
geval niet! 

Dit artikel is geschreven door Monique Bladder, hondengedrag-specialist. 

LOSLOOpGEbIEDEN IN NEDERLAND: 

http://www.doggydating.com/losloopgebieden
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FOTO                   GENIEK!

Iedere drie maanden worden er telkens enkele nieuwe foto’s in ons clubblad 
geplaatst. Ga eens aan de slag, en maak leuke, gekke, aandoenlijke foto’s van 
uw viervoeter! 

Mocht u digitale foto’s hebben, stuur deze dan naar Petra Keulers per email: 
petra.keulers@kpnmail.nl Analoge foto’s graag per post naar het redactieadres. 
Vermeld wel de naam van u zelf en uw hond zodat wij deze bij de foto kunnen 
plaatsen.

Links:
Baily met zijn vrouwtje 
Githa Reuten

Boven:
Lou-lou van Jessy 
Beurskens Bruls

Boven:
Radja van Jessy 
Beurskens Bruls
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Hoofdstraat 91 - 6372 CR Landgraaf  -  Tel. 045-5313434

. . . uw scharrelslager

. . . uw traiteur

P
A
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Hub     
Vergossen
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RASbESCHRIJVING VAN DE bOxER 
Rasgroep: 
Pinschers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden

schofthoogte: 
Reu: 55 - 60 cm, Teef: 53 - 58 cm.

Leeftijd: 
11 - 12 jaar

Gewicht: 
Reu 32-39 kg, Teef 24-32 kg

De Boxer is ontstaan in Duitsland in de late 19e eeuw. De naam van dit ras is af-
geleid van de “boxende” beweging die zij maakten met hun voorpoten. Boxers 
zijn gedrongen en middelgroot met sterke kaken en een krachtige beet. Ze worden 
veel gebruikt in de opsporing en redding, politie werken en militaire werk.

Karakter: 
Boxers zijn levendig, sterk en zeer loyaal. Ze hebben een zeer hoog energie- 
niveau. Ze dragen zichzelf met trots, maar zijn nooit arrogant. Ze hebben een 
stoïcijnse houding, zijn intelligent, liefdevol en het zijn echt heerlijke metgezellen.
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Temperament: 
De Boxer is geduldig, waardig en zelfverzekerd. Ze vertonen nieuwsgierigheid, 
maar zijn op hun hoede voor vreemden. Dit ras is onverschrokken en moedig als 
ze bedreigd worden. Ze zijn erg alert en hebben een verhoogd gevoel van het 
gehoor, waardoor ze een uitstekende waakhond zijn. De Boxer aanbidt kinderen 
en andere huisdieren bij wie ze zijn opgegroeid. Ze hebben een buitensporige 
behoefte aan menselijk gezelschap en vinden het niet leuk om voor langere tijd 
alleen te zijn. Onvoldoende aandacht kan leiden tot “slecht” gedrag in een poging 
om opgemerkt te worden.

de verzorging: 
De Boxers strakke, korte vacht vereist minimale verzorging. Af en toe borstelen met 
een stevige borstel wordt aanbevolen. Baden mag alleen worden gedaan als het 
absoluut noodzakelijk is. De Boxer is meestal schoon en zal zich verzorgen. Dit ras 
heeft een aantal belangrijke gezondheidsprobleme zoals cardiomyopathie, sub-
aortastenose en heupdysplasie. Zij kunnen ook aanleiding hebben tot tumoren, 
epilepsie, allergieën en huidproblemen. Een goede voeding is van essentieel be-
lang omdat dit ras een gevoelige maag heeft en daardoor neiging tot overmatige 
winderigheid.

vacht: 
De Boxer heeft een kortharige vacht die glanzend is, glad, en strak om het lichaam 
past. De vacht komt voor diverse kleuren, gestroomd, met “zetwerk” van wit op hun 
onderbuik, borst, en alle vier voeten.

Trainen en Opvoeden: 
De Boxer is slim en leert snel. Gehoorzaamheidstraining is essentieel. Ze vereisen 
een dominante eigenaar die in staat is ze te controleren. Ze reageren niet goed op 
wrede behandeling. Boxers vinden het fantastisch om te leren en trucs uit te voeren.

Activiteit en beweging: 
De Boxer heeft regelmatig behoefte om te spelen en lichaamsbeweging in de bui-
tenlucht. Ze gedijen op het spelen met hun familie en doen het best met een mid-
delgrote omheinde tuin. Het is belangrijk ze bezig te houden, zowel binnen als 
buiten om te voorkomen dat verveling toeslaat en ze daardoor kunnen gaan slo-
pen. De Boxer zal het goed doen in een appartement mits ze voldoende en regel-
matig hun energie kwijt kunnen.

