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Terugkijkend op de zomer: de clubmatch, de 

trainingsweek en een aantal lessen kunnen 

we wel stellen dat de club heerlijk actief bezig 

is geweest. De clubmatch kan gezien worden 

als zeer succesvol met het maximaal toege-

stane aantal inschrijvingen. Helaas zijn de regle-

menten van de Raad van Beheer zo strak dat het 

niet mogelijk is om een keurmeester meer dan 

70 honden te laten keuren. We hadden wel 100 

aanmeldingen kunnen verwerken als de regle-

menten dit zouden toestaan. Voor onze leden 

niet leuk als ze niet mee konden doen. 

De dag verliep tot de plaatsingen goed. De 

keurmeester wilde op de “Duitse manier” de  

honden die eerste waren geworden in de ring 

hebben.  Dit gaat normaal in Nederland anders. 

We hebben van de Raad van Beheer toestem-

ming gekregen om de gestroomde en de gele 

honden apart te keuren maar natuurlijk maar 1 

cac en één reserve cac per geslacht. Uiteindelijk 

maar één clubkampioen. Na wat geen en weer 

gedoe werden de titels vergeven aan de voor de 

keurmeester beste honden. Gelukkig is alles goed 

gekomen en hebben we de winnaars hun versla-

gen en certificaten kunnen geven. De dag is voor 

de club en de deelnemers mooi verlopen en we 

kijken er met veel plezier op terug. Prachtig om 

deelnemers te hebben van zoveel verschillende 

nationaliteiten. Na de succesvolle jonge hon-

dendag was dit een tweede succesvol evene-

ment. Nu kijken we weer verder naar de vol-

gende zaken lessen, UV-examens, Houwaerts- 

weekend, Examens en lessen in Goch. Kortom 

genoeg te doen. 

Wij vragen nogmaals of onze leden actiever 

willen zijn met stukjes voor ons blad in te sturen.  

Stukjes die niet groter zijn dan een A4 en uiter-

aard digitaal in Word 

aangeleverd. Foto’s ook  

welkom maar wel in 

hoge resolutie en goe-

de kwaliteit. We plaat-

sen ze graag!
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stoppen. Of stop wat snoepjes in een leeg 
plastic flesje, dat maakt ook nog eens een 
spannend geluidje. 
Er zijn veel speeltjes die je zelf kan knutse-
len.

Of je gaat jezelf verstoppen. 
Dat vinden ze ook super!

Beenweven
Beenweven is een perfect spelletje voor 
binnenshuis en als je genoeg ruimte hebt 
kun je zelfs een 8-figuurtje maken. De be-
doeling is dat de hond door je benen heen 
loopt, daarna een stapje naar voor doet en 
vervolgende weer door je benen terug loopt.
Bij een 8-figuurtje ga je met je benen wijdt 
staan en laat je de hond als een 8 door je 
benen heenlopen. Zo kun je de hond moe 
maken en tegelijkertijd oefenen voor de be-
hendigheidstrainingen.

Trekspelletjes
Let bij dit soort spelletjes wel op: sommige 
honden worden er bijterig of dominant door. 
Honden houden van nature van trekken en 
slepen. Wil je dit samen met de hond doen, 
houd dan wel rekening met een paar zaken:
•  Gebruik een sterk speeltje en houd uw 

handen op veilige afstand.
•  Leer je hond commando ‘los’ of wat je zelf 

prettig vind. Beloon dit met wat lekkers. 
Dit ook omdat de hond dan hard werkt 
voor zijn baas. Je kunt dan tijdig stoppen 
als het te wild gaat worden.

•  Laat de kinderen niet mee spelen. Hon-
den worden zeer actief door dit spel en 
soms erg wild. Honden zien de kinderen 
niet als baas.

•Jij stopt het spel. Niet de hond.

Veel speelplezier!

Binnen spelen 
met je hond

Christel van de Westelaken

Heb je het gevoel dat de hond zich binnen 
altijd snel verveeld? Dan kan dat vervelend 
zijn wanneer het buiten kouder en natter 
wordt. In dat geval zal de hond binnenshuis 
wat extra beweging kunnen gebruiken. Hier 
wat leuke activity-spelletjes voor honden. 
Leuk om samen met je hond te doen!

