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Graag presenteren wij u de nieuwe editie van
ons clubblad. Ook dit keer weer met veel zorg en
inzet samengesteld.
We wensen u veel plezier met het lezen en vragen uw aandacht voor enkele berichten. Sommige om u er op te wijzen dat we iets organiseren
maar nu vragen wij uw aandacht zeker voor een
verschrikkelijk bericht.
José van Zon, een van dé gezichten van ons KCTilburg team is overleden. Vele jaren was Jose
de drijfkracht achter de bar, het luisterende
oor, de lach, de hondenmoeder, het feestvarken en nog veel meer. Ze maakte samen met
een vrijwilligersteam de trouwdag van Kamila en
mij onvergetelijk. Maar er zijn zoveel momenten
meer die we voor altijd in onze gedachten zullen
hebben. José was meer dan een vriendin in de
laatste 15 jaar.
Hoe emotioneel het ook was voor mij ik ben blij
dat wij (Kamila en ik) met haar beste vrienden
Willy en Piet, Gabriel en Anja een afscheidfeestje
hadden. José had een paar maanden het idee
dat ze het gevecht tegen de pas in april ontdekte
zo gevreesde ziekte kon overwinnen.
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De altijd optimistische José heeft geknokt en gestreden maar verloren in een strijd die hopeloos
bleek te zijn.
Ik weet als een van de weinige wat het is om strijd
te blijven leveren tegen deze vreselijke ziekte.
De strijd en de angst zijn een nachtmerrie. Onze
gedachte gaat nu naar Marcel die we nu voor
het eerst alleen hebben gezien. Marcel en José
waren altijd samen, onafscheidelijk, ze deelden
alles samen. Hopelijk kunnen wij als vrienden
hem helpen zijn verdriet te verwerken en steun
te geven waar het mogelijk is. In de video boodschap die José tot ons heeft laten brengen tijdens
de crematie ceremonie was duidelijk, ook hier
geen medelijden maar juist vragen om er voor
Marcel te zijn en blijven. Ze was dankbaar voor
alles wat ze heeft mogen meemaken.
Naast dit grote verdriet en verlies hebben we
als “redactie” toch de moed verzameld om een
mooi blad te maken. Niet zeuren maar doorgaan
niet vergeten maar genieten van de herinneringen.
Kees van Gorp, uw voorzitter
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Trainingsweek
2015
Christel van de Westelaken

Augustus 2015. Ik moet het al een heel
jaar aanhoren. De trainingsweek, zo
leuk, zo gezellig, zoveel geleerd. Daar
moet je ook aan meedoen!!
Nu kom ik al enige jaren naar de club,
maar heb dit nog nooit mogen ervaren. Dus hop aan de bak. Vol nieuwsgierigheid vrij gevraagd van het werk
en richting Tilburg geknord.
In de vroege ochtend kom ik bepakt en bezakt
aan geen idee wat me eigenlijk echt te wachten staat.
Op de club aangekomen, die omgetoverd was
tot een minicamping, slingerde we om de caravans heen naar het terras.
Het was volop zomer dus een warme week voor
de boeg. Zelf hele hoge temperaturen werden aangegeven. Bloedjeheet, wachtend op
het terras hoor ik aan wat ons te wachten
staat: Kortgzegd: Trainen, trainen en trainen.
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Met op zijn tijd pauze.
De week bracht inderdaad veel training, ondanks het warme weer. Hierop werd uiteraard,
de training aangepast.
Wat hebben we gedaan?
VZH training, speuren, breite baan, gehoorzaamheid, VZH training, apporteren, VZH training, vrije training oefeningen, pakwerk, VZH
training en ontspanning met de honden..
Ja u leest het goed heel veel VZH trainingen,
in veel etappes en nog blijft het lastig.
De honden hadden het goed naar hun zin en
hun baasjes ook, voor zover ik het allemaal
heb ervaren. Onderling was het gezellig, je
leert de mensen dan ook anders kennen. De
kookkunsten kwamen aan bod. Er kwam elke
ochtend vers brood uit België. Elke avond was
er wat klaargemaakt: wraps, chili con carne,
bbq-en. Iedereen hielp elkaar. Soms ook wat
gemopper maar het is ook erg vermoeiend.
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Nienke, Sanne en Christaan hebben heel
hard gewerkt en hielpen mee met de puppy’s
en logeerhonden.Er werd volop geschaakt in
de pauzes en er werden wilde verhalen verteld.
Uiteraard is deze week afgesloten met de Ui-

