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Eindelijk heeft u weer een clubblad in de hand. 
Een aantal van u vroegen al een of meerdere 
keren om het volgende blad. Helaas mede door 
mijn ziek zijn bleef het wat langer uit. Het bestuur 
was net als ik even van slag na een aantal bericht-
gevingen betreft deze gezondheidsproblemen. 
Ook was het wachten op artikeltjes……..  
Ook leden kunnen artikels inzenden! De redac-
tie juicht toe dat er gewoon leuke familie stukjes 
in het blad komen. 

Een deel van het bestuur (voorzitter en secre-
taris) heeft met de werkgroepen van gedach-
ten gewisseld over het wel en wee van lopende 
zaken. Met de overige bestuurders hebben we 
de geïnventariseerde zaken geanalyseerd en 
besproken hoe we in de toekomst willen werken 
met de werkgroepen en waar we de contributie 
aan uit willen geven.  
Allerbelangrijkste is dat we als een boxervrien-
denclub zijn begonnen. Onze zetel is in Tilburg 
en dat willen we zo ook houden. De vereniging 
is een gezonde gezellige vereniging.  Een  suc-
cesvolle opstartperiode en een mooi verzorgd 
clubblad. Dit blad is ons belangrijkste contact-
punt. Naast het blad willen we actief zijn op de 
site. Met de werkgroep-coördinatoren hebben 
we wensen over de site besproken. 
Er is ook gesproken over de clubmatch en onze 
keuze betreft de keurmeesters. en locatie. Na 
terugkoppeling met de overige bestuurders zijn 
we van mening dat de clubmatch gewoon hoort 
daar waar we onze hoofdzetel hebben. Dat is 
Tilburg. Wel willen wij overige leden de mogelijk-
heid bieden om examens en dergelijke aan te 
vragen. Aan de club participeren en mogelijkhe-
den bieden doen we graag.  

Niet alle werkgroepen zijn even actief in de ver-
eniging. Zo hopen we van harte dat de werk-
groep Euregio even enthousiast als anderen 
haar activiteiten in de vereniging oppakt.Dat 

kan al beginnen met bijdragen aan onz club-
blad. De meest communicatieve werkgroep is 
de werkgroep Boxervrienden Noord-Limburg van 
onder andere Erik Fick.  Inspirerend en ent- 
housiasmerend.
We willen nu in kaart brengen wat een werk-
groep onze vereniging zou moeten brengen, wat 
werkzaamheden kosten, welke inbreng, inkom-
sten etc. De vraag of het verstandig is om met 
werkgroepen te werken of beter met individuele 
leden komt aan de orde. En is aansluiting bij 
bijvoorbeeld de commissie werkhonden wel 
belangrijk. Offeren we daarmee niet een groot 
gedeelte van de contributie en tijd op aan een 
lidmaatschap waar het grootste deel van de 
club heel weinig voor terugkrijgt? Leveren de 
werkgroepen nou eigenlijk wel nieuwe leden 
op? Veel vragen die we graag beantwoord zien.
Examens kunnen ook gewoon via het secretari-
aat lopen, aangevraagd via de rasvereniging. De 
kosten kunnen door de deelnemers gedragen 
worden.

Heel spijtig is dat na het succesvolle NK africh-
ting 2015 bij Erik Fick er nu geen belangstelling 
was voor de tweede editie in het hoge noorden.  
In onze bijeenkomst was Hans die de organisatie 
in handen had nog heel optimistisch. Helaas is 
zeer kort  voor de wedstrijd het NK vervangen 
voor een gewone clubwedstrijd. We hadden al-
len zulke hoge verwachtingen.

Veel te bespreken, 
veel te doen. Maar 
met een enthousi-
aste groep leden 
gaat dat lukken. 
Daar is onze club 
mooi genoeg voor!
 

Kees van Gorp, voorzitter.

