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Beste leden

De zomer is weer voorbij. De meeste 
leden kunnen weer terugkijken op een 
mooie warme droge periode. Soms te 
droog en voor het eerst was er zelfs een 
angst voor een water tekort. Onze loca-
tie lag er uitgedroogd bij. Inmiddels is 
alles weer groen en kunnen we genieten 
van de nazomer. Lekker er op uit met 
de honden. Ook de activiteiten staan 
weer voor de deur en de lessen zijn weer 
gestart. Meedoen dus. De verhuizing 
van ons gezin gaat nog steeds op volle 
toeren door. Veel tijd voor de vereniging 
blijft er de komende periode niet over. 
Dit zal zeker tot het einde van het jaar 
duren. Voor ons een pittige periode 
maar daarna hoop ik wat meer rust in 
ons gezin te hebben.

Onze honden zijn inmiddels al ingebur- 
gerd in Polen en ze genieten met volle teu- 
gen. Alexander heeft zijn eerste school- 
dag al achter de rug. Allemaal mooie 
momenten zo ook onze laatste nesten. 
Uiteraard gaan we, zolang we kunnen, 
ook vanuit het buitenland door met 
onze clubactiviteiten.
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Ik heb maar één wetenschappelijk stuk over 
de vioolklier gevonden. De onderzoeker heeft 
350 levende en 50 overleden honden on-
derzocht en komt tot de conclusie dat de 
geurklier bij de meeste honden voorkomt in de 
dorsale staarthuid. Hij beschrijft kenmerken

en locatie van de klier en besluit 
met de opmerking dat er nader on-
derzoek moet plaatsvinden om de 
bevindingen m.b.t. het weefsel tot 
definitieve resultaten aan te vullen.

Het plekje bij Erwan is een aantal 
dagen achtereen behandeld met 
Cortavance, een huidspray. De huid 
is nu rustig en er groeien weer meer 
haren op. Wel zitten er op die plek 
nog altijd vettige korreltjes/schilfer-
tjes. Heeft je hond ook zo’n plekje 
op zijn staart? Controleer het regel-
matig en kom in actie als je het niet 
helemaal vertrouwt. Voorkomen is 
altijd beter dan genezen!

Bronnen:
• nl.wikipedia.org
• kibomdd.com
•  Onderzoek naar de staartklier bij 

de hond, Marieke Verwoerd, Uni. 
Gent, Fac. Diergeneeskunde, 
2008/2009

*�feromoon:� door� dieren� geprodu-
ceerde� stof,� met� als� doel� het� ge-
drag� van� andere� individuen� van�
dezelfde�soort�te�beïnvloeden�

De vioolklier

door Hetty Slaats

Tijdens een bezoek in de trimsalon ontdekte 
Kamila bij Erwan een kaal plekje boven op 
zijn staart, ongeveer 10 cm onder de staar-
taanzet. Uiteraard werd het plekje door Kees 
aan een nadere inspectie onderworpen. De 
plek was wat vettig. Conclusie: waarschijn-
lijk een vioolklier die ontstoken raakt.

Huh? Een vioolklier? Nog nooit van gehoord! 
Kees wist te vertellen dat het een hormoon-
klier was. In België had hij een hond gezien 
waarbij de ontsteking zo ernstig was, dat 
er een gat was ontstaan en uiteindelijk de 
staart geamputeerd moest worden.

Nieuwsgierig geworden, ben ik op internet 
gaan kijken. Op een aantal fora van honden- 
liefhebbers komt het item ter sprake. Veel 
is er niet over bekend. Wikipedia en de site 
van de stichting Kibo geven de meest bruik-
bare informatie.

Naast vioolklier vind je ook de benamingen 
wolfsklier, vlinderklier en staartklier. Het is 
een klier die voorkomt bij katachtigen en be- 
paalde hondachtigen. Hij bevindt zich op 
de rugzijde van de staart, een stukje onder 
de staartaanzet en produceert feromonen* 
die een rol spelen bij de voortplanting. Bij 
de meeste gedomesticeerde honden is de 
klier niet meer herkenbaar, maar bij vossen, 
wolven en jakhalzen is hij algemeen en dui-
delijk voorkomend. De vioolklier vormt het 
zogenaamde wolfsteken. Dit wolfsteken is 
een driehoekige zone in de huid met daarin 
haren die wat vettiger, meestal donkerder, 
ruwer of schaarser zijn. In veel gevallen kan 
het een driehoekige kale plek zijn. Soms 
is er alleen een staartvlek zichtbaar, maar 
heeft deze geen functie, geen klier. Als hon-
den het wolfsteken mét geurklier hebben 
dan wordt dit door de eigenaar als een stin-
kende plek ervaren.
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Werken met je hond
Trainingsweek 2018