Uiteraard werd deze week ook afgesloten met
de befaamde chinees in Drunen op Kees zijn
advies.
Toen mijn Fellow na dag één thuis kwam
speelde hij nog volop in de tuin, maar na de
v ijfde dag moest ik hem
naar binnen slepen, zo
uitgeput was hij. Ik had
nooit gedacht dat het
überhaupt mogelijk was
dat hij ooit moe zou
zijn!
Kortom voor augustus
2016 geven wij ons
weer op……!
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Oorzaken van
diarree bij de hond
Er zijn meerdere redenen voor het ontstaan
van diarree bij honden. De meest voorkomende oorzaken worden onderstaand besproken.
Voer als oorzaak
De meest voorkomende oorzaak is voerverandering. De meeste honden kunnen slecht
tegen een sneller overgang van voer. Dit kan
leiden tot enkele dagen diarree. Als je over
wilt schakelen naar andere brok of een ander merk is het raadzaam om dit geleidelijk
te doen over 4 dagen.
Net als bij mensen hebben honden ook
voedingsallergieën en voedselintoleranties.
Het kan dus zijn dat je hond diarree krijgt
van een bepaald bestanddeel in de voeding. Het kan zijn dat de hond ook klachten krijgt zoals braken, jeuk en een slechte
vacht. Veel honden zijn gevoelig voor maïs
en tarwe. Er zijn verschillende hypoallergene brokken op de markt, neem een kijkje op
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de voer vergelijking schema voor een kwalitatieve brok
Een virus als oorzaak
Als gevolg van een besmetting met een virus kunnen diarree en braken optreden. Als
een virus de oorzaak is van diarree blijft dit
meestal niet beperkt tot 1 hond. Een virus
gaat vaak gepaard met een verhoogde temperatuur. Hierdoor kan de hond wat slomer
zijn en gaat de diarree vaak gepaard met
braken. Het meest voorkomende virus is het
coronavirus. Dit geeft vrij milde klachten die
bestaan uit braken en diarree, meestal zonder bloedbijmenging. Het parvrovirus komt
gelukkig steeds minder voor, volwassen
honden maar vooral puppy’s kunnen hier
aan dood gaan. Het parvo virus wordt vooral ondekt bij puppies die van broodfokkers
komen uit Belgie en Noordbrabant. 20%
van de diarree bij honden wordt veroorzaakt
door giardia. Vooral honden die bij een hon-

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

denfokker wonen of vandaan komen of die
in een asiel of pension verblijven kunnen gemakkelijk met Giardia besmet raken.Gardia
wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer je
hond een langere tijd diarree heeft ondanks
voerveranderingen en medicijnen, kun het
beste naar de dierenarts gaat voor een bloed
of ontlasting onderzoek.

Wormen als oorzaak
Diarree kan ook veroorzaakt worden door
wormen zoals lintwormen en spoelwormen.
Pas op want deze wormen zijn ook besmettelijk voor mensen. Het is daarom van belang
dat je je hond meerder malen per jaar laat
ontwormen.
Behandeling van diarree
Als je hond last heeft van diarree is het belangrijk dat hij genoeg drinkt , door de diarree verliest de hond namelijk veel vocht. Als
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je hond moeite heeft met drinken kun je hem
kippen bouillon geven. Als de diarree samen
gaat met braken is de kans op uitdroging groter. Uitdroging kun je herkennen door de nekvel iets op te lichten, als de huidplooi overeind blijst staan dan is de hond uitgedroogd.
Ga dan direct naar de dierenarts. Ook als je
hond temperatuur verhoging heeft en de diarree blijft langer dan 2 dagen aanhouden is het
raadzaam om naar de dierenarts te gaan.
Als de hond wel levendig blijft en niet braakt,
kun je het een paar dagen aanzien. Het is
verstandig om licht verteerbaar eten te geven in kleine hoeveelheden verdeeld over de
dag, zoals gekookte kip, beschuit, witbrood
of brinta aangemaakt met water. Het is niet
erg als de hond een dag eten overslaat. Bij
pups mag dit echter niet te lang duren. Een
eenvoudig stopmiddel gecombineerd met het
dieet is ook een optie. Als je vermoedt dat je
hond wormen heeft is een wormkuur meestal
voldoende om de hond te helpen.
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Hondenbelasting

