
  



    
Agenda voor de komende periode 
 

01-02-2014 Nieuwjaarswandeling  Tilburg 

01-03-2014 Speurdag  Tilburg 

04-03-2014 EHBO  Musselkanaal 

22-03-2014 UV-examen  Tilburg 

22-03-2014 ALV  Tilburg 

06-04-2014 Jongehondendag Toon Bongers 

19-04-2014 VZH en IPO examen Musselkanaal 

02-04-05-2014 Animal Event  Hilvarenbeek 

18-05-2014 Dag van de Hond Speldag/ Tilburg 

29-06-2014 Show Tilburg 

04-08-2014 Trainingsweek    Tilburg 
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Kijk met regelmaat op de site van de  raad van beheer op Kynologisch 
gebied in Nederland. Deze organisatie is het belangrijkste orgaan 
binnen de kynologie. U vind op deze site bijna alle antwoorden op 
kynologische vragen en kunt van de meeste zaken informatie en of 
regelgeving vinden. 

 
 

www.raadvanbeheer.nl 
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Beste Boxervrienden, 
Al weer de vierde uitgave van het jaar van 
onze eigen  Boxermagazie. Tevens dus ook 
weer de laatste. Ook nu geld dat we ons 
hebben ingezet om voor alle leden een zo 
leuk mogelijk blad te maken. In de afgelopen 
periode hebben we weer genoeg gedaan om 
een blaadje te vullen. Alles wat we gedaan 
hebben achter de schermen is voor de 
meeste mensen niet zo bekend. Zo waren er 
vergaderingen bij de commissie werkhonden, de raad van beheer en zijn 
we ook nog een keer naar het hoge noorden gereden naar de afdeling 
Noord. Via de site vind u meer info over de afdeling noord. Met een 
terugblik op het afgelopen jaar kunnen we denk ik met de nodige trots 
terug kijken.  Organisatorisch komen we op een steeds betere hoogte te 
staan. Binnen het bestuur wordt op een prettige manier samen gewerkt en 
lijkt het erop dat we nu de juiste mensen op de juiste plekjes hebben 
kunnen invullen. Zeker is dat we ondanks de enorme berg werk die we 
voor de club verzetten unaniem kunnen zeggen “we doen het graag”.   
 
De activiteiten dat is wat u nog het meeste zal bij blijven. Niet te vergeten 
de fantastische clubmatch die we als zeer geslaagd kunnen bestempelen. 
Wat een gezellige dag en wat een opkomst! Maar nog belangrijker wat een 
samenwerking in Team Tilburg! Fantastisch en namens ons bestuur alle 
maal bedankt! We hebben de Boxervrienden ook op de kaart gezet voor de 
volgende editie.  Natuurlijk kon niet iedereen winnen, toch had iedereen 
dat gevoel wat men aan het eind van de dag moet hebben,  namelijk een 
eigen kampioen!  De meeste mensen gaven complimenten voor een 
fantastische dag! Dat geeft weer een dosis energie voor een nieuw jaar! 
 
