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Onze vereniging krijgt er weer een paar “zelf-
standige” werkgroepen bij.  De exacte invulling 
zal binnenkort op de site kenbaar gemaakt 
worden. Doordat een aantal zeer serieuze 
boxerliefhebbers onze visie delen zijn wij be-
naderd om te gaan samenwerken. Wij staan 
open voor een gezonde eerlijke samenwer-
king met echte boxerliefhebbers. Tessa en ik 
hebben diverse gesprekken gevoerd om van 
gedachte te wisselen met de vertegenwoordi-
gers van de “nieuw” geïnteresseerde groep.

Ook Hans Schildkamp heeft een belangrijke 
rol gespeeld tot het uitbreiden van de werk-
groepen.  Voor ons geld dat we graag nieuwe 
leden willen. Maar zeker geld ook dat de werk- 
groepen zelfstandige organisaties zijn en 
moeten blijven.

Onze vereniging organiseerde ook een deel 
van de “dag van de Hond” op 17 mei jongst-  

leden. Meer dan 200 mensen met hun hon-
den genoten van deze perfect verzorgde dag.

Ondertussen  zijn we ook druk geweest met ons 
Verenigings Fokreglement. Dit VFR zal snel op 
de site geplaatst worden. We wachten nog op 
de definitieve goedkeuring van de Raad van 
Beheer.

Wellicht heeft u een inspiratie om ook eens 
een bijdrage aan ons clubblad te leveren. Er 
zijn wel een paar regeltjes. Artikeltjes dient 
u aanleveren in word formaat.(doc of docx) 
Foto’s in hoge resolutie in bijvoorbeeld JPG 
formaat. Stuurt u uw foto’s en artikelen aan 
mij. (kees1962@hotmail.com) 

Kees van Gorp, voorzitter

Beste Boxerliefhebber
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IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A
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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)
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Tel. 06-52431011 
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• Ledenadministratie
Cecile Meijs (*2015)
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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 uiterlijk 
1 september naar de redactie. Zie 
hiervoor de site:
www.boxervriendennederland.nl  
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Kennelhoest , de gemeenschappelijke naam 
die wordt gegeven aan besmettelijke honden 
tracheabronchitis, is een zeer besmettelijke 
aandoening van de luchtwegen. Zoals de naam 
van de ziekte al zegt, is het een ontsteking van 
de luchtpijp en bronchiën. Deze ziekte komt 
voor over de hele wereld en een zeer groot 
percentage honden worden er minstens een-
maal in hun leven mee besmet. Het is niet 
zo dat het iets met een verblijf in een kennel 
te maken heeft maar doordat er in kennels 
vaak meerdere honden leven heb je daar wel 
meer kans op een uitbraak waarbij dan alle 
aanwezige honden ziek worden omdat het zo 
besmettelijk is. Een andere naam voor ken-
nelhoest is Bordetella of para influenza. Voor 
volwassen honden is het meestal niet ernsti-
ger dan een stevige verkoudheid maar vooral 
voor jonge pups kan het grotere gevolgen heb- 
ben, zij hebben een immuunsysteem dat nog 
niet voldoende ontwikkeld is. Ook voor oudere 

honden met een verminderde weerstand en 
drachtige teven kan het een groter risico zijn.

Symptomen
Droge hoest is het meest voorkomende 
symptoom, het kan klinken als een schorre 
zeehond. Ook lijkt het vaak of dat er iets vast 
zit in de keel, vaak zien we hier dat de hond 
gaat kokhalzen. Een loopneus komt ook veel 
voor, evenals lichte verhoging. In milde geval-
len hoest de hond alleen maar flink, vooral 
bij inspanning, maar is verder niet echt ziek. 
Hij is normaal actief en eet en drinkt gewoon. 
In ernstigere gevallen heeft de hond wel echt 
koorts en toont ziek, als dit het geval is , is het 
verstandig om even langs de dierenarts te 
gaan om te controleren of er geen bacteriële 
infectie bij is gekomen waardoor longontste-
king kan ontstaan. Normaal gesproken duurt 
de infectie een week of twee, als het om een 
milde vorm gaat, gaat het om een gecombi-

Kennelhoest
bij honden

neerde infectie dan kan het een langere na-
sleep hebben.

