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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 vindt op deze site bijna 

alle antwoorden op kynologische vragen en kunt van de meeste 

zaken informatie en/ of regelgeving vinden. 

 

 

www.raadvanbeheer.nl 

p deze site bijna 

e vragen en kunt van de meeste 



 
 

 

 

Beste leden, 

 

Ik schrijf u dit voorwoordje vanuit ons huis in 

Polen. Het is koud of liever gezegd héél koud! De 

thermometer daalde afgelopen nacht tot -32 °c . 

Overdag komt het kwik tot ongeveer - 20°c . Ja 

echt koud dus en  voor de boxers hier in huis is er 

maar één perfecte plek. Bijna tegen de kachel die 

heerlijk brandt! Het lijkt een romantisch plaatje 

veel sneeuw,warme chocomelk,en een 

brandende open haard of kachel. Maar na zoveel 

kou is het in feite proberen te vergeten hoe koud 

het wel niet  is.  

 

 De enorme kou hier is niet te vergelijken met de temperatuur in Nederland 

alhoewel ook Nederland in de ban is van de kou. Ik volg natuurlijk het Nederlandse 

nieuws en ben verbaasd hoeveel er al over de tocht der tochten gesproken is. Ik 

heb het dan natuurlijk over de elfstedentocht. 

 

 Met temperaturen van minus 10 in Nederland  als vooruitzicht was er geen andere 

mogelijkheid dan de stamppotwandeltocht niet door te laten gaan. We gaan een 

andere datum prikken. Jammer want de belangstelling was groot. We ho

snel meer nieuws te kunnen geven over de nieuwe datum!  In het vorige blad 

hebben wij u al aangegeven dat we tijdelijk zonder secretaris zijn. Ook de rede

hiervan hebben we u uitgelegd. Ondertussen doen Tessa en ik het werk en dat 

wordt een beetje te veel voor ons. We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. 

Heeft u interesse om een zeer verantwoordelijke taak te gaan vervullen geef dit 

dan aub door.  Het is vanzelfsprekend dat wij voorkeur hebben voor iemand die 

iets van de kynologie weet en goed is in het schrijven in de Nederlandse taal.  Wij 

hopen dat de boxervrienden in de komende periode weer gezellig samen

deelnemen aan de diverse activiteiten. Ik hoop weer snel in Nederland te zijn om 

weer te kunnen genieten van het warme Nederland. 

 

Kees van Gorp, voorzitter. 
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Wij zijn dringend opzoek naar een goede secretaris voor onze 
vereniging. We hopen dat leden die beschikken over goede 
kynologische kennis, organisatievermogen en een goede 
Nederlandse taalbeheersing zich willen aanmelden bij ons. 
Wij krijgen geen vergoedingen voor al het werk wat we 
verrichten! 
Ben je een echte BOXERVRIEND help dan onze vereniging 
voor de komende jaren! 
 
Tessa  en  Kees 

 

EXCELLENT 
von Jess 

Box 

V: Multi CH  

Koto de Guezman 

M: INT.CH Anava 

Marihuana Box-Star 

ur. 9.04.2009 

Deze topreu is op 1 

april  in Nederland! 

Info voor 

dekkingen:  Kamila 

van Gorp! 



  
 

 
 
 

 
Op  zondag 3 juni organiseren Kees en Kamila van Gorp een ‘fotografie met 

de hond’ dag. Dierenfotograaf Marc Faro is reeds vele jaren actief in het 

fotograferen van honden en zal die dag iedereen bijstaan om meer te leren 

over het fotograferen van honden. Dit zowel in techniek als in praktijk. In 

de studio, als in de natuur (bij goed weer).  

http://animalsandpictures.hyves.nl/album/40315970/Portretfotografie/SN

GbfOJK/ 

Heeft u interesse om mee te doen dan kunt u zich opgeven bij Kamila en 

Kees van Gorp.  U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan; 

kees1962@hotmail.com  

We beginnen deze dag om 9.00 uur en er zal tot in de middag gewerkt 

worden.  Voor deelname 

wordt een bedrag van € 25,-- 

p.p.  gevraagd worden. We 

hopen een gezellige en boven 

alles leerzame dag te hebben. 