Beste Boxer vrienden

BOXER VRIENDEN ZOMER/HERFST 2016   CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND  3©  UIT DIT CONTACTBLAD MAG U NIETS OVERNEMEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING
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Opgericht juni 2010  Notarieel opgericht 03-09-2010  
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054  
tnv Boxer Vrienden Nederland 
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Bestuur  (*jaartal van aftreden)

• Voorzitter 
Kees van Gorp (*2018)
Lovense Kanaaldijk 40  5015 AK Tilburg 
Tel. 06-54716556 
E-mail: Kees1962@hotmail.com 

• Penningmeester
Chantal Konings Vaes (*2017)
Lovense Kanaaldijk 40   5015 AK Tilburg 
Tel. 06-39511490 
E-mail: Penningmeester_
boxervrienden@ hotmail.com 

• Secretaris
Tessa Mensink (*2016)
Capucijnenstraat 69  5074 PG Biezenmortel 
Tel. 06-52431011 
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com 

• Ledenadministratie
Cecile Meijs (*2015)
Leekstraat 34  5045 XB Tilburg 
Tel. 013-8502829
E-mail: cwavanroozendaal@home.nl

De redactie noch de vereniging zijn 
verantwoordelijk voor de ingezonden 
stukken. Wij behouden ons het recht 
om ingezonden stukken in te korten 
of te redigeren. Meegestuurde foto’s 
mogen zonder toestemming van de 
fotograaf geplaatst worden. 

© Het is niet toegestaan de inhoud, 
of delen van de inhoud, te vermenig-
vuldigen of publiceren zonder schrifte-
lijke toestemming van het secretariaat. 

Ingezonden stukken stuurt u naar de 
redactie. Zie hiervoor de site:
www.boxervriendennederland.nl  
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Grijs maar nog niet versleten
Uw hond wordt een dagje ouder, grijze ha-
ren rond zijn snuit of een enigszins stijve 
gang geven aan dat uw hond in een andere 
levensfase komt. Vorderingen in de gezond-
heidszorg hebben niet alleen verbetering 
gebracht in de kwaliteit van het leven van 
oudere mensen, maar ook in dat van huis-
dieren. Hoe eerder u beseft dat uw hond een 
oudere hond is, des te makkelijker zal het 
zijn om voorbehoedend iets te doen. U hoeft  
niet langer te accepteren dat zijn gezondheid 
automatisch achteruitgaat naarmate de  
jaren verstrijken. Door nu met een geschikt 
programma voor het behoud van zijn ge-
zondheid en zijn voeding te beginnen, kunt u  
helpen ervoor te zorgen dat uw hond tot op hoge  
leeftijd een actief, zinvol leven blijft leiden.

In het algemeen wordt een hond als een ou-
dere hond beschouwd wanneer hij de leef-

tijd van 7 jaar bereikt. Echter, deze leeftijd is 
afhankelijk van de ras grootte van de hond. 
Controleer aan de hand van het gewicht van 
uw hond op welke leeftijd hij een oudere 
hond wordt:

Honden van 
kleine rassen tot 10 kg 8 jaar
Honden van 
middelgrote rassen 11 tot 25 kg 7 jaar
Honden van 
grote rassen 26 kg en meer 6 jaar

In het algemeen kunt de leeftijd van uw 
hond vergelijken met de relatieve leeftijd in 
jaren van de mens. Omdat gerekend wordt 
met ongeveer 7 jaar voor de hond ten op-
zichte van 1 jaar voor de mens, zult u zien 
dat er aanzienlijke veranderingen kunnen 
optreden in de gezondheid van uw hond 
wanneer hij nog maar 3 tot 6 maanden oud 

is. Dit betekent dat het nog belangrijker is 
zijn welzijn goed in het oog te houden.

Geef uw oudere hond de juiste zorg
Naarmate uw hond ouder wordt, wordt hij 
onvermijdelijk vatbaarder voor gezondheids- 
problemen. Hij kan ook anders reageren op 
stress, medicijnen en zijn omgeving. 

Het is daarom belangrijk dat hij regelmatig, 
bijvoorbeeld éénmaal per jaar een gezond-
heidsonderzoek ondergaat bij de dierenarts.  
Dit onderzoek omvat onder meer vaccina- 
ties, reiniging van zijn gebit, lichamelijk on-
derzoek en andere meer specifieke onder-
zoeken die wij u kunnen adviseren. Te denken  
valt aan een bloedonderzoekje, om de nier-  
en leverfunctie te controleren, zodat slech-
ter functionerende organen tijdig als zoda-
nig worden herkent.