Laat de hond zoeken naar een 
speeltje
Hier houden honden echt van en het brein 
wordt actief gestimuleerd. Laat de hond in  
de ene kamer wachten, terwijl je een speel-
tje in de andere kamer verstopt. Roep daar- 
na de hond. Sommige honden kunnen wel 
een tijdje bezig zijn met het zoeken van hun 
speeltje en krijgen op die manier dus al veel 
beweging. Ook al kan het een beetje luid-
ruchtig zijn, het is erg leuk om naar te kij-
ken.
Je kan ook het speeltje verstoppen onder 

een bloempotje op de grond. Of onder het 
hondenkussen of de mand. 

Laat de hond zoeken naar snoep 
of voer
Het verstoppen van voer of snoepjes doet 
het ook altijd goed. Je kan hier kant en klare 
speeltjes voor gebruiken of je knutselt zelf 
wat.
Voorbeeld; Pak een schoenendoos en zet 
deze vol met lege rolletjes wc papier. Zet ze 
rechtop. Verstop in de rolletjes wat snoep-
goed en roep je hond.

Het snuffelkleed of snuffelbal 
Ook leuk te maken met kinderen. Door mid-
del van stroken fleece deken kun je zelf mat-
ten, kleden en ballen maken. Je verstopt 
snoepgoed erin en gegarandeerd succes.
Je kan ook een oude spijkerbroek of een ge-
woon kleed gebruiken om hierin wat te ver-
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ses gekeurd en begonnen de erekeuringen. 
Ondanks dat dit enigszins chaotisch verliep 
zijn er prachtige winnaars aangewezen en 
konden we met een zeer tevreden gevoel 
terugkijken op een zeer geslaagde dag. We 
willen dan ook alle vrijwilligers die hebben 
geholpen om deze dag te doen slagen har-
telijk bedanken en hopen dat iedereen die 
heeft meegedaan terug kan kijken op een 
gezellige dag met échte Boxer Vrienden!

Nog even voor de volledigheid wat uitslagen:
Beste baby: Red Chili Optima Grata
Beste jeugdhond: Messi von Meros
Beste reu: Ch L’Stitch du Domaine de Sejour 
de Dolly, hij werd ook  Beste van de dag
Reserve reu: Navar vavonabox
Beste teef: Beating Heart Vanbox
Reserve teef: Piper-Lauri von den Woelfen

Clubmatch Boxer
Vrienden Nederland

14 oktober 2017

Op 14 oktober was het dan eindelijk zover, 
na veel voorbereiding en schietgebedjes 
over het aantal inschrijvingen en de weers-
voorspelling konden we opgelucht ademha-
len, onze wensen waren ruimschoots inge-
willigd. Met 70 deelnemers, het maximale 
aantal deelnemers dat een keurmeester 
mag keuren en een temperatuur van ruim 
20 graden beloofde het een prachtige dag 
te worden. De weken ervoor waren we al 
druk bezig geweest met dingen zoals keur-
formulieren, bekers, catering, standjes, ge- 
reedmaken van het terrein, alle administratie 
etc etc. Er komt heel veel kijken bij het orga-
niseren van een clubmatch. 

De dag begon al vroeg voor de vrijwilligers, 
de koffie  gezet en alles werd in gereedheid 
gebracht voor de deelnemers. Bij aankomst 
stond er een stand waar men een envelop 

met ringnummer, catalogus, mooie sleutel-
hanger en een goodybag in ontvangst kon 
nemen. Het terrein lag er prima bij en er was 
genoeg plek voor iedereen. Iets na tien uur 
opende onze voorzitter Kees van Gorp de 
show en de keurmeester Torsten Lemmer 
keurde op een voortvarende manier de in-
geschreven honden. 

Er deden ervaren en minder ervaren expo- 
santen mee maar voor iedereen was aan-
dacht en de beste vier honden werden be-
sproken, dat was wel fijn want zo konden de 
omstanders de keus van de keurmeester 
beter volgen. 

Er waren ook leuke standjes aanwezig met  
hebbedingetjes en hondenartikelen. Ook 
was er een stand met heerlijke barbecue 
hapjes. Tegen een uur of drie waren alle klas-
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Kyno 
winterwandeling

Op zaterdag 16 december organiseren wij onze winterwandeltocht 
voor baasjes met honden. We verzamelen op het parkeerterrein 

van dagrecreatie het zand in Alphen  (N.Br)  
Bereikbaar via de Fransebaan! We verzamelen om 12.00 uur. 

Deelname bedraagt € 5 per persoon. Wij zorgen voor een drankje en 
een hapje!  Opgeven is noodzakelijk i.v.m. de inkoop van de producten.  

De omgeving is schitterend. De deelnemers moeten de honden 
aan de lijn houden. 
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Let op 
met slakken!