Diagnose en behandeling
De diagnose voor deze ziekte wordt grotendeels 
gebaseerd op de symptomen die de hond laat 
zien en de geschiedenis met betrekking tot 
blootstelling aan honden met kennelhoest.
De behandeling hangt af van de ernst van de 
infectie. Als het een mild verloop heeft is het 
niet nodig om de hond antibiotica te geven, 
een (kinder) hoestdrank is dan meestal vol-
doende. Het is vaak fijn om de hond tijdelijk 
aan een tuig uit te laten zodat er geen drukop 
de keel komt, dat scheelt meestal aanmer-
kelijk in het hoesten. Verder is het dan een 
kwestie van uitzieken, net als bij een verkoud-
heid. Anders is het als er een longontsteking 
bij komt kijken of als de hond er echt ziek van 
is, niet wil eten en koorts heeft. In dat geval 
wordt er wel antibiotica ingezet.

De mogelijkheid bestaat om de hond tegen 
kennelhoest te vaccineren, als uw hond naar 
een pension gaat is dit meestal verplicht. Er 
zijn twee type entingen waarmee uw hond ge-
vaccineerd kan worden, dit is de neusenting 
en de onderhuidse enting.
Bij de neusenting worden er enkele druppels 
vaccin in de neus gedruppeld, de toegedien-
de vloeistof zorgt ervoor dat er in het neus/
keelgebied weerstand wordt opgebouwd te-
gen een aantal virussen die kennelhoest ver-
oorzaken. Deze enting is een jaar werkzaam, 
net zoals de onderhuidse enting.
Wanneer uw hond de symptomen heeft van 
kennelhoest is het verstandig om plaatsen 
waar veel honden komen te mijden, denk aan 
uitlaatveldjes, hondenscholen, shows etc. het 
kennelhoest virus verplaatst zich via de lucht 
en is enorm besmettelijk voor andere honden.

Infectieuze honden tracheabronchitis
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Als boxer liefhebbers weten we na-
tuurlijk dat er verschillende kleuren 
boxers zijn. Gestroomde, gele en wit-
te boxers kennen we. Gestroomde en 
gele met veel en met weinig tot geen 
wit. Kortom er is nogal wat variatie. 
Ook binnen de nestjes kan veel ver-
schil zijn. Hoe fokken we verschillen-
de kleuren en hoe vererven die kleu-
ren zich dat is iets wat slechts weinig 
liefhebbers en zelfs niet alle fokkers 
weten. Daarom een kleine uitleg.

Voor vele boxerliefhebbers is de term fok-
zuiver bekend. Met fokzuiver worden dieren 
bedoeld die geel of gestroomd zijn zonder op 
de uiterste delen wit of wit van betekenis te 
hebben. Dus geen witte tenen en of witte afte-
kening aan het hoofd.  Ze vererven geen witte 
pups als ze voor de fokkerij gebruikt worden. 

Fokzuivere dieren zijn bij een aantal fokkers 
populair en sommige fokkers  gebruiken zelfs 
uitsluitend dieren die geen witte pups geven. 
Slechts een van de beide dieren hoeft maar 
fokzuiver te zijn om geen witte pups te krijgen 
in het geplande nest. De fokkerij kan dus re-
delijk gestuurd worden om geen witte pups 
te krijgen. Voor de ene fokker is het een pro-
bleem en voor de andere maakt het helemaal 
niets uit om een of meer witte pups te krijgen. 
Wel is het nog steeds zo dat witte pups NIET 
voor de verdere fokkerij gebruikt kunnen/mo-
gen worden. Er zijn echter ook veel liefhebbers 
die uitsluitend een witte boxer willen. Ook wij 
hadden speciaal mensen op de wachtlijst 
voor een witte pup. Over de witte boxer doen 
zich heel veel verhalen in de ronde, ze zouden 
minder gezond, vaker doof  zijn. Is dit alles 
waar?  En waar komt de kleur eigenlijk van-
daan. Waarom is er een boycot op foktech-
nisch gebied.

Kleurverdeling 
bij de Boxer

Daarom eerst wat meer over de 
witte boxer te melden.