Christel van de Westelaken

Later de dag werd de behendigheidsbaan 
opgezet, helaas voor de pups was dit enkel 
voor de volwassenen.  Maar de pups kregen 
met hun eigenaren nog was volglessen en 
meer info over hoe honden op elkaar kunnen 
reageren. Na een heerlijk barbecue hebben 
we die avond nog wat apporteer oefeningen 
gedaan voor degene die wilde. Deze avond 
waren alle honden afgebrand. Sommige 
honden (misschien wel de eigenaren) waren 
in de middag al ver op en gingen dan ook wat 
eerder naar huis. 

Dag 2: De volg oefeningen werden in ver-
schillende fases gelopen. Qua leeftijd door 
elkaar, maar ook sommige reuen, teven 
of dergelijk bij elkaar. Er werden einde-
loze combinaties gemaakt. Dit is ook zeer 
vernieuwend dus interessant voor onze 4 
voeters. Naast weer de spectaculaire be-
hendigheidsrondjes en uitbreidingen bij het 

apporteren werd er overheerlijk gekookt 
door Jan en Annemiek. Verse lasagne-scho-
tels, met aparte groentes, brood en avjar.. 
mmmmmmm smullen!
Daarnaast kwam er veel informatie over ge-
drag en reactie bij volwassen honden. Dit 
ook met voorbeelden zodat het ook herkend 
werd waarom er sommige reacties volgen.

Dag 3: Het grote vierkant werd opgesteld. 
Hierin liepen de pups in de midden ronde en 
de volwassen in de buitenronden. Van alles 
door elkaar. Gehoorzaamheidsoefeningen 
met zit en af. Ook in allerlei varianten. De be-
hendigheid werd verdeeld in 2 groepen. Een 
groep wat net start. En een groep die net wat 
verder is. Dan worden de groepen wat kleiner 
dus ook wat meer rust bij de honden.  Na een 
diner: wraps avond wat zeer uitgebreid was 
verzorgd door Femke en Matthijs doken we 
nog de bossen in om het speuren te leren. 

De jaarlijkse trainingsweek gaat weer van 
start. Een lading spullen worden het terrein 
opgesjouwd. Alles om onze trouwe 4 voeter 
een heerlijk rustpunt te geven in deze drukke 
dagen.
Dit jaar werden de honden opgesteld achterin 
het veld, net achter de poort bij de breiten-
baan.  Vanwege de hitte kwamen er koelmat-
ten, parasols en picknick kleden aan te pas. 
Zo comfortabel mogelijk was het idee. Ver-
schillende benches werden opgezet, stoeltjes 
en leesplezier voor de baasjes, aan alles was 
gedacht. En heus honden kamp was ontstaan. 
Nadat alles in gereedheid was gebracht kre-
gen we tekst en uitleg. Hoe het plan was deze 
dagen qua ontbijt, lunch en avond eten werd 
geregeld. Dit was al snel besproken. Het ont-
bijt en lunch was eigen keus. Avond eten werd 
gezamenlijk gedaan. Scheelt een hoop gere-
gel en gesjouw. Kortom lekker meer tijd om te 
trainen ☺

Dag 1: De groep was vrij groot. Dit jaar wa-
ren er ook veel ‘pups’ aanwezig.  Vanwege de 
warmte werd ook het schema aangepast. 
(geldt voor alle dagen) Tijdens het volgen 
werd er een gitaar gespeeld om te kijken 
hoe daarop werd gereageerd. Ook Femke 
gooide met Kees een buit op en neer. Het 
idee was dat de hond hier rustig op bleef. 
Een hele lastige opgave.
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geoefend met een schutting ertussen, zodat 
de honden geen oogcontact hadden. Nog 
wat apporteer oefeningen incl de schutting 
en enkele behendigheidsrondjes. We wer-
den getrakteerd door Marco en Matthijs OP 
het veld met water en belegde stokbroodjes. 
Dus lunch op het trainingsveld. Ook eens wat 
anders. Na dit alles, gezamenlijk opgeruimd 
en die avond veel bakken chinees gehaald 
om de week goed af te sluiten. 