Terwijl sommige tekenen van veroudering,  
zoals een grijzer wordende snuit, ge-
wichtstoename en minder vitaliteit, gemak-
kelijk zijn vast te stellen, ontwikkelen vele 
veranderingen zich heel geleidelijk en zijn 
daarom moeilijker te herkennen. U kunt uw 
hond en uw dierenarts helpen door goed 
op vroege symptomen van aan leeftijd ge- 
relateerde ziekten te letten. Zo kunnen 
eventuele problemen in een vroeg stadium 
onderkend worden en kan zo spoedig mo-
gelijk worden begonnen met de juiste be-
handeling.

Veel voorkomende aan leeftijd gerelateerde 
ziekten zijn onder meer:
•  Degeneratieve gewrichtsaandoening (ar-

trose)
• Dementie
•  Chronische huidziekte
•  Aandoeningen van het maagdarmkanaal

De oudere hond
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• Lever- en nierziekten
• Hartaandoening
•  Chronische aandoening van de luchtwe-

gen
• Neurologische ziekte
• Kanker
• Aandoeningen van gebit en tandvlees 

Geef uw oudere hond de juiste  
voeding

Net als oudere mensen, hebben oudere 
honden specifieke voedingsbehoeften. De 
juiste voeding kan een positieve invloed 
hebben op veranderingen als de volgende:

Veranderingen in gewicht
Honden worden minder actief naarmate ze 
ouder worden, wat kan leiden tot overge-
wicht. Extra gewichtstoename vergroot het 

risico van ernstige ziekten en gezondheids-
problemen, zoals diabetes, hartziekte, aan-
doeningen van de luchtwegen en gewrichts-
aandoeningen.

Veranderingen in de huid en vacht
Naarmate honden ouder worden, kunnen zij 
niet meer voldoende vetzuren produceren. 
Als gevolg daarvan kunt u zien dat de vacht 
van uw hond minder glanzend wordt.

Toename van stoornissen in het maag-
darmkanaal
De darmfunctie van honden verandert naar-
mate ze ouder worden. Het aantal goedaar-
dige darmbacteriën neemt af, terwijl het 
aantal mogelijk schadelijke bacteriën toe-
neemt. Dit kan maag- of darmstoornissen 
veroorzaken.

Achteruitgang van het immuunsysteem
Naarmate honden ouder worden, wordt 
hun immuunsysteem minder effectief. Het 
aantal witte bloedcellen neemt af en de be-
schermende immuunrespons op vaccinatie 
vermindert eveneens. Daarom neemt ook 
het risico van infecties toe.

Optimaal gewicht met minder  
calorieën

Naarmate uw hond ouder wordt, heeft hij 
minder calorieën nodig, die zijn uitgebalan-
ceerd met dierlijke eiwitten van hoge kwali-
teit om zijn spierweefsel in vorm te houden.
Seniorenvoeding voldoet aan deze speci-
fieke eisen met een optimaal vetgehalte en 
dierlijke eiwitten van hoge kwaliteit. U kunt 
ook bijdragen aan het welzijn van uw hond 
door ervoor te zorgen dat hij nog steeds 
veel lichaamsbeweging krijgt. Dit bevordert 
een efficiëntere verbranding van calorieën 
en het behoud van een goede spierspan-
ning en flexibele gewrichten. Begin met 
een dagelijkse wandeling van 10 minuten 
per keer met uw aangelijnde hond. Na de 
eerste week verlengt u de wandeling tot 15 
minuten per keer. Afhankelijk van zijn con-
ditie kunnen deze wandelingen iedere week 
worden verlengd totdat ze 30 minuten du-
ren. Vraag echter advies aan de dierenarts 
over uw programma van lichaamsbeweging 
voordat u daarmee begint om er zeker van 
te zijn dat dit afgestemd is op de conditie 
van uw hond.

Gezonde huid en vacht met de 
juiste vetzuren

Het is mogelijk dat oudere honden een vet-
zuur genaamd gammalinoleenzuur (GLA), 
niet meer in voldoende hoeveelheden pro-
duceren. Goede seniorenvoeding bevat 
extra vetzuren zoals GLA die de gezond-
heid van de vacht van uw hond bevorderen. 
Omega 6 en omega 3 vetzuren in de juiste 
verhouding in het voer verwerkt bevordert 
de verjonging van de huid en de ontwikke-
ling van een rijke en glanzende vacht en on-
dersteunt het natuurlijke genezingsproces.