Tessa Mensink

en nieuwsgierig zijn (50% van de gevallen 
betreft een hond jonger dan 1 jaar)

De symptomen variëren sterk en kunnen 
gemakkelijk verward worden met die van 
andere aandoeningen, bovendien ontwik-
kelen sommige honden nauwelijks sympto-
men terwijl andere ernstig ziek worden. De 
meeste honden vertonen problemen met de 
luchtwegen zoals hoesten en inspannings-
kortademigheid maar ook sloomheid, bloe-
dingen in de huid of longen en neurologische 
symptomen kunnen voorkomen. Als er veel 

wormen zijn die veel bloedvaten verstoppen 
kan de rechterkant van het hart het bloed 
niet meer door de longen pompen. In het erg-
ste geval kan de hond eraan overlijden.
De diagnose wordt gesteld door de larfjes in 
de ontlasting aan te tonen, ook kan er een 
longfoto gemaakt worden om longverande-
ringen aan te tonen. Voor de Franse hartworm 
is er ook een bloedtest mogelijk.

De behandeling is op zich vrij eenvoudig maar 
behoeft wel een lange adem. Milbemax en 
Advocate zijn de aangewezen middelen 

hiervoor. Zeven tot tien dagen na de 
behandeling kan gekeken worden of 
de parasieten zijn verdwenen maar 
soms zijn er meerdere kuren nodig. 
Ook is het van belang dat het dier zich 
tijdens de behandeling niet inspant. 
Doordat de dode wormen in de long-

De longworm, ook wel Franse hartworm 
genoemd, een parasiet die enkele jaren 
geleden nog vrij onbekend was, veroorzaakt 
steeds meer infecties bij onze honden. Niet 
zonder risico want de ziekte tast  voorname-
lijk de luchtwegen aan en kan  zonder cor-
recte diagnose fataal aflopen. De laatste ja-
ren duikt de angiostrongylose steeds meer 
op bij honden in Nederland. De aandoening 
wordt veroorzaakt door een kleine worm, de 
Angiostrongylus vasorum, die overgedragen 
wordt door opname van naakt- en huisjes-
slakken, waarschijnlijk ook door hun slijm.

De vos is hun belangrijkste tussengastheer, 
de aanwezigheid van vossen, naaktslakken 
en huisjesslakken in de omgeving moet wor- 
den beschouwd als een grote risicofactor  
voor de longwormziekte, maar honden kun-
nen elkaar ook rechtstrééks besmetten. 

Honden worden meestal geïnfecteerd  wan-
neer ze een slak eten die besmet is met de 
larven van de parasiet. De larfjes gaan via 
de lever, via het hart naar de longen. Onder-
weg zijn ze volwassen geworden en inmid-
dels 1,5 a 2 cm groot. De volwassen wor-
men nestelen zich in de longslagaders. Alle 
longwormen leggen eitjes en de larfjes  wor-
den opgehoest en weer doorgeslikt waarna 
ze worden uitgepoept. Larfjes komen in de 
natuur terecht en worden opgegeten door 
slakken. Vooral jonge honden worden het 
vaakst geïnfecteerd omdat ze heel speels 
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slagaders zitten en het bloed bij inspanning 
sneller gaat stromen is de kans aanwezig 
dat er een prop wormen loslaat en dat kan 
fataal zijn dus volledige rust tijdens de be-
handeling is noodzakelijk. Als de dieren bij 
aanvang van de behandeling niet te ziek zijn 
is volledig herstel mogelijk.

Het is dus belangrijk om te zorgen dat uw 
hond (of kat) geen slakken eet of eraan likt. 
Preventief om de drie maanden ontwormen 
met Milbemax is ook een mogelijkheid.
Normaal ben ik geen voorstander van te 
vaak ontwormen maar als uw hond veel in 
aanraking komt met slakken is het wel het 
overwegen waard. Ik heb gezien bij een goede 
kennis wat deze worm voor een ellende en 
stress heeft gezorgd, zeker omdat er maar 
vage symptomen zijn en er in de eerste in-
stantie vaak wordt gedacht aan een long-

ontsteking met de daarbij behorende be-
handeling. Ook het ruim een maand lang 
zeer rustig houden van de hond was erg 
moeilijk omdat de hond zich verder prima 
voelde.
Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze 
worm dus met dit schrijven hoop ik daar wat 
meer bekendheid aan gegeven te hebben.