Kees van Gorp, voorzitter. 
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Op maandag 9 december bereikte ons 
het slechte maar wel verwachte 
nieuws dat de familie Moorman 
afscheid moest nemen van Dante. Een 
verschrikkelijke periode van enkele 
maanden waarin de nierfunctie van 
Dante slechter en slechter werd 
betekende dat langer door dokteren 
en behandelen niet meer hondwaardig 
zou zijn. De familie Moorman heeft 
besloten om met pijn en verdriet 
afscheid te nemen van hun trouwe 
maatje. Iedereen die betrokken is  met 
de Boxer vrienden in Tilburg kent 
natuurlijk Baasje René want het was hij 
die iedere week fanatiek kwam trainen 
met zijn Dante die de stamboomnaam 
Wunder di Noi Vincere had. Een naam die hij ook vaak eer aan deed. Een 
“wunder” omdat hij toch nog heel lang met zijn ziekte heeft geleefd. Ook 
een “wunder” dat hij zo lang zoveel plezier aan het trainen beleefde, een 
wunder dat hij ook zo vaak het UV examen als leader van de groep mee 
heeft gelopen, een wunder dat hij bij min 5 graden nog steeds met plezier 
aan de wintercompetitie mee deed.  Alleen maar mooie dingen nee echt 
niet René had zijn handen ook vol aan de doerak die Dante ook wel kon 
zijn op het trainingsveld. Zwakke broeders die ga je laten zien en voelen 
hoe sterk je bent. Soms tot ergernis van René die zich dan toch geneerde 
voor een uitval. Maar juist alle fantastische en ook die paar hele kleine 
minpuntjes doen wunder eer aan en maken dat wij en zeker ook Rene, 
Hanny, en hun kids,  Dante zullen missen.  
We hopen dat Dante zijn plek weer zal worden opgevuld,  niemand 
verdient zo’n lege plek in huis. Het verdriet zal groot zijn.  
Wij leven met jullie  mee!  

Kees van Gorp, voorzitter. 
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Het lichaam bestaat uit een groot aantal organen. Deze organen zijn 
opgebouwd uit verschillende weefsels. Deze weefsel  bestaan op hun 
beurt weer uit miljarden cellen. Cellen zorgen ervoor dat alles in en met 
het lichaam goed werkt. 

Cellen 
De eerste cellen in een nog 
ongeboren pup  groeien uit tot 
allerlei verschillende celsoorten. 
Tijdens deze ontwikkeling krijgen 
de cellen hun specifieke functie. 
Het worden bijvoorbeeld 
hersencellen, huidcellen of 
spiercellen. 

Chromosomen 
Elke cel bevat een volledige kopie 
van het erfelijkheidsmateriaal van 
de ouderdieren. Dit gebeurd in de 
vorm van chromosomen. Bij elke 
celdeling wordt  een kopie 
gemaakt van al het 
erfelijkheidsmateriaal.  Chromosomen zijn de dragers van de genen. De 
chromosomen bevatten alle genetische informatie die nodig is voor het 
ontwikkelen, in stand houden en voortplanten van een individu/levend 
wezen.   

DNA 
Chromosomen zijn voor te stellen als lange strengen. Deze bestaan uit een 
stof die we DNA (desoxyribonucleïnezuur) noemen. Het DNA bevat de 
code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. DNA is een 
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afkorting die staat voor 
deoxyribonucleïnezuur.  
De afkortin DNA komt uit de 
engelse taal.   
deoxyribonucleïnezuur.  In het 
Engels vertaald  dus  
Desoxyribonucleicacid, 
vandaar de A ipv de Z. 
DNA zit dus in iedere cel in het 
lichaam, in ieder mens, dier 
en plant kortom in alle 
levende dingen. DNA is een 
noodzakelijk iets om te 
kunnen leven. Zonder DNA 
kun je of kan er dus niet leven. 
Dat komt doordat  DNA als het 
ware bepaalt wat er gebeurt. Dat doet het niet zelf, maar dat doen 
eiwitten. En die worden gemaakt naar de voorschriften die in het DNA zijn 
opgeslagen. Hoe zit dat? 
 
DNA ligt in de kern van iedere cel en het bestaat eigenlijk uit twee lange 
kralenkettingen, die om elkaar heen gedraaid zijn, als een soort 
wenteltrap. Dat noemen we een α-helix. Het is pas sinds 1953 bekend hoe 
ze precies zijn gedraaid, en de heren Watson en Crick waren de eersten die 
het uitvonden. Eigenlijk was het waarschijnlijk Rosalind Franklin die het 
echte Eureka momentje had, maar vrouwen en wetenschap, dat ging in die 
tijd nou eenmaal niet zo lekker samen en het zijn vooral de mannen die de 
credits voor het werk kregen (namen). 
 