Het is zeker dat bij de creatie van ons  ras “De 
Boxer” er witte honden gebruikt zijn.
De witfactor bij de boxer is een lastig verhaal. 
Zelfs genetici die zich hiermee bezig houden 
zijn het over delen van deze vererving niet 
eens met elkaar. In een vorig artikel heb ik u 
uitgelegd hoe genen in elkaar zitten en wat 
ze zijn en hoe ze tot stand komen. Dit artikel 
dient u gelezen te hebben  en   dan zal u weten  
wat een locus is.  
Voor diegene die het artikel niet meer heb-
ben; een kleine opfrissing! Een locus is het 
plekje op een chromosoom waar genen lig-
gen. Ieder gen is een drager van een erfelijke 
eigenschap. Deze genen liggen paarsgewijs 
op zo’n locus van een chromosoom. 
Een gen van ieder paar is dominant over het 
andere gen. De eigenschap van dit dominan-

te gen is dat wat zichtbaar wordt aan of in de 
hond. 

Een bekend locus is het zogenaamde S-locus. 
Hier kunnen verschillende typen genen liggen 
die allemaal een eigen invloed hebben op de 
witverdeling op de boxer.

Deze genen zijn:
S  = geen wit, dus fokzuiver voor gekleurd.
Si  = uiterste delen wit
Sp  = bont dus bijvoorbeeld wit met donkere 
platen
Sw  = bijna geheel wit.

Er zijn vast en zeker nog meer genen die deze 
locus kunnen “bewonen” maar deze zijn nog 
niet aangetoond.   Een aantal zaken waaron-
der de hierboven vermelde S genen zijn wel 
reeds aangetoond.
                                                                            >>
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We gaan er nu dus nog vanuit dat 
verparingen met de volgende S-
genen mogelijk zijn.

Verparing S x S   
Een verparing tussen twee S-boxers 
(twee fokzuivere boxers) geeft bij-
voorbeeld nooit witte pups. Wel kan 
een dergelijke combinatie voor type 
verlies zorgen, bekend is dat er min-
der volle snuiten kunnen komen.

Verparing S x Si
Een kruising tussen een S-boxer 
(fokzuivere) en een Si (gekleurde 
boxers met wit aan de uiterste 
delen) boxer geeft alleen boxers 
die fokzuiver zijn voor gekleurd of 
boxers met wit op de uiterste de-
len en/of witaftekening op buik, 
voorhoofd en borst. Dus ook hier geen witte 
boxers.

Verparing Si x Si
Twee Si ouderdieren kunnen echter pups ge-
ven die fokzuiver zijn voor gekleurd, pups met 
witaftekening en geheel witte pups. 

Verparing met SP en SW honden 
Deze worden niet gebruikt zoals de rasstan-
daard dat ook verbied! De rasstandaard 
wordt gemaakt in het land van herkomst, bij 
de boxer dus in Duitsland. Hier wordt beslist 
welke kleuren wel en welke niet gebruikt mo-
gen worden voor de fokkerij. 

Een witte Sw boxer kan omdat de rasstan-
daard dit verbied niet gebruikt worden. Voor 
wat betreft gezondheid zou de witte boxer voor 
de fok kunnen worden ingezet echter doordat 
de populatie groot genoeg is en er nog geen 
tekort aan genetisch materiaal is,  is dit nog 
geen noodzaak gebleken. De rasstandaard 
laat dergelijke honden ook nog niet toe voor 
de fokkerij.  Wanneer een witte boxer wordt 
gekruist met een boxer die fokzuiver (S) is 
voor gekleurd, kunnen er zelfs geen witte 
boxers worden geboren. Het is dus een fabel 
om te zeggen dat men niet meer witte boxers 
wil fokken.

De hoeveelheid wit door  
de wit-modifiers

Om het nog wat meer  ingewikkelder te ma-
ken zijn er ook nog genen die we wit-modifiers 
noemen. De wit modifiers voor zorgen dat de 
boxer meer of minder wit heeft. Deze genen 
worden ook wel plus- of mingenen genoemd.
Een Si boxer kan dus relatief weinig wit of juist 
veel wit hebben. 
Ook kunnen deze modifiers er voor zorgen dat 
de ene boxer meer wit of witte pups vererfd 
dan andere boxers. Bij het fokken blijkt bij-
voorbeeld dat de ene Si-boxer veel meer witte 
pups vererfd dan een andere Si-boxer.