Hondenbezitters moeten zelf aangeven dat zij
een hond hebben. Niet alle gemeenten heffen
hondenbelasting. Ruim 71% van de gemeenten in Nederland doen het wel. De hoogte
van de belasting is afhankelijk de gemeente
en van het aantal honden er in huis wonen.
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Astrid Rombouts

Helaas betaal je hiermee algemene belasting en geen doel belasting. Dit houd in dat
de inkomsten vrij besteed kunnen worden en
dus niet dat er bijvoorbeeld losloopterreinen
aangelegd worden. De veelgehoorde vraag
“waarom niet ook kattenbelasting of paardenbelasting?” is juridisch
simpel te beantwoorden:
Omdat de wet alleen de mogelijkheid van een belasting
op honden kent. Dit is meten
met twee maten en lijkt bijna
op dierendiscriminatie.

leenstaanden. Voor velen is een hond een
echte vriend, het voorkomt vereenzaming en
bevordert de zelfstandigheid. En niet te vergeten, vele van deze mensen leven met een minimum loon. Waarom zouden ze daarop nou
belasting heffen? Mensen met meer dan een
of twee honden zijn per jaar vaak honderden
euro’s kwijt aan een belasting waarvan onduidelijk is waarvoor ze dient en hoe het weer ten
goede zou moeten komen aan de hondenbezitter. Blijkbaar is de gemeente jaarlijks meer
geld kwijt aan controles en dergelijke dan er
binnenkomt voor hondenbelasting!

Honden: waardevol voor
de samenleving
Een hond is voor veel mensen gezonde en sociale
toevoeging aan hun leven.
Vaak zijn dit ouderen en al-

Omdat hondenbezitters meerdere malen per
dag hun hond uitlaten dragen zij sterk bij aan
de sociale controle in de wijk. Ze bellen ook
sneller de politie als er verdachte situatie afspelen in de wijk. Alleen maar voordelen dus.
Wat is dan precies de reden voor hondenbe-
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lasting zou je je kunnen afvragen? Veel mensen ergeren zich aan de hondenpoep. Je zou
denken dat je daarom belasting moet betalen, voor het reinigen van hondenpoep.
Helaas gaat dit ook niet op aangezien je een
aanzienlijke boete krijgt wanneer je als hondenbezitter je hond op andermans of op publieke eigendom laat poepen. Reden om te
protesteren tegen hondenbelasting! Op de
site van Stop Hondenbelasting kun je de petitie tekenen.
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ZTP wat is dit en
waarvoor...
ZTP staat voor zucht taugligheits Pruffung, een
Duitse term die vrij vertaald eigenlijk betekend fokgeschiktheidstest. Gekeken wordt of
de geteste hond voldoet aan de eisen die de
vereniging stelt aan de fokdieren. Een aantal
van deze testen hebben de naam ZTP blijven
houden omdat deze internationale bekendheid geven. Al vanaf het allereerste moment
hebben de verenigingen waarbij ik betrokken
ben geweest een fokgeschiktheidstest als verplichting voor de fokkerij gehad. We zijn in Nederland dus vaak trendsetter geweest voor wat
betreft deze testen. Aanvankelijk stuikte dit
op protest en onbegrip. Fokkers waren bang
de eigen ideeën voor de fokkerij te verliezen.
Al snel blijkt dat dit niet het geval is. Duitsland
was voor de Hovawart een van de voorbeelden waar de fokkerij naar een gezon-der nivo
gebracht werd. Boxer fokkers zijn vaak fokkers
die meer ervaring en een eigen idee hebben.
De bostonfokkers zijn weer anders. Een eenheid in de fokkerij zal altijd een utopie blijven.

voor zijn gedrag/karakter is en wat de goede
en minder goede eigenschappen zijn. Bij de
partner keuze kan men kiezen voor een partner met een bepaald gedrag/karakter. In mijn
visie is het het beste om ongetrainde honden
te testen. Men ziet dan meer natuurlijke dingen
die aangeboren zijn dan als men voor specifieke zaken getraind heeft. We proberen ook
nesten te controleren en op een nestcontrole te
krijgen. Bij Hovawarts en de Boston heeft men
een score van bijna 100%. Bij de boxer zijn
er slechts een paar fokkers die met complete
nesten meedoen.
Jammer want hoe meer overzicht, hoe beter
het is. Verder verwacht ik dat de overheid
spoedig zal gaan ingrijpen en de controles zal
gaan eisen.
Nieuwsgierig? Kom dan eens kijken of doe mee.
Kees van Gorp