Er worden maximaal 15 

mensen toegelaten. U dient 

uw eigen camera mee te 

nemen. Ook kunt u uw eigen 

hond meenemen.  Voor eten 

wordt gezorgd.  

 

Let wel, geef uitsluitend op als 

u mee kunt doen.  Opgeven 

betekent  dat u zich verplicht 

tot betalen. Deze dag zullen er 

geen lessen op het kynocenter 

gegeven worden!   K&K  

 

 

 

Horus dei Centruoni (foto Marc Faro) 



 

 

 

 

 

 

 

Twee trainingsweken organiseren de HGVN in dit komende zomerseizoen 

op de locatie Kynocenter Tilburg. 

 

Van 23 juli tot en met 27 juli zal de nadruk gelegd worden op het trainen 

met de boxer. 

Van 30 juli tot en met 3 aug  zal de nadruk gelegd worden op het trainen 

met de hovawart.  

 

Er is voor enkele honden van andere rassen plaats in de beide weken. We 

willen niet teveel honden laten deelnemen om kwaliteit van de cursus te 

waarborgen! De laatste jaren blijkt dat er veel belangstelling is voor deze 

midweekcursus. De midweek zal hopelijk ook in dit jaar weer in een korte 

periode volgeboekt zijn. Geeft u zich dus snel op als u interesse heeft in 

deze gezellige midweek. Ook dit jaar zal er veel getraind worden en zeker 

ook voldoende tijd zijn voor ontspanning.  De midweek zal € 90,00 per 

hond/baas combinatie kosten exclusief de maaltijden die we per dag 

nuttigen. Zoals gebruikelijk willen we de week zo low-budget als mogelijk 

houden. Aan het eind van de trainingsweek willen we (op zaterdagochtend 

4 augustus) weer gezamenlijk schoonmaken en opruimen.  

Deelnamegeld dient betaald te worden op de aanvangsdag van de cursus. 

Per dag worden de kosten van de maaltijden verrekend. 

 

Opgeven en niet deelnemen betekent dat u akkoord gaat met verplichting 

tot het betalen van deelnamegeld voor aanvang van de midweekcursus.  

 

U kunt zich opgeven via de mail bij: kees1962@hotmail.com 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

In het pinksterweekend van 2012 (26-27-28 mei) wil KC-

Tilburg een gezellig weekend organiseren . Deelnemers 

kunnen indien ze willen op de locatie overnachten maar zijn 

dit niet verplicht! 

 

We komen op zaterdag vroeg in de middag samen en zullen 

dan een leuke wandeling organiseren voor baas en hond. In de 

avond gezellig barbecueën en wat drinken om een kampvuur.  

 

Op zondag gezamenlijk ontbijten en spelprogramma met de 

hond, tussen de spelen door lunch en in de avond eenvoudige 

maar lekkere warme maaltijd.   

 

Maandag weer gezamenlijk ontbijten en weer een leuke 

wandeling. Hierna lunch en opruimen zodat we einde van de 

middag weer naar huis gaan.  

 

Deelnamegeld is € 45,00  per persoon inclusief de eenvoudige 

maaltijden. 

Dit is exclusief drankjes en extra snacks. 
  



  

 

 

                                          

  

  

In het weekend van 28 en 29 april is het weer mogelijk om uw honden te 

laten inenten in Tilburg. Ook dit jaar is er weer gekozen voor de Poolse 

dierenarts  die we de laatste jaren tot ieders tevredenheid hebben gehad. 

Ook dit jaar is het weer mogelijk voor het zelfde bedrag gebruik te maken 

van de diensten van de dierenarts. U betaalt slechts € 35,-- per hond.  Uw 

hond wordt ook kort onderzocht. 