Gen 
Een gen is een stukje afgebakend DNA dat de informatie bevat voor de 
vorming van een bepaald eiwit. Eiwitten gaan verbindingen aan met 
andere eiwitten, en hebben daardoor meerdere taken in het lichaam. 
Genen bepalen al erfelijke eigenschappen, bijvoorbeeld de kleur van ons 
haar en  ogen. Verder zorgen de genen voor de overerving. 

Opbouw van DNA 
De kralenkettingen waaruit DNA is opgebouwd, bestaan uit vier 
verschillende ‘kralen’,die we de nucleotiden noemen. Een nucleotide 
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bestaat uit drie onderdelen, waarvan er één van de anderen kan 
verschillen. Dit is de base. Er zijn vier verschillende basen die worden 
aangeduid met de letters A, T, G en C, dat zijn afkortingen van de namen 
adenine, thymine, guanine en cytosine. De kralenkettingen zijn om elkaar 
heen gedraaid, en daarbij zitten twee basen van de twee kettingen 
tegenover elkaar. A zit altijd tegenover T en G zit altijd tegenover C. Deze 
vier letters vormen het alfabet van alle informatie die een cel nodig heeft. 
Het lijkt een klein alfabet, maar de computer gebruikt maar twee letters 
(of eigenlijk cijfers; 0 en 1) en die doet het ook heel behoorlijk. 
 
Omzetting van de informatie naar RNA 
Het alfabet van het DNA wordt afgelezen door RNA-polymerase. RNA is 
een kopie van DNA, met een paar verschillen. Ten eerste heeft de afkorting 
een R ipv een D, en dat komt doordat de volledige naam ribonucleic acid is; 
er is een kleine verandering in een van de drie onderdelen waaruit de 
kralen zijn opgebouwd. Verder kan RNA de kern verlaten, waardoor het de 
informatie vanuit de kern naar de cel kan brengen. DNA blijft in de kern. En 
RNA is opgebouwd uit A, C, G en U. Er zit dus een uracil in i.p.v. een 
thymine. RNA-polymerase haalt de twee kralenkettingen – strengen – uit 
elkaar daar waar er een code staat voor ‘beginnen met kopiëren’. RNA-
polymerase gaat precies op die code (de promotor) zitten, en begint te 
lezen. Terwijl het dat doet, zoekt het RNA-nucleotides, die precies passen 
op het DNA. Dus als er een G zit in het DNA, zoekt het RNA-polymerase een 
C, en als er een A zit in het DNA zoekt het RNA-polymerase een U. 
Tegenover een T komt een A en zo maakt het RNA-polymerase een lange, 
complementaire (tegengestelde) streng. Net zo lang tot hij een code 
tegenkomt die betekent ‘stoppen met kopiëren’, dan laat hij DNA en RNA 
los, en de DNA-streng draait zich weer om zichzelf. De gevormde RNA-
streng noemen we messengerRNA (afgekort tot mRNA) omdat hij de kern 
kan verlaten om een boodschap van het DNA naar de rest van de cel te 
brengen. 
 
Omzetting van de informatie naar eiwitten 
Als dit mRNA buiten de kern in het celplasma komt, kan het nog steeds niet 
veel doen. De informatie die het bevat, moet eerst omgezet worden in 
eiwitten, die ook daadwerkelijk wat kunnen doen. Een ribosoom kan de 
informatie van het mRNA omzetten in een eiwit. Een ribosoom leest niet 
per één letter, maar per drie. Zo’n stukje van drie wordt een codon 
genoemd. Het ribosoom gaat op een codon zitten (bijv. AUG), en zoekt een 