Het doel van de testen is kijken wat de aanleg
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19 en 20 examen IBC
AD en BH examens!
Wij organiseren een officieel
Uv examen op 19 december.
Wilt u deelnemen, dan dient u
zich voor 1 november
opgegeven te hebben bij
kees1962@hotmail.com.
Tijdens een UV ofwel uithoudingsvermogen examen moeten de honden 20
km naast de fiets meelopen. Er zijn
twee rustpauzes. Tijdens deze pauzes worden de baasjes voorzien
van een snack en worden de honden gecontroleerd en eventueel
voorzien van wat water. Na 8 km is
er een pauze van 15 minuten en na
15 km is er wederom een pauze nu
een van 20 minuten. Na 20 km is er
een korte appèloefening.
Deelnemers betalen €25 mits het
inschrijfgeld voor de sluitingsdag is
overgemaakt. Later betalen betekent
dat u € 40 dient te betalen. Opgeven
betekent verplichting tot betalen. U
dient zelf te trainen voor dit examen.
Voor het examen komen we een aantal keren tesamen om te trainen en de
honden aan de groep te laten wennen.
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Examenkeurmeester zal dhr. Manfred
Stöbe uit Duitsland zijn. Examenleider
is Kees van Gorp.
Officieel BH (VZH) examen
is op 20 december
Een BH ofwel VZH examen is een examen waarbij de hond een vast parcours
en een aantal vaste oefeningen moet
tonen. Na deze vaste oefeningen dienen er nog op publieke plekken oefeningen verricht te worden. De reglementen hiervoor kan men via de Raad
van Beheer opvragen of via de commissie werkhonden. Ook hier dient een rashondenlogboek aanwezig te zijn.
Via een Duitse zusterorganisatie (IBC)
kunnen wij op 20 december een BH
examen organiseren. Deelnemers
betalen €35 mits het inschrijfgeld voor
de sluitingsdag (1 november) is overgemaakt. Later betalen betekent dat u
€ 40 dient te betalen. Opgeven betekent verplichting tot betalen. Examenkeurmeester zal dhr Manfred Stöbe uit
Duitsland zijn. Examenleider is Kees
van Gorp.
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Aanvragen
rashondenlogboek

Via de site van de Raad van Beheer kun je
een logboek voor je hond aanvragen.
Om het logboek aan te vragen moet je wel
als eigenaar (en niet als mede-eigenaar!)
geregistreerd te staan en met het juiste actuele adres.
Incorrecte adresgegevens
Als je adresgegevens op het registratiebewijs niet (meer) correct zijn, dan moet je
eerst je gegevens laten wijzigen.
Kosten & Levertijd
De kosten voor een rashondenlogboek zijn
terug te vinden in de tarievenlijst. Nadat de
betaling is ontvangen, wordt de aanvraag
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in behandeling genomen. Houdt rekening
met een levertijd van ca. twee tot drie weken. Zorg er dus voor dat je het logboek op
tijd aanvraagt als je wilt deelnemen aan een
wedstrijd of andere activiteit waarvoor je
het logboek nodig hebt.
Heeft u zich opgegeven maar bent u niet
in het bezit van dit rashondenlogboek dan
kunt u NIET deelnemen. U bent dan wel inschrijfgeld verschuldigd. Houdt u rekening
met een tijd van enkele weken voor u dit
rashondenlogboek in uw bezit kunt hebben.
Lees de site van de Raad van beheer voor
verdere informatie.
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Waarom blaffen
honden

Niemand kan verwachten dat een
hond nooit blaft. Dat is even zo onredelijk om te verwachten dat een kind
nooit praat. Maar sommige honden
hebben een overdreven blaf gewoonte. Als dat een probleem is met jouw
hond, is het belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak is van het vele
blaffen. Als je eenmaal weet waarom hij blaft, kunt u beginnen om zijn
geblaf probleem te behandelen.