Optimale gezondheid van het 
maagdarmkanaal

Om een gezonde darmflora van de oudere 
hond te ondersteunen, bevat seniorenvoe-
ding twee belangrijke vezelbronnen: fruc-
tooligosacchariden (of FOS) en bietenpulp. 
Deze vezelbronnen bevorderen de toename 
van goedaardige darmbacteriën ten koste 
van de schadelijke bacteriën, wat gezonde 
darmen en een kleine ontlasting tot gevolg 
heeft.

Help ziekten tegen te gaan
Naarmate honden ouder worden, wordt 
hun immuunsysteem minder effectief. Om 
het immuunsysteem van uw oudere hond 
te ondersteunen, bevat seniorenvoeding 
verhoogde gehaltes aan vitamine E en bè-
tacaroteen.  
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Op vrijdagochtend 13 mei organiseerde 
werkgroep Musselkanaal een workshop 
praktijksspeuren. Het leek mij heel leuk om 
eens aan deze tak van hondensport te snuf-
felen dus toog ik, samen met een vriendin 
en mijn hond Tanja vanuit Brabant richting 
Drenthe.

We kwamen gelijk met Hans Schiltkamp 
aan en de koffie werd gauw gezet, een voor 
een druppelde de andere deelnemers bin-
nen, nog drie andere boxers en een berner 
sennen. De workshop werd gegeven door 
Nella Mastenbroek van speurhondenschool 
Friesland. Ze begon met uitleggen hoe 
een hondenneus nu eigenlijk werkt en wat 
de mogelijkheden allemaal zijn. Bij prak-
tijkspeuren gaat het erom om zo snel mo-
gelijk een vermist persoon te vinden, Iedere 
hond bezit speurdrift dus dat hoeft niet aan-
geleerd te worden, het gaat erom dat je als 

geleider de hond leert ‘lezen’ en op zijn aan-
wijzingen leert vertrouwen. We begonnen 
gewoon op het veld met een simpel speur-
oefeningetje zodat de honden de geur van 
Nella leerde kennen. Ze liep een klein recht 
spoortje uit en aan het eind lag een houten 
stokje, de honden die al speurervaring had-
den begrepen direct wat de bedoeling was 
en hadden het stokje in no time gevonden 
en teruggebracht naar Nella, die lekkere 
worstjes had als beloning. Toen iedereen 
twee keer geweest was gingen we met de 
auto naar het bos en begon het echte werk. 
Iedere hond kwam apart aan de beurt, mooi 
speurtuig om en een 10 meter lijn eraan, de 
geleiders kregen een walki talki en een zak-
je met daarin een geurdoekje met de geur 
van Nella eraan. Nella liep dan een stuk 
van ons weg en nam een pad naar links of 
rechts, wij konden haar dan niet meer zien 
en wisten niet waar ze zich had verstopt. Via 

Workshop
praktijkspeuren

de walki talki zei zij wanneer we mochten 
gaan lopen en dat we vooral de hond het 
werk moesten laten doen en goed naar de 
signalen moesten kijken die hij of zij ons gaf 
want onbewust heb je toch de neiging om 
een beetje te sturen in de richting waarvan 
jij denkt dat we heen moeten maar de hond 
weet het echt veel beter! Voordat je start 
laat je de hond aan het lapje ruiken en zet 
hem in de goede richting. Het was verba-
zingwekkend hoe snel de honden snapte 
wat de bedoeling was en het is ook heel leuk 
om te zien dat iedere hond op zijn eigen ma-
nier speurt, de een met de neus heel dicht 
bij de grond en de ander veel meer boven 
de grond, maar allemaal heel doeltreffend 
en ze vonden Nella allemaal. Bij de tweede 
ronde werd het weer wat moeilijker en werd 
het spoor langer en zat er bijvoorbeeld een 
brug in waar ze over moesten etc, ook dat 
was allemaal geen probleem, alle honden 