Zoals je leest een drukke week. Fellow komt 
dag 1 thuis en speelde nog wat maar bij dag 
5 moest ik hem bijna gaan tillen om hem uit 
de auto te halen.  Zo moe dat hij was. Ook 
wat last van de warmte. Kortom, een heer-
lijke week, verschillende nieuwe dingen ge-
daan en lekker met mijn beste maatje aan 
het werken geweest. 

Christel��&��Fellow�

Sommige honden gingen dit voor het eerst 
doen en de ervaren honden kregen een 
lastiger onderdeel.  Alle honden gingen als 
een bezetene met de snufferd over de grond 
rauzen en volgende het spoor van honden 
snoep.

Dag 4: De warmste dag van de week. Van-
wege de warmte en de drukte afgelopen da-
gen deze dag wat meer rust gehouden voor 
onze vrienden en vriendinnetjes. Dit ook 
omdat we die avond pakwerk wilde door-
nemen. Dus voor de middag verschillende 
gehoorzaamheidsoefeningen gedaan. Ui-
teraard de bendigheidsrondes en daarna 
goede rust. 
Ondertussen dat de hondjes uitgebreid 
snurkten werden we verblijd met een heus 
kaasbuffet. Hierbij ook met verhalen over 
de herkomst en ontstaan van deze kazen. 
Compleet verzorgd door familie van Hest.  

Een groot nest hoornaars werd verwijderd 
uit het huisje, die al verschillende cursisten 
hadden geprikt.
Pakwerk. Joey de boston hoorde het al van-
uit achter het terrein wat er ging komen.  
Sommige eigenaren hadden het idee, dat 
doe mijn hond nooit. En even later vlogen 
ze over het veld. Ted de boxer deed het voor 
het eerst en lijkt net of hij nooit anders heeft 
gedaan.  Bij Coen mochten ook anderen de 
arm/buit vasthouden en wegrennen om te 
voelen hoe het is als er een volwassen hond 
in hangt.  Heel zwaar was de conclusie.
Voor de pups werden er  ‘pup’pakwerk oe-
feningen gedaan. Eerst waren sommigen 
wat bang maar herstelden snel en werden 
al heus een volwassen hond ondanks de 
mini-maat.

Dag 5: Zo goed als uitgeput startten we de 
laatste dag.  De zit, af, plat en staan werd 
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Kees�van�der�Sar

Atoptische 
dermatitis bij de 
hond
                                                                                        Frédérique Schless

tie van bepaalde ontstekingsstofjes en de 
gevoeligheid van de hond op bacteriën en 
gisten die op de huid leven spelen hierbij in 
ieder geval een rol.  
 
Behandeling van atopie 
Als een hond atopische dermatitis heeft, 
dan lijkt het de meest logische oplossing om 
ervoor te zorgen dat hij niet meer in aanra-
king kan komen met de allergenen waarvoor 
hij/zij gevoelig is. Deze oplossing is in het 
dagelijks leven echter meestal niet uitvoer-
baar omdat de stofjes waarvoor de hond 
allergisch is niet te vermijden zijn. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden om een hond met 
atopische dermatitis te behandelen. Opties 
hiervan zijn: 
•  Desensibilisatie (= het immuunsysteem 

laten wennen aan de allergenen zodat het 
lichaam daar niet meer op reageert)

•  Jeuk- en ontstekingsremmende medicijnen

•  Ondersteuning van de huidbarrière door 
huidverzorging

•  Behandeling tegen de bacteriën en gisten. 
Vaak worden er verschillende behandelings-
vormen naast elkaar gebruikt: voor iedere 
hond met atopie wordt er als het ware een 
behandeling op maat gemaakt.  

 Vooruitzichten 
Omdat atopische dermatitis een chronische 
ziekte is, moet de behandeling levenslang 
worden vol gehouden en soms ook aan 
veranderde omstandigheden worden aan-
gepast. Dit betekent dat een hond met ato-
pische dermatitis altijd een “zorgenhondje” 
blijft, en dit vergt van de eigenaar veel op-
lettendheid en inzet. Toch lukt het voor de 
meeste honden om uiteindelijk tot een goe-
de oplossing te komen.