Territoriaal / Beschermend
Wanneer een persoon of een dier in de
buurt komt van het gebied dat jou hond ziet
als zijn grondgebied, kan het tot overmatig
blaffen leiden. Als de dreiging dichterbij komt,
wordt het blaffen vaak luider. Jouw hond
zal alert en zelfs agressief kijken tijdens dit
soort blaffen.
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Alarmerend / Angst
Sommige honden blaffen als reactie op geluiden of objecten die hun aandacht trekt of
waarvan ze schrikken. Dit kan overal gebeuren, niet alleen op hun eigen territorium.
Verveling / Eenzaamheid
Honden zijn roedeldieren. Honden die voor
lange periodes alleen gelaten worden, zowel
in het huis of in de tuin, kunnen zich gaan
vervelen of zich ongelukkig gaan voelen.
Blaffen kan dan een manier zijn om zichzelf
bezig te houden of als uiting van stress. Ze
vertonen meestal ook andere symptomen
zoals vernielzucht, onrust, depressie en onzindelijkheid.
Begroeting / spel
Sommige honden hebben de neiging om veel
te blaffen als ze opgewonden en blij zijn
wanneer ze een persoon of andere hond te-
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genkomen. Het is meestal een vrolijk blafje,
dat gepaard gaat met een kwispelende staart
en soms springen.
Aandacht
Honden kunnen ook blaffen omdat ze iets willen, zoals naar buiten gaan, spelen, eten of
jouw aandacht.
Algemene tips om blaffen af te leren
Het afleren van blaffen zal veel tijd en moeite
vergen en vooral ook een consequente aanpak. Het zal niet over een nacht ijs gaan, dus
wees geduldig! Met de juiste technieken zul
je na enige tijd vooruitgang zien. Hier zijn een
paar algemene tips om te onthouden wanneer je begint met trainen.
Schreeuwen stimuleert je hond alleen maar
om meer te blaffen omdat hij denkt dat je mee
doet. De eerste regel is dat je je hond op een
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rustige maar assertieve manier aanspreekt.
Leer je hond het woord “stil!”, hij zal dit snel
genoeg oppakken wanneer hij in het begin
telkens beloond wordt met iets lekkers zodra
hij stil (ook al is dit maar een paar seconden).
Een vermoeide hond is een rustige hond. Als
jouw hond blaft wanneer hij alleen is, put hem
dan uit voordat je gaat. Maak een lange wandeling, laat hem lekker rennen of spelen met
de bal.
Sta niet toe dat het blaffen maar gewoon
wordt. Hoe langer een hond iets doet, hoe
meer ingebakken het wordt. Tijdens blaffen
komen er chemische stoffen vrij in de hersenen die de hond een prettig gevoel geven.
Behandel het blaf probleem daarom zo snel
mogelijk.
>>
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Corrigeren en belonen
De beste oplossing tegen blaffen is de hond
te negeren en vervolgens hem leren wat hij
wel moet doen. Als hij stil is krijgt hij aandacht en beloningen en als hij blaft wordt
hij genegeerd. Daarnaast kun je een aversie
tegen blaffen creëren door hem te corrigeren zonder dat hij in de gaten heeft dat jij de
gever bent van de correctie. Denk aan een
water pistool, een blikje met kiezelsteentjes
die je zijn richting op gooit of gebruik een
ander geluid waar de hond van schikt. Om
er voor te zorgen dat de hond niet alleen
stopt met blaffen in jouw aanwezigheid, is
het van groot belang dat je de hond alleen
corrigeert met deze middelen wanneer hij
niet ziet dat jij het doet. De correctie moet