Concreet……
De enige reden om geen witte boxers voor 
de fok in te zetten is dat wit een ongewenste 
kleur is en de rasstandaard het verbiedt om 
met deze witte boxers te fokken. Er wordt geen 
normale stamboom afgegeven! 
Wanneer er een witte boxer wordt geboren uit 
gekleurde ouders, wordt er wel een stamboom 
afgegeven. Er staat dan op de stamboom dat 
deze boxer een niet erkende kleur heeft. Met 
de witte boxer is dus op zich helemaal niets 
mis. We kunnen dus wel concluderen dat de 
witfactor erg lastig is in de fokkerij. Het is zeer 
moeilijk te voorspellen welke kleuren geboren 
gaan worden uit bepaalde ouderdieren. 

De fokzuivere boxer (S)
Iets meer duidelijkheid is er over (bijna) geheel 
gekleurde boxers. Gekleurde boxers zonder of 
bijna zonder witaftekeningen zijn fokzuiver 

voor gekleurd. De voeten zijn gekleurd en de 
voetzooltjes veelal zwart. Op het hoofd is een 
donker masker zichtbaar en het wit op dit type 
boxers beperkt zich tot bijvoorbeeld een wit 
teentje, een klein blesje of een borstvlekje. 
Fokzuivere boxers zijn meestal iets in het 
nadeel op shows. De meeste keurmeesters 
vinden de witte poten, borst en bles toch aan-
trekkelijker om naar te kijken. Iets wat voor mij 
als keurmeester onbegrijpelijk is. De anatomie 
zou toch van veel groter belang moten zijn dan 
de kleur. Overigens is het ook zo dat de Boxer 
voor een groot deel op zijn hoofd gekeurd wordt. 
Vaak staan honden met een minder gangwerk 
toch achter de plaatsingsborden.

Wanneer een boxer fokzuiver is geen witte 
pups verwekken. Bij fokkers zijn om deze re-
den vaak fokzuivere reuen erg interessant. 
Witte boxers worden meestal veel goedkoper 
verkocht dan de gekleurde. Hoe meer risico 
hoe lager de opbrengst van het nest kan zijn. 
Het opfokken van een gekleurde pup is na-
tuurlijk even duur als van een witte. Ook de 
registratie en alle overige kosten zijn gelijk!

Fokzuiverheid gaat soms gepaard met iets ty-
peverlies. Wanneer een fokker uitsluitend fokt 
met combinaties waarbij één der ouderdieren 
fokzuiver is voor gekleurd, dan loopt hij een ri-
sico dat de boxer minder vol in de snuit wordt 
en onvoldoende bone toont. Opvallend is wel 
dat fokzuivere ouderdieren met weinig type 
soms typevolle gekleurde pups verwekken. 
                                                                                >>
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Tenslotte
•  Uit twee gele ouderdieren kan men geen 

gestroomde pups fokken.
•  Uit twee gestroomde ouderdieren kan men  

gele pups te fokken!  
•  Bij twee gestroomde ouderdieren die he-

terozygoot voor gestroomd zijn (het genen-
paar bestaat uit het gen voor gestroomd en 
een gen voor niet-gestroomd) is er een kans 
van 25% dat een gekleurde pup geel is.

•  Uit twee gestroomde ouderdieren kan het 
zijn dat er geen gele pups kunnen worden 
geboren? Zo’n ouderdier(en) noemen we 
homozygoot voor gestroomd. Beide genen 
op het genenpaar zijn drager van de eigen-
schap “gestroomd”.   

•  Uit twee ouderdieren die beiden fokzuiver 
voor gestroomd zijn, bij paring alleen pups 
kunnen voortbrengen die fokzuiver zijn voor 
gekleurd? 

•  Op een geheel andere locus wordt vastge-
legd of de boxer bijvoorbeeld een zwarte 
neus heeft of donkere ogen. 

•  De Sw boxer, die ook nog een pigmentloze 
invulling van deze andere locus heeft, loopt 
een aanmerkelijk hoger risico om bijvoor-
beeld doofheid te geven. 

       Onder andere het gen dat Albinisme kan ge-
ven kan hiertoe een forse bijdrage leveren.

Met meer dan 200 deelnemers in alle leef-
tijden en met allerlei honden is onze dag een 
van de drukst bezochte activiteiten in Neder-
land geweest. Als we terug kijken en horen 
hoe de deelnemers de dag hebben ervaren 
kunnen we trots zijn op de organisatie. Ieder-
een heeft de gehele dag spelletjes kunnen 
doen met zijn eigen hond(en). Verder was het 
prachtig weer waardoor de sfeer perfect was. 
Spelen, kletsen, genieten op het terras was 
dat waarvoor de meeste mensen kwamen. 