Boxermagazine uitgave 4 Jaargang 4 - 10 - 

transferRNA (tRNA). Dat is een stukje RNA dat precies de letters 
‘andersom’ heeft - een anticodon - en bovendien een aminozuur draagt. 
Dat aminozuur is niet zomaar een willekeurig aminozuur, maar elk 
anticodon heeft een bepaald aminozuur bij zich. Als het ribosoom het 
goede tRNA heeft gevonden, gaat hij een stapje van drie vooruit, en zoekt 
het volgende passende tRNA. De aminozuren die deze tRNA’s dragen, plakt 
hij aan elkaar, en hij gaat weer verder de mRNA streng af. Zo ontstaat een 
keten van aminozuren; een eiwit! Na een tijdje komt het ribosoom bij een 
codon dat betekent: stoppen, alles laat los, en het eiwit is klaar. 
 
Eiwitten als de uitvoerende medewerkers 
Eiwitten kunnen dingen doen in de cel. Het zijn eigenlijk de werkers. 
Insuline bijvoorbeeld, is een eiwit dat de bloedsuikerspiegel regelt. 
Hemoglobine is een eiwit dat zuurstof kan transporteren in het bloed. 
 
Er is zelfs een mechanisme waarmee wordt doorgegeven aan de kern dat 
er genoeg van een bepaald eiwit is. Dat eiwit wordt dan dus niet meer 
gemaakt. Je kunt dus zeggen dat DNA uiteindelijk bepaalt wat er 
gebeurd. 
 
 
  

Kijk met regelmaat op de site van 
de club;  
 
www.boxervriendennederland.nl 
 
Zet u zich ook in voor een volgend 
blad?? Lever iets aan aub! 
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Een dag op de 
clubmatch, zoveel 
indrukken…Op 21 
september hebben 
we met onze pup 
Luna mee gedaan aan 
de eerste kampioens 
clubmatch. Een 
spannende dag want 
Luna was vooral 
bezig met aandacht 
trekken van andere 
boxers en had nog 
geen oog voor het 
feit dat je je ook als 
een trotse 
boxerdame kunt 
presenteren. We 
waren ruim op tijd 
aanwezig en konden 
derhalve kennis 
maken met de vader 
van Luna (Denzel). 
Deze kenden we 
alleen van een foto. Een prachtige reu! Het was ook leuk om het zusje van 
Luna te zien en twee halfbroers. We hebben nog nooit zoveel mooie 
boxers bij elkaar gezien, en ook allemaal echte boxerfans! In de middag 
waren de keuringen van de pups. Met de aantekening ‘veel belovend’ 
kreeg Luna de tweede prijs bij de baby teefjes! Het was een leuke dag en 
we hebben er van genoten! 

Tot de volgende show…….. Baasjes van Luna 
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Overgewicht bij de hond. Onderzoek heeft aangetoond dat tot 50% van de 
honden aan overgewicht lijdt. Dit kan variëren van een beetje tot enorm 
overgewicht. Te weinig lichaamsbeweging en te veel of verkeerd voer zijn 
de grootste oorzaken. Hoewel verkeerde voeding de grootste veroorzaker 
is van overgewicht , zijn er ook een aantal ziektes waardoor uw hond 
dikker kan worden. Dit kunnen zijn: diabetes, de ziekte van cushing 
(bijnieren die teveel cortisonen produceren) of een te langzaam werkende 
schildklier. Wanneer uw dier van zo’n ziekte verdacht wordt is het 
natuurlijk noodzakelijk om de dierenarts een diagnose te laten stellen. Ook 
het ouder worden en sterilisatie/castratie zijn bekende oorzaken.  
Gesteriliseerde honden hebben doorgaans een kwart minder voeding 
nodig omdat de hormoonschommelingen die ongesteriliseerde dieren 
hebben, bij deze dieren niet meer aanwezig zijn en het op peil houden van 
de hormoonhuishouding energie kost. Als een hond dus gesteriliseerd of 
gecastreerd is , is het belangrijk om de voeding met ongeveer een kwart te 
verminderen, zeker het eerste jaar. Een hond is te dik als:* je de ribben 
niet makkelijk meer kunt voelen  
* er geen taille meer te zien is 
* De hond moeite heeft met lopen   
* De hond veel slaapt en lui is 
*De hond kortademig is en een slechte conditie heeft 
Net als bij mensen is overgewicht niet zo onschuldig, er is een behoorlijk 
grote kans op gezondheidsproblemen. Enkele voorbeelden zijn: 
suikerziekte, hart en vaatproblemen, problemen met de gewrichten, 
depressie en problemen met de afweer. Daarnaast kunnen de honden niet 
meer lekker rennen en spelen omdat ze snel uitgeput raken, zo komen ze 
in een vicieuze cirkel,’ bewegen is niet leuk, dus dat doe ik niet’, dus 
daarom steeds meer overgewicht. De behandeling van overgewicht vergt 
doorzettingsvermogen van de baasjes van de hond, iedereen moet 
erachter staan dat de hond moet afvallen, anders wordt het een moeilijk 
verhaal. 