 

Een van de meest gestelde vragen alvorens mensen in willen schrijven is of 

de entvloeistof even goed is als die van de Nederlandse dierenartsen.  Een 

eenvoudig antwoord is mogelijk;  de entvloeistof die gebruikt wordt is 

exact dezelfde als die in Nederland gebruikt wordt. Sterker nog het is een 

product van NEDERLANDS fabricaat. 

U kunt zich opgeven in de kantine te Tilburg of door middel van een mail te 

sturen: kees1962@hotmail.com  

 
Geef duidelijk aan 

of u op zaterdag 

of zondag wenst 

te komen. Wij 

maken een 

schema zodat u 

zo kort mogelijke 

wachttijd heeft.   

 

Nero verlangt 

al naar mooi 

weer en 

strand. 

Jacqueline 

den Ambtman 

Meteren 



 

 

 

 

 

 

Diegene die Kamila kennen weten dat ze alles met de boxers wil 

ondernemen.  Ook het showen vindt ze leuk. Dus ondanks de 

vakantieperiode waarin we niets met de “hobby”  zouden ondernemen 

volgde een kleine discussie om toch eens naar een show te gaan. Goed, 

Kamila zocht een show uit en schreef in met Houwaert’s Denzel en 

Houwaert’s Gwenny.  De reis was al iets bijzonders want in slechts 12 uur 

rijden kwamen we in 

het stadje (Mielno )  

waar de show 

gehouden werd. 

Prachtige omgeving 

direct aan de kust. 

Echter hiervan 

genieten was niet 

mogelijk want er was 

storm,  heel hevige 

storm! Midden in de 

nacht vonden we een 

prachthotel waar we 

als een blok in slaap 

vielen. Het ontbijt in de ochtend heb ik geprobeerd te eten. Het was echter 

niet mogelijk om iets naar binnen te krijgen. Ach ja kilo’s genoeg dus op 

weg naar de auto en deze inladen .  Alles ingepakt en starten die kar, we 

hadden zelfs haast want  de show zou precies op tijd beginnen. Sleutel 

omdraaien en vroem vroem! Echt niet dus, het bleef bij het sobere geluid 

van click-click. Oei lichte paniek. Met wat hulp ging het dan toch op naar de 

eerste garage en jawel iets met de olie niet oké.  Een kleinigheidje en al 

snel waren we op weg. Enigszins ‘over de rooie’ zonder eten en een auto 

die het niet doet begon de dag niet erg tof.  

Dan  was er een hopeloos parkeerterrein waarvoor je nog eens dik moest 

betalen,  maar goed al met al kwamen we op tijd aan om de ring te 

verkennen.  De show werd gehouden in een gigantische gymzaal. Helemaal 

niet geschikt voor een hondenshow maar goed de sfeer was perfect. 



Iedereen knokte om als 

eerste naar binnen te mogen 

en al snel bleek dat wij als 

buitenlanders ook nog eens 

bijna het dubbele van de 

Poolse deelnemers aan 

inschrijfgeld moesten 

betalen. Toch op zijn minst 

schandalig te noemen. Meer 

betalen omdat je meer 

kosten moet maken om deel 

te kunnen nemen............ Wat 

denkt de organisatie van de 

enorme reiskosten en 

hotelkosten voor de 

buitenlanders??? Jawel een 

verenigd Europa noemen we 

dat dan. Super 

gastvrij.............. 

 

Binnen in de gymzaal was er voldoende plaats om te gaan zitten, weliswaar 

zou je dan in de ring moeten gaan zitten want om de ring was er gewoon 

geen plaats.  De honden kon je lekker aan de kant leggen maar wel met de 

nodige zorg zodat de bezoekers en exposanten niet over je honden zouden 

vallen of op ze zouden gaan staan. Ik besloot de benches uit de auto te 

halen. Dat zou een hele klus zijn want onze ring was aan de achterkant van 

de zaal. Geen probleem , ik vond een “nooduitgang”. Ikke niet verstaan 

werkt hier heel goed, al begreep ik dat hierdoor naar buitengaan niet 

volgens de reglementen was . Ik besloot  maar de onschuld zelve te zijn. 