Hun wensen werden vervuld. Wat is het toch 
een heerlijk gevoel als de weergoden je gun-
stig gezind zijn!
Na afloop mochten we veel positieve be-
richten ontvangen. Zelfs mailtjes, Whatsapp 
berichten, SMS berichten kwamen tot ons. 
Inmiddels is al besloten dat we ook in 2016 
weer actief aan deze landelijke dag zullen 
deelnemen. Hopelijk met nog meer honden-
liefhebbers en hun honden. 

17 mei      Dag van de hond
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Altijd ingrijpen of niet?
Er wordt weleens gezegd dat je de honden het 
moet “laten uitvechten” en dat ze het onder-
ling maar moeten regelen. Dit kan inderdaad 
verstandig zijn, maar alleen bij kleine strub-
belingen binnen een roedel. Dit geldt beslist 
niet tussen twee honden die elkaar niet ken-
nen! Een gevecht tussen twee roedelgenoten 
ziet er vaak heftiger uit dan dat het is, gelukkig 
duurt het vaak maar een paar minuten en lo-
pen de honden geen schade op. 

Voorkom het gevecht
Het is de taak van de baas om letsels te voor-
komen door het gedrag van de hond steeds in 
de gaten te houden Ga niet afwachten tot er 
iets gebeurt maar bescherm je hond tegen si-
tuaties waarin hij betrokken kan raken bij een 
hondengevecht. Als je met je hond in de buurt 
komt van een andere hond waarvan je weet 
dat het niet goed samen gaat, ga dan gewoon 

weg! Is er een gespannen sfeer voelbaar op 
het moment dat beide honden los lopen tij-
dens een wandeling? Roep dan je hond naar 
je toe en vervolg de wandeling in een andere 
richting. Blijf vooral zelf ontspannen, jij moet 
laten merken dat jij de baas bent. 
 

Allereerst, zorg ervoor dat er nooit een ge-
vecht ontstaat. Makkelijker gezegd dan ge-
daan natuurlijk. Probeer vertrouwd te raken 
met de lichaamstaal van je hond. Een sta-
rende blik is meestal de eerste aanwijzing 
dat je hond te veel interesse heeft in de an-
dere hond. 

Als je de eerste tekenen niet ziet en het 
gevecht begint, moet je de honden zo snel 
en veilig mogelijk uit elkaar halen. Bij een 
gevecht dat er nog niet heel heftig aan toe 
gaat, kan het helpen om weg te lopen en je 
hond te roepen, misschien verliest hij de in-
teresse en loopt hij liever met je mee. 

Een gevecht wat snel escaleert vergt ook 
een snelle en tactische reactie. Als er twee 
mensen aanwezig zijn, moeten ze allebei 
de achterpoten van de strijders vastpakken 
en ze achteruit- en omhoog trekken, zodat 

beide honden op hun kop staan. Kies de 
juiste timing en ga zeker niet trekken aan 
de honden als een van de twee zich in de 
ander heeft vastgebeten: vreselijke scheur-
wonden zijn het gevolg. Eenmaal uit elkaar, 
laat je je hond niet los voordat de strijdlust 
gekalmeerd is en er geen gegrom of uitval-
len meer is - haal de honden vervolgens uit 
elkaars buurt.

Als je alleen bent tijdens een gevecht, zet 
de tuinslang dan helemaal open en spuit 
de honden nat of gooi een groot kleed over 
ze heen. Meng nooit in het gevecht door te 
proberen de halsband van de hond vast 
te pakken, dan is het risico namelijk groot 
dat jij ook gebeten wordt. Begin ook niet 
te schreeuwen tegen de honden, ze zullen 
denken dat je het gevecht alleen toejuicht 
waardoor ze zullen blijven vechten. 

Vechtende 
honden...
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•  Ook praktisch: hang een tag met je tele-
foonnummer en je vakantieadres aan de 
halsband van je hond! Stel je voor....

•  Ook gezonde honden kunnen niet zo maar 
water uit de kraan in buitenland drinken. De 
maag kan van streek, dus flessenwater of 
meenemen van thuis...

•  Hoe vervoer je je hond? Ik ga hier niet een 
stichtelijk verhaal over veiligheid neerzet-
ten, maar in het buitenland zijn vaak stricte 
regels over autogordels, bench etc.

Auto
•  Oude dekens of lappen in de auto zijn bij 

slecht weer reuze handig als je van een 
schone auto houdt!