Boxermagazine uitgave 1 Jaargang 3 - 13 - 

Ik krijg veel dikke honden ter behandeling in mijn trimsalon en meestal 
geeft het ene baasje het andere de schuld, zelf zijn ze uitermate 
consequent maar het ander baasje niet…, en ach, een koekje kan toch geen 
kwaad, en een snee brood, wat zit daar nu in? Maar vele kleintjes maken 
een grote. Een hond heeft geen tussendoortjes nodig om de dag door te 
komen, een aai of een stevige wandeling is veel beter. Bij de behandeling 
van overgewicht gaat het er om een juiste balans te vinden tussen de 
voeding en de activiteit. Bij weinig overgewicht kan worden volstaan met 
het afschaffen van tussendoortjes en het verhogen van de hoeveelheid 
lichaamsbeweging. Bij ernstig overgewicht zal de hond op dieet moeten, 
dus de hoeveelheid voeding moet beperkt worden. Dit zorgt natuurlijk 
voor een honger gevoel, dus er mag dan rustig gekookte groente aan de 
voeding worden toegevoegd om wat maagvulling te hebben. Er zijn ook 
speciale dieetvoeder in de handel, deze bevatten meer vezels zodat het 
hongergevoel minder is en uw hond minder zal bedelen om eten. 
Daarnaast is meer lichaamsbeweging een goede manier om gewicht te 
verliezen, stukjes naast de fiets lopen, een balletje gooien, zwemmen, 
kortom dingen doen die uw hond leuk vind. Wel moet dit opgebouwd 
worden natuurlijk, dus niet in een keer tien kilometer gaan fietsen of een 
half uur met de bal gooien. Daarnaast is het handig om uw hond 

regelmatig te wegen. Bij de dierenarts is 
praktisch altijd een weegschaal aanwezig en je 
kunt daarvoor gewoon even binnen lopen. 
Afvallen bij de hond gaat doorgaans niet heel 
snel, het heeft ook enige tijd geduurd voor het 
eraan kwam. Bedenk dat wat voor ons een 
kilo is, voor een hond veel zwaarder telt. Een 
boxerteef mag bijvoorbeeld tussen de 27 en 
30 kilo wegen. Stel ze weegt 35 kilo , dan is ze 
ongeveer 6 kilo te zwaar, dat is dus ongeveer 
20% van het lichaamsgewicht teveel, echt 
behoorlijk overgewicht dus als we het 
omrekenen . U zult merken dat als uw hond is 
afgevallen, hij of zij veel actiever wordt en 
meer plezier in het leven heeft. Veel 
tussendoortjes voeren aan smekende honden 
lijkt wel een daad van liefde,  maar teveel is 
nooit goed.  Tessa Mensink 
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Zaterdag 23 juni 2013 
was het weer zover. 
De Durea Pink Ribbon 
wandeling in Drunen. 
Ook dit jaar wandelde 
ik samen met een 
vriendin mee. We 
liepen de route van 
15 km door de 
Loonse en Drunense 
duinen. Alles voor het 
goede doel natuurlijk, 
want daarvoor doet 
men mee aan deze 
wandeltocht. Rink 
Ribbon, de stichting 
die aandacht vraagt 
voor borstkanker.  
 