op de eerste blaf volgen en consequent
worden toegepast. Het gewenst gedrag
moet ook systematisch worden beloond.
Blaffen op commando
Een hond die veel blaft kan leren om op
commando te blaffen en vervolgens ook op
commando stil te zijn. Pak een speeltje die
je hond erg graag wil hebben, verstop deze
achter je rug en wacht tot je hond gaat blaffen om het speeltje. Zodra hij geluid maakt
gooi je het speeltje naar hem toe. Herhaal
dit een paar keer tot dat de hond snapt
wat de bedoeling is. Het blaffen levert hem
het speeltje op. Zodra je zeker weet dat je
hond gaat blaffen om het speeltje ga je er
een commando aan koppelen. Op het moment dat je het speeltje naar je hond wilt
gooien zal hij ophouden met blaffen, op dat
moment ga je het commando voor stil zijn
gebruiken.
Blaffen wanneer de hond alleen
thuis is
Honden zijn roedeldieren en voor vele valt
het niet mee, alleen thuis blijven. Sommige
honden proberen door middel van veel te
blaffen en huilen er voor te zorgen dat hun
baas weer thuis komt. Verlatingsangst leer
je niet zo maar af, dit moet langzaam opgebouwd worden. Wanneer je het huis verlaat
geef hem dan 10 minuten van te voren geen
aandacht meer. Hetzelfde geldt als ze thuiskomen: negeren, niet praten, niet aaien,
niet kijken, niks. Zo begrijpt de hond, dat
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zijn blaffen de baas niet terug heeft gebracht.
Hij heeft namelijk geblaft terwijl je weg was en
hij wordt hiervoor geprezen door je aandacht
als je thuiskomt.
Territoriaal geblaf
Omdat dit type geblaf vaak wordt veroorzaakt
door angst of een waargenomen bedreiging,
kan het verminderd worden door het beperken van wat je hond ziet. Als hij in een omheinde tuin verblijft, gebruik dan een hoog
houten hek in plaats van een hek waar hij
doorheen kan kijken. Binnenshuis kun je de
toegang tot ramen beperken of bedek ze met
bijvoorbeeld vitrages (doe in ieder geval de
gordijnen dicht als je weg gaat). Dit is vooral in
het begin van belang. Zodra de gewoonte om
te blaffen is verminderd kun je verder trainen
met meer toegang tot zicht naar buiten. Zodra
de hond blaft doe je de gordijnen dicht, is hij
stil kunnen de gordijnen weer open.
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Blaffen vanaf het balkon
Als een hond gaat blaffen naar ander honden of voorbijgangers vanaf het balkon is hij
simpelweg het huis aan het bewaken of zijn
dominantie aan het vertonen. Ten eerste omdat hij op mensen en honden neerkijkt. Omdat mensen ook weg/verder lopen leert de
hond dat zijn blaffen heeft geholpen. Je kunt
dit gedrag afleren door de hond te verbannen
van het balkon of er de eerst periodes altijd
bij te blijven. Zodra iemand voorbij loopt ga
je de hond afleiden met een speeltje of iets
lekkers, zorg dat hij niet de kans krijgt om te
blaffen. Blijf de hond belonen voor het stil zijn.
Hiermee zorg je er voor dat de hond positieve
associaties ontwikkelt wat betreft voorbijgangers. Deze zelfde methode kun je ook toepassen op straat.
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Rasspecifieke eigenschappen
vragen om rasspecifieke voeding

Boxervrienden
Oost "Euregio"

kwetsbaar hart

zeer
gespierd

Wij stellen als hoofd doel de Boxer als vriend
en huisgenoot te begeleiden. Iedere Boxerliefhebber is bij ons welkom.
Wij trainen 2 x per week met onze boxers! Ondanks dat de Boxer voor ons dé hond is trainen er ook andere rassen.
Wie kennis met ons wil maken is van harte
welkom.
Ons adres is: Lindermatenweg 120 7532 RK
Enschede.
Wij trainen: Gehoorzaamheid Speuren en
pakwerk! Onze lestijden: vrijdags vanaf 19.00
uur , zondags vanaf 9 uur.

typisch
kortschedelige
kaak

gevoelige
spijsvertering

OVE RDW ARS
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De enige voeding die volledig aansluit
op de rasspecifieke behoeften
van de Boxer

re g r o o t t e

ial

JULI 2012

Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

wa

m

st

energiek en
levenslustig

Spec

Hallo Boxervrienden
Wij willen ons even voorstellen aan alle leden
van de boxervrienden. Onze naam is Boxervrienden Oost “Euregio”. Wij zijn een groep leuke
mensen met een hart voor de boxer. In 2015
hebben wij ons tot de Boxer Vrienden Nederland gewend. De structuur in de vereniging was
voor ons een reden om van een andere vereniging waarvan we deel uitmaakte over te stappen
naar de Boxer Vrienden Nederland. Hier kunnen
we zeer zelfstandig en naar eigen invulling officieel trainen en examens lopen. Wij dragen
de georganiseerde kynologie al vele jaren een
warm hart toe. Wij hebben leden die al jaren en
jaren actief zijn in de africhting en de fokkerij.

om

het kauwe

e
nt

E Optimale opbouw en behoud van
bespiering
E Ondersteunt de werking van de
hartspier
E Aangepaste brok voor de specifieke
kaak van de Boxer

Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV – Postbus 63 – 5460 AB Veghel
Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl
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of kijk op onze website www.royalcanin.nl/boxer