Bron:�Medisch�Centrum�voor�dieren.�

Wat is atopische dermatitis?
Het is een hele mond vol: atopische derma-
titis. Letterlijk gezien is atopische derma-
titis een ontsteking van de huid door een 
allergie. Honden met atopie hebben een 
verminderde barrièrefunctie van de huid 
met daarbij een overgevoeligheid voor om-
gevingsallergenen. De gezonde huid zorgt 
ervoor dat alle slechte stofjes buiten het li-
chaam blijven, maar door een verminderde 
barrièrefunctie kunnen bacteriën en gisten 
makkelijker het lichaam binnendringen. 
Hierdoor kunnen er ontstekingen ontstaan. 
Daarnaast zijn honden met atopie (meest-
al) allergisch voor stofjes in hun omgeving. 
Voorbeelden van deze stofjes zijn huismij-
ten, boom- en graspollen en huidschilfers 
van andere dieren, en bij sommige honden 
ook voedselallergenen. Maar ook tempe-
ratuurschommelingen, luchtvochtigheid, 
stress en hormoonschommelingen kunnen 

oorzaak zijn van atopie. De (over)gevoelige 
huid van deze honden reageert dus sneller 
op allerlei prikkels uit de omgeving dan een 
gezonde huid. Dit resulteert voornamelijk in 
veel jeuk. Deze honden hebben vaak jeuk 
op de kop, nek, de oorschelpen, voorpoten, 

maar ook op de buik en in de liezen. Maar 
waardoor krijgen honden dan atopie? Op 
deze vraag is (nog) geen exacte verklaring. 
Factoren zoals erfelijkheid, de produc-

locaties�van�jeuk�en�ontstekingen
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Weetjes over het
hondenlichaam

volgende�keer�meer

vaak niet eens zichtbaar. Je kunt het vaak zien 
als je hond slaapt of wanneer je je hond wak-
ker maakt en hij zijn ogen opent. Als het derde 
ooglid wel continue goed zichtbaar is, dan kan 
dat een teken van bijvoorbeeld een allergie of 
een auto-immuun ziekte zijn. Het kan ook be-
tekenen dat de oogbal dieper in de oogkas is 
gezakt, waardoor het derde ooglid niet op zijn 
plek blijft zitten. Dit kan met veel pijn gepaard 
gaan, dus actie ondernemen is geen overbo-
dige luxe!

Natte neus
Niet zo bijzonder zul je denken, natuurlijk 
hebben honden een natte neus! Maar wat 
wel wetenswaardig is, is dat het een fabeltje 
is dat een natte neus iets zegt over de ge-
zondheid van de hond. Volgens dierenarts 
Leonie Richards kun je er niets uit afleiden. 
Volgens haar wordt de neus extra nat zo-

dra een hond een geur beter in zich op wil 
nemen; kleine kliertjes scheiden dan extra 
vocht uit. Een droge neus kan weer komen 
door het klimaat; op een warme zomerdag 
met een droog briesje zal een hond ook snel-
ler een droge neus hebben, dit betekent niet 
dat hij dan ziek is.
Kortom; je kunt de gezondheid van een hond 
niet aflezen aan de natte of droge neus.

 Jachtknobbel (occiput)
De jachtknobbel is die ‘rare’ bult op het ach-
terhoofd van een hond. Met name de jacht-
honden hebben een prominente jachtknob-
bel. Vroeger dacht men dat dit betekende 
dat een hond een sterk reukvermogen had, 
maar dit een fabeltje. Op zich is het een nor-
maal onderdeel van de anatomie, bij men-
sen heet het geen jachtknobbel, maar ach-
terhoofdsbeen (os occipitale).

Penisbotje 
Honden missen dan misschien een paar 
botjes, maar zij hebben weer op hun beurt 
een botje wat mensen niet hebben. Het lijkt 
bizar, maar iedere jongenshond heeft een 
botje in zijn penis. En niet alleen honden 
hebben zo’n botje, juist héél veel zoogdie-
ren hebben er één, veel roofdieren, walrus-
sen, knaagdieren en enkele primaten heb-
ben er een. Het is dus eigenlijk best raar dat 
mensen er geen hebben. Onze voorouders 
hebben er ooit wel een gehad, maar deze 
is tijdens de evolutie verdwenen. De func-
tie van het botje bij andere dieren moge 
duidelijk zijn; de penetratie wordt hierdoor 
vergemakkelijkt.