• Niet voeren net voor autorijden
•  Let op de zon die in de auto schijnt. Een hond 

oververhit snel

Ook nog
•  Een zaklamp heb je zelf misschien niet no-

dig... maar als je s avonds op vreemd ter-
rein je hond uitlaat?

• poepzakjes, poepzakjes, poepzakjes.

Wat te doen bij oververhitting
Verwijder de hond direct uit de zon of warm-
te. Breng hem naar een koele, schaduwrijke 
plek. Dek hem toe met natte, koele lappen 
die u elke 5 minuten ververst. Geef hem kleine 
slokjes water. Neem zijn temperatuur op en 
raadpleeg een dierenarts. Gooi niet zomaar 
een emmer koud water ineens over een over-
verhitte hond heen, dit kan leiden tot een 
hartstilstand!

Praktische tips, bij elkaar verzameld van inter-
net, Raad van Beheer, dierenbescherming en 
uit eigen ervaringen.

Warmte
Voor een hete zomer hoef je niet naar het zui-
den, ook in Nederland kun je met tempera-
turen te maken hebben die voor de hond be-
lastend zijn. De hond heeft meer moeite om 
warmte af te voeren dan wijzelf, een boxer al 
helemaal. En echte oververhitting heeft ern-
stige gezondheidsgevolgen. 
De schaduw is in de zomer de grootste vriend 
van je vriend. Een koeldeken (“body cooler”) 
kan helpen als het echt te warm wordt. Dit de-
ken leg je in een bad water waardoor het water 
opneemt. De mat kan dan lange tijd warmte 
afvoeren. Ideaal voor mee naar warme oorden 
maar in hete zomers ook fijn voor thuis.

Buitenland
•  Let goed op de wetgeving rondom honden- 

paspoort, gezondheidsverklaringen en in-
entingsbewijzen. Enting tegen Rabies is ver- 
plicht. De dierenarts kent de entingsregels 
in verschillende landen.

•  De teek in de zuidelijke Europese landen geeft 
een groter risico op babedioses. Zonder te-
kentang reizen lijkt me vragen om proble-
men. Ik stop in de honden-ehbo-tas ook 
altijd alcohol, een thermometer en epi-otic 
- een oorreinigingsmiddel. Ingeval van oor-
irritatie altijd handig. Ik denk dat ik er menig 
oorontsteking mee heb voorkomen.

•  Zoek vooraf het adres en telefoonnummer 
van een dierenarts nabij je vakantieadres. 
Ik kijk zelfs vast naar de route (...) En neem 
het telefoonnummer van je eigen dieren-
arts mee ingeval er overlegd moet worden. 
En een evt. medicijnenlijst natuurlijk.

Op vakantie...
... met de hond

Marcel van Dijk
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Convocatie
Algemene ledenvergadering Ma 27 juli 20.00  
Locatie: Lovense Kanaaldijk 40   Tilburg
agenda
01. Opening
02. Mededelingen en ingekomen stukken
03. Notulen ALV 2014
04. Jaarverslagen 2014*
    Kascontrole. (Moniek Hens en Ilona vd Hout)
   Verkiezing kascontrole
05. Bestuursverkiezing **
06. Tarievenbesluit (Publicatie Clubblad)
07. Werkgroepen
08. Rondvraag
09. Sluiting
*Financieel verslag hierna
**Cecile Meijs is volgens rooster aftredend en 
stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kun- 
nen zich via de reglementen opgenomen in de 
statuten verkiesbaar stellen.
Namens het bestuur,  
Tessa Mensink, Secretaris

Voorstel tarievenlijst, ter bespreking 
op de ledenvergedering van 27 juli.

Certificaat fokkerij  
Als honden aan alle criteria van de vereniging 
voldoen voor de fokkerij dan kan men een Cer-
tificaat fokkerij aanvragen. Dit Certificaat kost 
€ 15,- exclusief verzendkosten. Dit Certificaat 
wordt verplicht gesteld voor de fokkerij binnen 
de regelgeving van onze vereniging. De aan-
vraag kan tzt via de website geschieden. Tot dit 
moment dient het schriftelijk aangevraagd te 
worden bij de secretaris van de vereniging.
Afdracht examens 
Van ieder examen wat onder de vlag van de ver-
eniging heeft plaatsgevonden dient € 5,- (per 
hond) afgedragen te worden aan de vereniging.  
Verdere kosten aan de examens die de vereniging 
moet maken zijn ook voor rekening van de organi- 
serende (werk)roep. Onder de examens worden 
verstaan UV  VZH  IPO en Speurexamens. Deze 
lijst kan nog aangepast worden door het bestuur.