Voor dit deelnamegeld vond ik dat we ook wat meer rechten verdienden. 

 

Eindelijk geïnstalleerd  konden we genieten van de show zelf. Welgeteld 

een minuut of 10 duurde de keuring per hond  en nog voor 11 uur waren 

we zover dat we bij de reuen  de beste reu hadden en bij de teven werd 

onze Gwenny ook nog eens eerste. Twee kampioenen en bekers rijker en 

een klote-ochtend voor de honden en baas maar met een gelukkig 

vrouwtje die het fantastisch vond gingen we naar huis, op weg naar ons 

eigen huisje ,genieten van de woefkes en elkaar. 



We besloten via een leuke weg te rijden door prachtige omgevingen met 

kastelen, rivieren,meren en nog veel meer moois.   

 

We gaven Sosnowko in het navigatiesysteem in. Hier hebben Kamila elkaar 

via een trainingsweek die ik daar verzorgde wat beter leren kennen. 

Tomtom gaf aan dat er meerdere Sosnowka’s waren. Het stadje dat wij 

bedoelden lag aan een schitterend meer. Dus even op het scherm kijken of 

er water was bij het eerste Sosnowko wat aangeduid werd. JA! Gelukkig, 

dit moest wel het juiste dorp zijn. Na een uurtje of twee kwamen we in 

Sosnowko aan. Super mooi maar ik kon me niets meer herinneren van wat 

ik nu zag. Dat kon ook wel kloppen want bij navraag bleek het dus een 

ander stadje te zijn. Even een stukje door het bos en dan zouden we wel 

op een mooie weg komen. NIET dus! Via bospaden die de Tomtom niet 

herkende kwamen we na uren dan toch op eigen instinct op de juiste weg! 

 

Deze per ongeluk ontdekte weg was een fantastische ervaring! 

 

Me realiserend dat naar 

een show rijden toch ook 

wel heel mooi kan zijn! 

Zeker de mooie weg terug 

was fantastisch. Oja ,ook 

goed voor mijn dieet want 

ontbijt en lunch hadden we 

overgeslagen. We kwamen 

gewoon geen restaurants 

tegen tot het dinertijd was. 

 

Ik kijk nu echt wel terug op 

een leuke dag ondanks dat 

ik geen fan ben van shows 

van dergelijke organisatie. 

 

 

Kees van Gorp  



 

 

 

 

 

 

7 juli 2012 willen Kees en Kamila een nakomelingendag organiseren.  

 

Een heuse reünie voor iedereen die een boxer(pup) van ons heeft gekocht 

in de afgelopen jaren.  De bedoeling is een leuke gezellige dag voor alle 

baasjes met hun honden. We hebben dan tijd genoeg om foto’s te maken 

en om weer eens gezellig bij te kletsen. We willen deze dag allerlei leuke 

dingen gaan doen!.  

 

Eveneens worden de honden beoordeeld op hun uiterlijk zodat we weten 

wat voor kwaliteit honden we hebben gefokt. Ook de witte boxers zijn 

NATUURLIJK van harte welkom 

. 

Programma van de dag  

10.00 uur  koffie met gebak 

10.30 uur  speldag en foto’s per nest 

14.00 uur  start individuele beoordelingen 

17.00 uur verwachtte tijd dat de dag afgesloten kan worden. 

 

Na de sluiting gaat iedereen weer naar huis met een hele gezellige dag in 

zijn herinnering . 

 

Voor de dag wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00 per persoon. 

Kinderen tot 10 jaar betalen € 7,50 p.p. 

 

Wij hopen op een grote opkomst van onze boxertjes!  

Ook nakomelingen van onze dekreuen zijn van harte welkom!! 