Bron: Internet
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HERNIA pERINEALIS bIJ DE HOND 
Wat is een hernia perinealis?
Oudere (meestal niet-gecastreerde) reuen hebben nogal eens problemen met het 
produceren van de ontlasting. Vaak wordt dit veroorzaakt door een hernia perine-
alis (breuk naast de anus). Hierbij is de stevigheid van de bekkenbodem spieren 
sterk verminderd waardoor de hond de ontlasting niet meer goed kwijt kan. De 
ontlasting gaat dan net voor de anus in de endeldarm uitpuilen. Dit is erg oncom-
fortabel en pijnlijk. Dit verlies van stevigheid kan links, rechts en aan beide kanten 
optreden.

Bij een hernia perinealis (breuk naast de anus) is de stevigheid van de spierige 
bekkenbodem verloren gegaan, waardoor er ernstige problemen ontstaan met het 
produceren van de ontlasting. Dit kan alleen worden hersteld met een operatie. 
Meestal is er ook een (chemische) castratie nodig.

Operatie:
Een hernia perinealis zal nooit verdwijnen zonder operatie; van uitstel wordt de 
situatie eigenlijk alleen maar slechter. De operatie is er op gericht de stevigheid 
naast de anus te herstellen en de breuk spanningsvrij te sluiten. Hierbij verplaatsen 
we een spier die naar het achterbeen loopt naar de sluitspier. Hoewel het een in-
gewikkelde  operatie is, herstelt het grootste deel van de honden snel. Natuurlijk 
moet er tijdens de eerste 10 dagen na de operatie worden voorkómen dat de hond 
aan de wond(en) likt of bijt. 
 
Castratie:
Als er sprake is van een éénzijdige breuk kan castratie de kans op vorming van 
een breuk aan de andere kant sterk verminderen. Castratie heeft echter ook een 
aantal mogelijke nadelen, zoals gewichtstoename. Het is ook gebleken dat castra-
tie bij reuen met een breuk naast de anus kan leiden tot (geringe) urine-incontinen-
tie. Daardoor is het soms lastig om te besluiten tot castratie of niet. Vaak is de 
prostaat echter zo groot dat dit een dwingende reden is om de hond te castreren.
Tegenwoordig kiezen wij meestal voor een chemische castratie waarbij eigenlijk 
hetzelfde bereikt wordt als met een chirurgische castratie.
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NIEUwE LEDEN 
K18316     I. Koolen      Narcissenstraat 6101 LN    Echt
R15116     B. Roberts       Toumweg 18      6081 NA   Haelen
W13516 G. Winters-Camp  Parklaan 26B        6039 BD    Stramproy
H26116    M. Houwers         Rijksweg 11    5953 A Reuver
H26216  R. de Haas     Varenerf 34         6413 LA     Heerlen
A04016  J. Ahrens            Soperich Strasse 24 D52525 Waldfeucht
P13116    K. Paulus        Plektrudisstrasse 13 D41812 Erkelenz
A04116   K. van Abel        Maaspoort 6        6001 BP     Weert
E06616    G. Engelbert     Vulenstraat 10      6102 GJ      Echt
S32416    J.vd Schuren       P. Schreursweg 15  6081 NX    Haelen
P13416   M. Pustjens     Olmstraat 25        6101 BS     Echt
T07416    T. Termeulen           Geerstraat 35   6456 AK     Bingelrade
J11916  M. Janssen             Borgeind 60        6041 AP     Roermond
V17616   N. Vinken          A.K. van de Coppellostr. 9      
   6049 HD    Herten
E06516  A. Edelbroek          Zuidsingel 29      6051 CE  Maasbracht
T07316   R. Tol            Oranjelaan 12      6114 CG  Susteren
S32316   M. Storken             Maasbrachterweg 37  6101 AX   Echt
B27016  A. Bergs         St. Petrusstraat 20  6077 NE St. Odiliënberg
D13916 C. Dusseldorp       Vinkerstraat 39    6464 GJ Kerkrade
C10116  D. Claessen       Ambachtsingel 72  6043 RV   Roermond
M21316  N. Mighorst     Kapellerlaan 72    6045 AH  Roermond
M21216  E. Meijer           Gangboord 36      6051 GK Maasbracht 
V17716   R. van Voorst    Groeneweg 2-G   6049 CE    Herten
F05016    J. Franssen         Standerdmolen 3 6049 GL    Herten
G15016   M. Geraads  Heuvel 1        6105 BG Maria-Hoop
M21416   I. Manders-Jöerissen   St. Joosterweg 27  6102 GA  Echt



Carla de Graaf, instructeur gehoorzaamheid
KC Roermond-Echt

Een nog betere baas voor uw hond
door persoonlijke begeleiding in de vorm van 

• Reiki behandelingen
• Therapie sessies

Meer info:
www.degraaf-reikitherapeut.nl

06 - 274 17 300
van den Boetzelaarstraat 65, Haelen

  

 

 

 

 

 

 
 

  Carla de Graaf  Reiki therapeut
Voor meer rust en balans