Derde ooglid
Het derde ooglid, ook wel knipvlies of mem-
brana nictitans genoemd, komt niet alleen 
bij honden voor maar ook bij bijvoorbeeld 

reptielen, kippen en ijsberen. Mensen 
hebben alleen een rudimentair overblijfsel 
hiervan in de ooghoeken zitten. Het oog-
vlies sluit zich vanuit de binnenste ooghoek 
horizontaal naar de buitenste ooghoek en 
bevindt zich onder de twee andere oogleden. 
Waarom? Ten eerste fungeert het als een soort 
ruitenwisser om het oog schoon te maken, ten 
tweede beschermt het het oog tegen infecties 
en beschadigingen. Bij honden is het vlies 
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   Wie bent u?

Ik ben William van Hest uit Berkel 

Enschot en ben 62 jaar oud, eigenaar 

van kaasgroothandel, Fromagerie 

Guillaume die ik samen met mijn 

vrouw Mirjam en onze zoon Bas met 

veel passie  run, wij leveren kazen uit 

heel de wereld aan de mooiste restau-

rants in Nederland.

Hoe heet uw hond? Happy!

Waarom heeft u voor een boxer 

gekozen? En zou u in de toekomst 

weer voor een boxer kiezen? 

Wij hebben voor een Boxer gekozen omdat 

deze goed past in ons gezin, en ook dat een 

Boxer vriendelijk is voor kinderen en ja onze 

volgende hond zal zeker weer een Boxer zijn.

Heeft u eerder boxers gehad? 

We hebben hiervoor ook een Gele Boxer gehad 

onze “Beer”., deze is een jaartje geleden overleden

Past het karakter bij de hond en is deze 

geworden zoals u verwacht had? 

Het karakter van Happy past zeker bij ons, we wor-

den blij van deze hond daarom ook de naam Happy.

Wat is de reden waarom u traint 

met uw hond?  

Ik train met Happy, om haar alles goed te leren en te 

socialiseren, maar zeker ook dat we samen ontspanning 

hebben, dat is voor mij zelf ook erg belangrijk, omdat ik 

erg veel met onze zaak bezig ben.

Vindt u de kleur en geslacht van belang? 

Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar een Gele Boxer, 

deze was niet in het nestje, maar nu zijn we super blij 

met Happy die gestoomd is, we willen alleen maar 

teefjes omdat we nog een hond hebben een, Cocker 

spaniël, dit is ook een teefje, ook vind ik dat Teefjes 

wat rustiger zijn en niet overal tegenaan plassen!!

Wat vindt u de activiteiten leuk die we 

organiseren? Heeft u andere leuke ideeën 

wat we zouden kunnen doen?

De activiteiten die jullie doen zijn helemaal goed, 

misschien is het leuk om eens een keertje naar 

zee, water, speurtochten, fietsen enz. te doen.

Wat vindt u van het clubblad?

Misschien kun je daar meer informatie in 

geven van o.a. voeding, kwaaltjes, waar 

je op moet letten, dierenartsen, maar ook 

leuke verhalen van leden wat ze allemaal 

met boxers doen enz. enz.

Van wie 
is die boxer?



Trainingsweek
Van 30 juli tot en met 3 augustus was het weer tijd 
voor de jaarlijkse trainingsweek. Voor ons en onze 
4 maanden oude boxerpup was het de 1e keer. 
De groep bestond uit 15 honden (Boxers, Hova-
warts en Boston terriërs).
Ondanks de hoge temperaturen werd er hard ge-
werkt door de honden, hun baasjes en de trainers.
Voor alle honden was er natuurlijk gehoorzaam-
heidstraining.
Voor de volwassen honden was er behendigheid 
en de puppy’s hebben zelfs ook al even kennis ge-
maakt met de tunnel.
Speuren stond ook op ’t programma. Vanwege de 
warmte konden de puppy’s daar helaas niet aan 
meedoen.
Verder ontpopte Marco, een van de baasjes, zich 
tot ’n ware pakwerker. Ook hier konden de puppy’s 
aan deelnemen. Alle honden vonden dit super leuk.

Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. 
Spontaan brachten een aantal deelnemers wat 
mee en zo ontstond er een bijzonder ontspannen, 
gezellige sfeer. 

Dank je wel Kees en Kamila voor deze geweldige 
midweek. We hebben er allemaal enorm van ge-
noten. Volgend jaar zijn we er weer bij!