Houwaert’s organiseert UV examen 
op 25 maart 2018

Wat is een UV examen en hoe belangrijk is het? 
Een UV examen staat voor Uithoudings Vermogen examen. Tijdens dit examen wordt gekeken naar 
de fysieke conditionele staat van je hond. De hond dient op een tempo van ongeveer 12 km per 
uur aangelijnd naast u aan de fiets te lopen. Er wordt in een groep gelopen en de beoordeling 
wordt verricht door een officieel door de Raad van Beheer bevoegde, of erkende keurmeester. Het 
examen wordt gezien als een africhtingscertificaat. Er zijn twee pauzes en controles tijdens de test. 
1e pauze van 15 minuten na 7 km de 2e  20 minuten na 15 km (dus 8 km na de eerste. Vervolgens 
is er na weer 5 km gelopen te hebben dus na 20 kilometer in totaal een korte pauze.  
Hierna dient er een heel simpele gehoorzaamheidsoefening aan de 
lijn getoond te worden. Honden vanaf 15 maanden mogen 
deelnemen. We gaan voor de liefhebbers en diegene 
die dit wensen een aantal keren gezamenlijk 
trainen.  De data volgen zo snel mogelijk. 

Je dient wel een rashondenlogboek te 
hebben. Dit is aan te vragen bij de 
Raad van beheer op kynologisch ge-
bied in Nederland. Deelname is ook 
mogelijk voor honden zonder stam-
boom. Zij dienen in het bezit van een 
werkboekje te zijn. 

Er kunnen maximaal 20 honden deelnemen. Kijk op de website; www.houdenvanhonden.nl 
Heb je interesse om mee te doen geef je dan op. Zeker mensen die een dekreu hebben kunnen op 
de site vermelden dat hun hond dit prestigieuze examen heeft behaald. Het getuigt van een goede 
conditie van uw hond.  Natuurlijk ook mooi voor teven.

Deelname uitsluitend na ontvangst van inschrijfgeld en inschrijving. 
Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving. 
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Het komende jaar zal een bijzonder jaar zijn 
voor de Houwaert’s Kennel. Maar liefst der-
tig jaar is de kennel erkend en actief in de 
Kynologie.

Kees fokte in deze dertig jaar 36 nesten Ho-
vawarts in drie verschillende erkende ras- 
verenigingen. Tot op heden is hij ook de enige 
die zijn Hovawarts heeft opgeleid in het IPO 
sch H en speurprogramma. Bij twee vere- 
nigingen was hij voorzitter en bij een heeft 
hij bedankt voor de functie. Ook fokte hij 40  
nesten boxers, het favoriete ras van zijn vrouw.  
Hij was hier voorzitter van een kringgroep en 
voorzitter van een erkende vereniging. Ook 
hier diverse kampioenen en clubwinners. 
Nu is hij ook al enkele jaren actief met de 
Boston Terriër.  11 nesten in totaal. 
Alle gefokte nesten zijn conform de regel-
geving van de rasverenigingen gefokt. Vaak 

met meer gezondheidsonderzoeken dan de 
verenigingen vragen. Het fokken van goede 
gezonde honden heeft zijn prioriteit.
Kees heeft samen met zijn vrouw Kamila 
een prachtige locatie waar de drie eerder 
genoemde rassen en één alle rassen- (en niet  
rassen)club alsmede een Behendigheids-
club actief trainingen organiseren. Op deze 
locatie hebben al vele shows plaatsgevon-
den. Ook wedstrijden en examens, en voor-
bereidingen voor het WK-team behendig-
heid.

De laatste twee jaar is Kees ziek en moet hij 
het wat rustiger aan doen. Dat lukt aardig 
want hij heeft er een hobby bij genomen, 
namelijk Welsh Pony’s. Ook hier geld alleen 
het beste is goed genoeg. Inmiddels is het 
eerste Veulen geboren en dat blijft bij de 
van Gorp-family.

Met 2 volwassen zelfstandig wonende kin-
deren en twee jonge kinderen, 5 pony’s, 6 
Bostons, 8 Boxers, 3 Hovawart’s is de van 
Gorp roedel vrij compleet. Het dertig jarig 
jubileum is iets wat gedurende het komen-
de jaar op diverse fronten gevierd zal gaan  

worden. We hopen dat iedereen actief zal 
deelnemen aan een of meerdere activiteiten.  
Volg de kalender. Het grote feest zal waar-
schijnlijk in het eerste weekend van mei 
plaatsvinden. 

Houwaert's  Kennel 
bestaat 30 jaar

Erkende 
kennel 

sinds 1988