Tussen al het roze 
liep onze Janse ook 
dit jaar weer trots 
met ons mee, 
compleet met roze 
strik om haar nek.  
Wat een bekijks hadden we weer met haar als 'eyecatcher'. 
Onderweg werd voor ons als wandelaars goed gezorgd, met roze koeken, 
appels en een soepje. Janse had aan wat water allang genoeg.  
 
We zijn weer een ervaring rijker, met een mooie bijdrage aan het goede 
doel.  
 
Monique Hens & Janse               (excuus voor de vertraagde plaatsing Kees v Gorp) 
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Beste lezers, 
Wanneer je de puzzel oplost en de letters in de grijze vakjes op volgorde 
achter elkaar zet krijg je een woord. Stuur de oplossing voor 1 januari naar 
penningmeester_boxervrienden.com met je naam en uit alle goede 
oplossingen word een winnaar gekozen. De winnaar krijgt een leuk 
presentje thuisgestuurd. 
 

1               2     3   4     5 

        6                         

7   8                     9       

        10         11     12         

                              13   

14           15                     

                                  

16   17   18 19                       

                                  

20             21                   

                                  

        22   23   24     25   26       

27 28                               

        29                         

  30           31 32                 

        33                         

  34           35                   
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Horizontaal   Verticaal 
1. Gat in de grond  1. Vleesgerecht 
3. Amfibie   2. Wasmiddel 
6. Nuttigen   3. Kade 
7. Familie   4. Huisdier 
9. Stevig    5. Muisarm 
10. Heimelijk   6. Hinder, last 
14. Beroep   8. Aldus 
16. Verlangen   11. Finish 
18. Kettingen   12. Straf uitgedrukt in geld 
20. Weekdier   13. Casanova 
21. Omtrek   15. Doordrenkt. 
 

Oplossing:   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    N    . 
 
 

  
  

1 februari gezellig wandelen met de boxerclub! 
Geef  u zelf bij het secretariaat op en doe dus gezellig 

mee! Na afloop weer gezellig met zijn alle op onze 
locatie. We verzamelen rond 12 uur op de locatie waar 

de koffie en thee staat te wachten! 
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Beste Boxervrienden, 
Willen jullie tijdig doorgeven als er wijzigingen zijn in adressering, 
mailadressen, telefoonnummers etc. Het komt regelmatig voor dat 
gegevens niet kloppen, waardoor we onze leden niet of niet op tijd kunnen 
informeren over nieuws en activiteiten van Boxer Vrienden Nederland. 
Wijzigingen kunnen gemaild worden naar cwavanroozendaal@home.nl. 
Alleen met jullie medewerking kunnen wij ons ledenbestand up-to-date 
houden! 
Cecile Meijs, ledenadministratie  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conny Beerts uit het plaatsje 
Thorn heeft van de Raad van 
Beheer het  nieuws gekregen dat 
haar Kennel naam is 
goedgekeurd. We hopen dat we 
in de toekomst nog vele boxers 
en puppys van haar op onze 
activiteiten mogen ontmoeten!  
Namens het bestuur van harte 
met de eerste stappen in de 
georganiseerde kynologie!  
 
Kees van Gorp, voorzitter 
  

mailto:cwavanroozendaal@home.nl
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Kampioen Houwaert's 
Denzel Roque Beste Reu 
geel 

Kampioen Houwaert's Gwenny   
Beste teef 

Houwaert's Bhayka  
Beste gestroomde teef 

Houwaert's Quiny  
Beste jonge hond en beste gele 
jeugd teef 

Vier titels bleven in onze kennel en in 
de vereniging, daar zijn we trots op! 
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