 

Geef u a.u.b. z.s.m. op zodat we weten hoeveel belangstelling er is voor 

deze dag! Bij voldoende belangstelling willen we deze dag een keer per 

jaar of twee jaar laten terug keren. Opgeven via de mail: 

kees1962@hotmail.com  

 

Kamila en Kees van Gorp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Verstijfd van angst. 
 

Hoe kan het toch gebeuren 
dat een hond die normaal 
goed functioneert, vrolijk en 
alert is, ineens verstijfd zijn 
van angst? Het gebeurt toch 
met regelmaat dat honden 
bang zijn en niks meer doen. 
Neem Bonny , een hond die 
altijd erg goed is in de 
behendigheidssport. Ze rende 
als geen ander de tunnel door en vloog dan direct over de 
hindernissen. Het baasje glunderde van trots. Daarom geen reden 
om te denken dat de wedstrijd 20km verderop een probleem zou 
worden.                 
 
Aangekomen bij de andere hondenclub 20km verderop bleek dat 
Bonny ander gedrag aan het vertonen was op het moment dat ze het 
terrein opliepen. Ze werd wat rustiger, ging meer bij de baas hangen. 
Maar het was ook voor het baasje nieuw en deze had  niets in de 
gaten.                       
 
Eenmaal aan de beurt voor de wedstrijd liepen ze het veld op. Bonny 
werd de riem uitgedaan en ze ging braaf zitten. Maar daarna 
gebeurde er niets meer. Bonny bleef zitten en wat het baasje ook 
riep of deed er gebeurde helemaal niks. Ze bleef zitten en trilde van 
angst. Bonny kwam niet meer voor of achteruit. Ze was letterlijk 
verstijfd van angst van al het onbekende. Plankenkoorts noemen we 
het ook wel. Een dosis van het homeopatisch middel gelsemium zou 
Bonny geholpen hebben, maar helaas ,ze was gediskwalificeerd. Bij 
de volgende wedstrijd  heeft Bonny een dosis Gelsemium C30  voor 
de wedstrijd nodig  en het probleem is opgelost. 



Gelsemium is een middel dat gegeven wordt bij oa. anticipatie en 
angst .Bij personen die niet meer kunnen nadenken als ze een 
tentamen moeten maken en verstijfd zijn van angst. Zodra ze weer 
uit het leslokaal zijn kunnen ze zich alles weer herinneren. In deze 
situatie zullen de mensen gelsemium moeten gebruiken om het 
tentamen goed te kunnen doen. 

 

 

Gelsemium sempervirens  

ofwel gele jasmijn is 

een groene 

slingerplant. Hij heeft 

lancetvormige 

bladeren en mooie 

kelkachtige bloemen 

met een heldere gele 

kleur. Het 

slingerplantje komt in 

Mexico  en 

Guatamala  voor. Uit 

de wortelstok van de plant wordt het homeopatisch middel 

Gelsemium bereid. Een geweldig middel wat vaak in de 

praktijk wordt gebruikt. 

 

Tot een volgende keer. 

 

Mariëlle van Zijl 

 

www.homeopathietilburg.nl 

info@homeopathietilburg.nl 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

OCD 

 

Of te wel Osteochondrosis Dissecans. 

Dit is een vervelende groeistoornis die regelmatig voorkomt bij snel 

groeiende, grote rassen. Ook onze boxer heeft er soms mee te maken. 

Rassen boven de 25 kilo zijn gevoeliger, daarom komt het bij de boxer ook 

meer bij reuen dan bij teven voor. De eerste beschrijvingen van de 

aandoening dateren al uit de vijftiger jaren. Tijdens de groeifase van het 

skelet is er een moment dat het kraakbeen wordt omgevormd tot bot 

enerzijds, en aan de uiteinden tot een volledig gewricht met een 

kraakbenige bedekking anderzijds. In het geval van OCD gaat er iets mis 

met die kraakbeenvorming, waardoor er een soort kratertje ontstaat in het 

gewrichtsvlak. De restanten van de kraterinhoud, het stukje kraakbeen, 

kan soms nog vast blijven zitten, maar kan ook gaan zweven in het 

gewricht. Dit leidt altijd tot een ontstekingsreactie van het lichaam, met als 

gevolg versnelde slijtage aan het gewricht. 