vonden het fantastisch om te doen. Nella 
maakte foto’s vanaf haar positie dus op het 
moment dat de hond haar vond, dat leverde 
grappige foto’s op! Het is voor de hond een 
heel vermoeiende tak van sport, niet zozeer 
lichamelijk maar wel geestelijk, na zo’n och-
tendje zijn ze dan ook helemaal kapot en de 
rest van de dag lekker rustig, daarom is het 
ook heel geschikt voor wat oudere honden, 
honden die herstellen van een blessure 
maar ook voor onzekere honden omdat er 
geen enkele vorm van druk gebruikt wordt, 
het is alleen maar leuk. Na afloop kregen we 
nog een certificaat en een tasje met leuke 
spulletjes en zo
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Weken lang hebben de hondjes, maar ook 
hun baasjes uitgekeken naar “Het Evene-
ment” van 2016: De trainingsweek op lo-
catie “Kyno Center Tilburg” van familie van 
Gorp, dit jaar gehouden van maandag 01 
augustus t/m vrijdag 05 augustus 2016. 
Al vele jaren nu, wordt het trainingsseizoen 
afgesloten met en gezellige, zeer intensieve, 
leerzame maar ook ontspannende week. 
Om eerlijk te zijn, de hondjes hebben na-
tuurlijk de achterliggende maanden al hun 
stinkende best gedaan, in deze week zijn de 
baasjes aan de beurt ☺.

We werden op maandagochtend met kof-
fie, thee en een heerlijk ontbijt ontvangen 
door Kees, Kamila, Alexander en Alina. Na 
het ontbijt kregen de deelnemers de tijd 
om zich te installeren op de locatie. De een 
bracht hun eigen caravan mee, de ander 
had een grote familietent geleend en de 
derde maakte weer gebruik van een van de 

stacaravans die door Kees & Kamila be-
schikbaar werden gesteld. Deelnemers die 
dicht op de locatie wonen waren in de gele-
genheid om thuis te overnachten.

En dan….aan de slag natuurlijk! Niet alleen 
“De Hovawart” maar ook “De Boxer”, “De 
Boston Terrier” en “De Briard” vertegen-
woordigde het deelnemersveld. Kees ver-
zorgde ’s ochtends de theorie- en praktijk-
lessen. De praktijklessen werden af en toe 
“ondersteund” door zijn zoontje Alexander. 
Na de lunch werd door Kamila “Agility Trai-
ning” (behendigheid) gegeven. Een sport 
voor zowel hond als eigenaar. En daar was 
iedereen het aan het einde van de trainings-
week wel over eens. Wegens groot enthou-
siasme gaat dit in ieder geval een vervolg 
krijgen in het nieuwe trainingsseizoen.

Er was natuurlijk ook tijd voor ontspanning: 
Zo hebben we een kanotocht op “De Reu-

sel” van ongeveer 2 uur ondernomen met 
de hondjes. Een prachtig gezicht om ei-
genaar met hond te zien “stuntelen”. Voor 
sommige honden was dit de eerste ervaring 
met een kano en water. Aan het eind van 
de tocht mochten de hondjes, en eventueel 
hun baasjes, even zwemmen. Een prachtig 
schouwspel. De terugtocht werd verzorgd 
met een huifkar. Helaas geen paarden er-
voor maar een tractor. Dit maakte het ritje 
niet minder leuk. Iedereen (denk ik) heeft 
genoten van deze mooie middag.
Er was ook tijd om te speuren. Een aantal 
keer na het avondeten en eenmaal in de 
ochtend. Ondergetekende, samen met 
Kees van Gorp donderdagochtend om 6 uur 
naar het bos rondom het Trappistenkloos-
ter (La Trappe) gereden. Daar ruim een uur 
bezig geweest om sporen uit te zetten. Om 
half 9 arriveerden de hondjes en kon het 
speuren beginnen. Ondanks dat de sporen 
al enige tijd “oud” waren, was het voor alle 

honden totaal geen probleem om het eind-
punt van het spoor te vinden. Gelukkig maar 
voor de baasjes, zij liepen met bijna nog 
dichte oogjes als een zombie er achteraan.

En als laatste, maar minstens even belang-
rijk: Er was ook tijd om de inwendige mens 
te verzorgen en een gezellig gesprek te voe-
ren. De kinderen vonden het fijn om Kamila 
te helpen met de verzorging van puppies en 
het schoonmaken van kennels. Zowel het 
ontbijt, de lunch en ook de avondmaaltijden 
werden gezamenlijk verzorgd en genuttigd. 
Ondanks het natte weer deze week hebben 
we gelukkig ook een avond heerlijk kunnen 
genieten van wat stukjes vlees van de BBQ, 
verschillende salades met een biertje of een 
wijntje erbij. Enkele avonden werd de “vuur-
korf” verzorgd door een van de aanwezige 
kinderen. En zo werd de vermoeiende dag 
op een ontspannende manier beëindigd.