Vriendenkwesties

vergadering 27 juli
voorstel tarievenlijst
financieel overzicht

Nestdagen 
Gratis voor leden; niet leden € 5,-. Wij contro-
leren graag zo veel mogelijk nesten. Dit om een 
goed beeld te krijgen van de geboren pups.
Boxer Vrienden Nederland  ZTP/gedragstest 
Benodigde foktest van de vereniging op aan-
gegeven data € 20,--

Financieel overzicht 2014
In 2014 hebben we getracht om met zorg de 
financiën te beheren. Met de nodige zorg zijn 
we binnen onze begrotingen gebleven. Duide-
lijk was wel dat de verhoging van de contribu-
tie een noodzaak was. Jammer is het dat er 
ook in 2014 weer leden zich niet aan de finan-
ciële verplichtingen hebben gehouden. 
We hebben 2014 afgesloten met een klein 
positief saldo. € 151,92 Voor een aantal 
diensten moet de vereniging echter wel wat 
kosten gaan berekenen aan de leden. De ver-
deel sleutel is dan eerlijker voor alle leden.

Totalen 2014 
 Inkomsten Uitgaven 

Raad van Beheer  € 241,76

Bestuurskosten  € 958,35

Contributie 2014 € 2.322,00 

Bankkosten  € 121,74

Clubmatch 2014 € 2.235,00 € 973,76

Activiteiten € 317,50 € 122,00

Bank opname € 1.000,00 € 1.340,00

Clubblad 2014  € 1.243,76

Aanschaf materiaal  € 355,32

CWH € 150,00 € 310,00

Overig € 400,00 € 605,89

Totaal € 6.424,50 € 6.272,58
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Calcium Carbonicum
 
 
Twee maanden geleden werd ik gebeld door een 
mevrouw of ik haar kon helpen. Haar hond was al 
wat op leeftijd en had wat klachtjes. Het beestje was stram 
met het opstaan en lopen ging moeilijk. Ja, ondersteunen met homeopathie kan zeker, maar 
klachten die bij een bepaalde leeftijd horen.. dat wordt wat lastiger. Een oude hond kan ik niet 
omtoveren tot een jonge hond. Dat snapte ze gelukkig.  Een week later hadden we een afspraak 
en de hond (een leuk Belgisch schippershondje) kwam binnen gewaggeld. De hond was al 18! jaar, 
maar had nog duidelijk plezier in het leven werd me verzekerd. Opstaan ging lastig als ze een 
tijdje had gelegen. Ze kon niet meer zo heel goed zien en om de 10 meter bleef de hond staan, 
draaide een rondje om zich te  oriënteren en dan ging hij verder met lopen.  Wat dat betreft 
heeft het hondje super baasjes, want ze zijn geduldig met de hond en laten haar rustig zichzelf 
haar rondje draaien of roepen haar naam om verder te kunnen lopen. Bij binnenkomst was de 
hond Maaike erg gericht op het baasje en luisterde goed waar hij was, zodat ze wist waar ze 
moest lopen. Het viel me tijdens het consult op dat de hond overal steun zocht om te blijven 
staan. (mijn bank. Het been van zijn baasje enz.) Wel ging de hond de ruimte goed verkennen 
en liep overal naar toe. Nieuwsgierig genoeg dus. Niet angstig, maar wel voorzichtig. (logisch 
want zien was niet meer haar beste kant). Ik vond het een bijzonder hondje. Dat hij zo sterk 
steun zocht was voor mij de doorslag om aan het middel calcium Carbonicum te denken. Het 
middel wat extra steun letterlijk kan gebruiken. Ik heb het in een hele lage dosering voorge-
schreven. Om de hond zo min mogelijk te belasten. Een week nadien hebben de baasjes mij 
verteld dat de hond Maaike het erg goed op het middel reageert. 
Ze is minder stram met opstaan en loopt soepeler.  Wat een 
prachtig resultaat is dit toch.  Zo mooi kan homeopathie zijn!! 
 
Groetjes ,
Mariëlle van Zijl              

www.homeopathietilburg.nl 

Homeopathie en dieren