Tegenwoordig wordt de diagnose OCD vaker gesteld als vroeger.  

De reden hiervan is  o. a. de sterk verbeterde diagnostiek. Vroeger was 

men aangewezen op röntgenfoto’s, waarop het niet altijd even goed 

zichtbaar is. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van nieuwe scan 

technieken zoals de mri, dit geeft vaak wel uitsluitsel en een goede 

diagnose. Een of meerdere erfelijke factoren spelen  een rol, zeker als er 

veel inteelt in een ras voorkomt en de fok basis klein is. Bij het tot uiting 

komen van OCD lijkt ook bijvoorbeeld voeding een rol te spelen. Te veel 

energie, te veel calcium of verkeerde calcium/fosfor verhoudingen kunnen 

een boosdoener zijn. Ook snelle groei en verkeerde belasting op jonge 

leeftijd, een trauma of een val kunnen een reden zijn voor het loslaten van 

het kraakbeen.Het is belangrijk dat een jonge boxer niet te snel in gewicht 

aankomt en zo gelijkmatig mogelijk opgroeit. De meeste fokkers geven een 

duidelijke richtlijn mee aan de pup kopers, bijvoorbeeld geen trappen 

lopen, niet laten springen en niet te lang en te wild laten spelen. 



Boxers zijn wildebrassen dus ze moeten soms tegen zichzelf in 

bescherming worden genomen. De meest voorkomende plaatsen voor 

OCD zijn het schouder, elleboog, knie of hak gewricht. Meestal beginnen 

de klachten al op een leeftijd tussen de 4 en 8 maanden. 

De klacht is kreupelheid die wisselend van ernst is. Langdurige belasting 

verergert de klachten vaak. De gewrichten kunnen verdikt zijn en bij 

strekking van het gewricht geven de honden pijn aan. Uiteindelijk leiden 

alle vormen van OCD, indien niet behandeld, tot de vorming van artrose, 

dit proces is uiterst pijnlijk en niet meer terug te draaien. 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot behandeling van OCD maar het 

beste resultaat geeft in de meeste gevallen een artroscopische operatie in 

het gewricht. Er worden twee kleine sneetjes gemaakt in de huid en met 

behulp van een cameraatje worden de losse fragmentjes met een grijpertje 

verwijderd. Dit geeft de minste schade aan het gewricht, maar is wat 

minder geschikt voor de knie en hak. Na de operatie moet de hond enige 

weken, soms maanden revalideren, afhankelijk van de ernst van de 

aandoening. Dit houdt voornamelijk in dat het dier rustig gehouden moet 

worden en vaak op een dag korte wandelingetjes moet maken. De 

prognose na deze operatie is over het algemeen goed, het nadeel is dat het 

een vrij kostbare ingreep is. Ook kunnen er voedingssupplementen 

gegeven worden waaraan artrose remmende werking wordt 

toegeschreven zoals glucosamine, chrondroitine, vitamine c etc.  

Pijnstillers en ontstekingsremmers worden ook soms voor geschreven. 

Mijn inziens zijn dit meer ondersteunende middelen, ze lossen het 

probleem niet op, maar kunnen de schade enigszins beperken. 

De prognose op langere termijn is over het algemeen het beste bij de 

schouder, gevolgd door de 

elleboog. OCD in de knie en 

hak hebben over het algemeen 

een gematigder prognose voor 

herstel op lange termijn. 

 

1 schouderblad 

2 opperarmbeen 

3 kop van opperarmbeen 

4 losse kraakbeenflap 

5 aangetast onderliggend weefsel 

Bron Maarten Kappen, Eersel Tekening DC Paterswoldeweg,  



 



 