Trainingsweek
2016
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De trainingsweek werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn in een Chinees restau-
rant te Waalwijk. Het menu was “all-you-
can-eat”en dat was niet tegen dovemans-
oren gezegd! We hebben onze buikjes 
behoorlijk volgegeten. Onze “leider” at van 
dit alles iets te veel en misschien wat te 
snel. Helaas moest hij na een half uurtje de 
terugtocht naar Tilburg alweer aanvaarden 
omdat hij zich niet helemaal in orde voelde.
Om half 9 ’s avonds zou Kees gebeld wor-
den door het ziekenhuis in verband met de 
uitslag van een onderzoek dat hij eerder 
deze week heeft gehad. Ik hoef niemand 
uit te leggen dat de gezondheid van Kees 
te wensen over laat. Even daarna belde 
Kees naar Kamila, huilend vertelde Kamila 
dat we allemaal naar de vereniging terug 

moesten komen. We dachten allemaal dat 
Kees een slecht bericht had gekregen, maar 
niets was minder waar! Huilend en lachend 
tegelijk vertelde Kees zelf even later dat “de 
foute cellen” in zijn lichaam aan het slinken 
waren. Na dit goede nieuws en een proost 
hierop zijn we allemaal met een zeer goed 
gevoel naar ons eigen stekje vertrokken.

Kees & Kamila: Ondanks de regelmatige 
regenbuien was het ook dit jaar weer een 
leerzame, vermoeiende en super gezellige 
week. Namens alle deelnemers wil ik jullie 
bedanken voor de inspanningen die jullie 
hiervoor geleverd hebben. We kijken alweer 
uit naar de trainingsweek van 2017.

Kees van der Sar.

                Wist je dit?
Honden kunnen tv kijken! Dit hangt wel af van welke tv u heeft. 
Wanneer u nog een oude beeldbuis heeft, dan kan uw hond er waar-
schijnlijk geen touw aan vast knopen. Heeft u een moderne tv met 
een hogere resolutie, dan kan u hond waarschijnlijk samen met u tv 
kijken. In Amerika zijn er zelfs speciale televisiezenders voor honden.
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Op 6, 7 en 8 mei jl. was er een delegatie van 
het bestuur van Boxer Vrienden Nederland 
vertegenwoordigd bij het jaarlijkse Animal 
Event Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dit 
ter promotie van onze club en ons mooie 
ras: de Boxer. We hebben op alle 3 de dagen 
stralend weer gehad. Soms was het zelfs 
een beetje te warm voor onze honden. Ge-
lukkig hadden we een mooi ingerichte stand 
op een schaduwrijke plaats op het terrein.
 
We hadden pas aan het einde van de dag 
de zon op onze stand staan, zodat onze 
honden het grootste gedeelte van de dag 
redelijk koel bij ons konden liggen. Ontzet-
tend leuke en lieve reacties kwamen er van-
uit het publiek op onze honden. En zoals het 
Boxers betaamt, ontvingen ze alle aandacht 
enthousiast. De honden hebben zich op alle  
dagen voorbeeldig gedragen, hier zijn we 
dan ook erg trots op. Onze Boxers hebben 
zichzelf voor de vereniging gepromoot! 

Dagelijks was er een rassenparade waar we 
onze Boxers mochten presenteren in een 
prachtige ring. Het evenement is ontzettend 
goed georganiseerd voor zowel de deelne-
mers als de bezoekende dierenliefhebbers. 
Zonder een aantal vrijwilligers die Boxer Vrien- 
den Nederland vertegenwoordigden zou het  
voor ons niet mogelijk zijn om alle 3 de dagen 
aanwezig te kunnen zijn. We willen Liliane 
en Iwan Debusschere met boxer Kyra, Si-
mone Dekkers met boxer Houwaerts’s Esti-
on, Emily Mensink met boxers Tanja, Aafke, 
Delphi en Toine Meijs met boxer Bikkel via 
deze weg dan ook hartelijk bedanken voor 
hun vrijwillige deelname en presentatie tij-
dens de dagelijkse rassenparade. Zonder 
jullie was dit niet gelukt.

Animal Event heeft een hele leuke Face-
bookpagina. Deze pagina is te vinden via:  
https://www.facebook.comAnimalEvent/?
ref=ts&fref=ts#.

Ook volgend jaar is er weer een Animal 
Event. Reserveer de data alvast in uw agenda. 
Natuurlijk kunnen wij ook dan weer vrijwilli-
gers gebruiken. Schroom niet om u hiervoor 
alvast aan te melden.

Namens het bestuur Boxer Vrienden Neder-
land Tessa Mensink en Cecile Meijs

Animal event
Beekse Bergen
2016

Leden
vergadering

27 november 2016 aanvang 15.00 uur
te Tilburg aan de Lovense Kanaaldijk 40

Toegang uitsluitend voor leden. 
U dient uw ledenkaart mee te brengen. 

Agenda
1-opening
2-in en uitgaande post
3-verslagen bestuur
4-Verslag kascontrole
5-Verkiezing kascommissie
6- Bestuursverkiezing Tessa Mensink is 

uittredend en herkiesbaar
7- vaststellen contributie voor 2017
8- rondvraag
9- sluiting
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Celsius). Het beste wat u in zo’n geval kunt 
doen is uw hond zo snel mogelijk afkoelen. 
Dit gaat het snelste door gedurende 10-15 
minuten koel stromend water over de hond te 
gieten of de hond in koud water te zetten. Het 
werken met koelelementen uit de diepvries 
kan ook vaak goed helpen om de lichaams-
temperatuur zo snel mogelijk weer minnen 
de normale grenzen (38.0 tot 39.0 graden 
celcius). Mocht oververhitting plaatsvinden 
dan is het erg belangrijk om zo snel moge-
lijk naar een dierenarts te gaan, nadat uw 
huisdier weer zijn normale temperatuur heeft 
bereikt. Doordat de eiwitten in het lichaam 
niet tegen hoge temperaturen bestand zijn 
(denk aan het koken van een ei) worden de 
lichaamsfuncties ontregeld. Indien niet snel 
en adequaat wordt ingegrepen kan dit de 
dood tot gevolg hebben.
Het brachycefale (of kortsnuiten) syndroom 
komt frequent voor bij Engelse en Franse Bull- 

doggen, Mopshondjes, maar ook bij bijvoor-
beeld de Chowchow, Boxer, Boston Terrier, 
Pekingees en Shi Tzu wordt dit probleem ge-
zien. Het syndroom is een verzamelnaam van 
een aantal aandoeningen:
•  Te nauwe neusgaten
☺• Vergrote amandelen (tonsillen) 
☺• Te lang verhemelte
☺•  Het aanwezig zijn van overmatige slijm-

vliesplooien in de keel, net voor het strot-
tenhoofd.

•  Een strottenhoofd wat niet mooi van bouw 
is (larynxdysplasie)

☺ •  Het aanwezig zijn van valse stembanden
•  Een te smalle luchtpijp (hypoplasie van de 

trachea)

Een hond kan last hebben van één aandoe-
ning of een combinatie van deze aandoenin-
gen. Alle aandoeningen geven min of meer 
hetzelfde beeld. De hond heeft problemen 

BOS syndroom

Ademhalingsproblemen ten gevolge van het
“kortsnuiten-syndroom” Brachycefale syndroom 
of Brachycephalic Airway Syndrome (BAS)

Door de jaren heen is steeds meer bekend 
geworden over wat het syndroom precies 
inhoudt en wat de beste aanpak van het pro-
bleem is. We spreken van het brachycefale 
syndroom als er sprake is van ademhalings-
problemen bij brachycefale (= kortsnuitige) 
honden. Niet het “normale” snurken, maar 
vooral als er bij geringe inspanning extra 
ademgeluiden ontstaan.
Bij de hond zijn de ademhalingsorganen niet 
alleen bestemd voor ademhaling, maar ook 
voor de koeling. De hond kan namelijk niet 
transpireren zoals de mens, maar zal door 
middel van snel en oppervlakkig hijgen (pan-
ting) vocht verdampen vanuit zijn ademha-
lingsorganen en de tong en op die manier 
afkoelen. Het is logisch dat de koeling effec-
tiever zal zijn als er meer lucht verplaatst kan 
worden door de ademhalingsorganen. Er zal 
dan namelijk meer lucht de slijmvliezen pas-
seren en er zal meer vocht verdampen waar-

door dus betere afkoeling kan plaatsvinden.
Het opwarmen van een hond komt door ac-
tiviteit. Hiermee bedoelen we zowel lichame-
lijke activiteit als geestelijke activiteit. Een 
hond die zeer gestresst is zal ook veel warmte 
produceren. Naast activiteit van de hond is 
de omgeving een zeer belangrijke factor. 
Warm en vochtig weer zorgt er voor dat de 
hond zichzelf slecht zal kunnen koelen. Vaak 
kunnen we dit merken aan het gedrag van de 
hond. Hij gaat snel liggen plat op zijn buik, 
liefst op een koele en/of vochtige onder-
grond. Een derde factor die verantwoordelijk 
is voor het snel opwarmen van de hond is het 
niet goed kunnen hijgen dit ten gevolge van 
niet optimaal aangelegde ademhalingsor-
ganen. De laatste oorzaak wordt ook wel het 
brachycefale syndroom genoemd.
Het gevolg van het opwarmen van het lichaam 
is dat de hond oververhit raakt (de lichaams-
temperatuur wordt hoger dan 41 graden 
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Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

Rasspecifieke eigenschappen
vragen om rasspecifieke voeding

Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV – Postbus 63 – 5460 AB Veghel
Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl 

of kijk op onze website www.royalcanin.nl/boxer

ware grootte
gevoelige 
spijsvertering

zeer 
gespierd

kwetsbaar hart

typisch  
kortschedelige 
kaak

E Optimale opbouw en behoud van 
bespiering

E Ondersteunt de werking van de 
hartspier

E Aangepaste brok voor de specifieke 
kaak van de Boxer

De enige voeding die volledig aansluit 

op de rasspecifieke behoeften 

van de Boxer

energiek en 
levenslustig

met de inademing en produ-
ceert snurkende en rochelende 
geluiden bij de ademhaling. 
Soms kan dit gepaard gaan met  
het opgeven van speeksel (wit 
taai slijm), soms wat water of 
voedselresten. Door de bemoei- 
lijkte ademhaling wordt het slijm  
wat normaal in de long gepro-
duceerd wordt niet op de nor-
male wijze door de luchtpijp afgevoerd, maar 
wordt tot schuim ‘opgeklopt’ wat de adem-
haling weer bemoeilijkt. Omdat het slijm de 
long minder goed kan verlaten krijgen bacte-
riën weer eerder de kans om een bronchitis of 
longontsteking te veroorzaken

Door de jaren heen hebben we de ervaring 
opgedaan dat honden die lijden aan dit 
syndroom vaak beter in een vroeg stadium 
(indien mogelijk) operatief geholpen kunnen 
worden, dan te wachten tot de klachten erger
worden. Uit onderzoek in Engeland, gepubli-
ceerd april 2006, is men ook tot de conclusie 
gekomen dat op tijd in kaart brengen van het 
probleem en vervolgens operatief ingrijpen, 
het beste resultaat geeft op lange termijn. 
Het blijkt dat de vorm van de luchtpijp, strot-
tenhoofd en slokdarm de minste verandering 
ondergaan als de irritatie hiervan niet te lang 
duurt. 
Dus beter op 1 tot 2-jarige leeftijd ingrijpen 
dan wachten tot de hond 5 jaar oud is.

De procedure van onderzoek en 
behandeling is als volgt.

Eerst wordt de hond goed bekeken en na-
tuurlijk zijn de neusgaten vanaf de buiten-
zijde goed te beoordelen. Afhankelijk van de 
aard van de klachten zal er meestal een rönt-
genfoto gemaakt worden van de longen en 
de luchtpijp. Dit wordt gedaan om een moge-
lijke bronchitis uit te sluiten en de bouw van 
de luchtpijp te bekijken. Als hier geen duide-
lijke afwijkingen naar voren komen wordt een 
afspraak gemaakt om onder narcose met 
een scoop in de keel, luchtpijp en slokdarm 
te kijken. U als eigenaar kunt dit volgen op 
een tv-scherm. Aan de hand van de bevin-
dingen wordt besloten of operatie mogelijk 
en zinvol is of dat medicamenteuze behan-
deling de juiste weg is. Is een verhemelte te 
lang dan zal dit ingekort kunnen worden, bij 
te grote tonsillen of grote valse stembanden 
worden deze verwijderd. Bij een hond met 
larynxdysplasie is door middel van operatie 
geen behandeling mogelijk. Soms kan een 
medicamenteuze behandeling verlichting 
brengen. Dit zal vaak gecombineerd moeten 
worden met een goed bewegingsadvies.




