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Eindelijk heeft u weer een mooi verzorgd club-

blad in de hand. Inhoudelijk weer een grote 

diversiteit maar we hopen dat meer leden zich 

voor volgende edities willen inzetten voor een 

leuk blad. 

Voor de Boxer Vrienden was er een leuke jon-

gehondendag. Een leuke dag waarbij ik door 

ziekenhuis opname helaas afwezig was. 

Van diverse kanten heeft  men gevraagd om 

de lessen een beetje uit te breiden met be-

hendigheidslessen.  Hieraan gaan we gehoor 

aan geven. Iedere maandag zal er van half 

8 tot ongeveer half 9 behendigheid gegeven 

gaan worden. Alle cursisten van ons centrum 

kunnen hieraan deelnemen. Hiermee komt een 

eind aan de exclusieve lessen van en voor Boxers 

op maandag. De opkomst van deze groep is niet 

contant genoeg. Voor ons een rede om te kiezen 

voor een behendigheidsles voor alle rassen. 

De gehoorzaamheidslessen blijven voorals-

nog uitsluitend voor Boxers. Voor Boxers zal er 

op 14 oktober een tentoonstelling ofwel club-

match zijn op onze eigen locatie. 

Bij alle drie de verenigingen die bij ons trai-

ningscentrum is er leven in de brouwerij. Nu 

de activiteiten nog eens goed gaan bezoeken 

en de besturen kunnen uiterst tevreden zijn. 

Opkomst bij activiteiten is en blijft een must 

voor de verenigingen. Doe dus wat vaker me 

zodat er niet heeel veel werk gaat zitten in ac-

tiviteiten die niets dan werk opleveren voor de 

organisators.

Rest me u alle te 

bedanken voor de 

afgelopen gezellige 

periode.

Kees van Gorp

Hallo allemaal

BOXER VRIENDEN ZOMER 2017   CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND  3©  UIT DIT CONTACTBLAD MAG U NIETS OVERNEMEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland
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 en ledendministratie
Ilona van den Hout  (*2020)
Lovense Kanaaldijk 40   5015 AK Tilburg 
Tel. 06-39511490 
E-mail: Penningmeester_
boxervrienden@hotmail.com 

• Secretaris
Tessa Mensink (*2019)
Capucijnenstraat 69  5074 PG Biezenmortel 
Tel. 06-52431011 
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com 

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  

 



4  BOXER VRIENDEN ZOMER 2017      CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND BOXER VRIENDEN ZOMER 2017                              CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND  5

venis en voor de waaghalzen de moeite 
waard. Verder zijn er kastelen en is er een 
ruïne die u kunt bezoeken. We  zijn dicht te- 
gen de hoofdstad Warschau  gelegen. Deze 
wereldstad biedt heel veel.  Zo  zijn er prachti-
ge parken, een mooie dierentuin, super mo-
derne winkelcentra, prachtige markten en  
een mooi en gezellig oud centrum. Ook zijn er 
diverse moderne zwembaden enz. Naast de 
rust in ons dorp bent u snel in de drukte van 
Warschau.  Wandelingen in de natuur be- 
horen ook tot de mogelijkheden waarbij van 
alles te zien is. De wildpopulatie is er groot.  
Kortom er is veel te bieden. Prijzen voor 
uiteten en boodschappen zijn zeer aange-
naam en ver onder de Nederlandse prijzen. 

Top 5 hondvriendelijkste 
vakantiebestemmingen in Europa
 
Steeds meer mensen kiezen ervoor hun 
hond mee te nemen op vakantie. Wil jij ook 
op vakantie met je hond? Wij hebben de 5 
hond vriendelijkste vakantiebestemmingen 
in Europa voor je op een rijtje gezet.
 
Parijs, Frankrijk
Deze stad staat bekend om zijn hond vrien-
delijke sfeer. Binnen de stad is het goed 
mogelijk om het de hond in zowel een fast 
food restaurant binnen te stappen als een 
leuke bistro. Als de hond klein genoeg is, 
dan is het zelfs mogelijk om de hond mee 
te nemen in de metro of de bus. Er is zelfs 

Op vakantie
met de hond

Lekker op vakantie met de hond…….. Niet 
overal kan men zomaar op vakantie gaan 
met de hond. Meer en meer kom je tegen 
dat honden toch niet zo welkom zijn als we 
denken. Graag  bieden we onze leden aan 
om eens een positief stukje te schrijven over 
plekjes waar de honden wel welkom zijn. Heeft 
een van de leden een “eigen stekje”  wat ver-
huurd wordt waar honden welkom zijn, stuur 
dan info naar de redactie en indien mogelijk 
plaatsen we de info in een van de clubbladen.  

Als eerste plaatsen we een “advertentie” van 
een vakantie woning in Polen. Locatie Julia-
now dicht bij Gora Kalwaria en Warschau. Op 
vakantie gaan in Polen is goedkoop en zeker 
de moeite waard. Ons kleine, gezellige huisje 
ligt vrijstaand en honden zijn er welkom mits 
ze zich naar behoren gedragen.  
Waar wij wonen zijn een paar hele kleine su- 
permarktjes waar dagelijks vers brood te koop 

is. De  meest noodzakelijke dingen worden  
er verkocht. Er kan gebruik gemaakt worden 
van fietsen die  het mogelijk maken om snel 
even boodschappen te doen. Er zijn twee 
kleine restaurants waar lekker gegeten kan 
worden. De pizzeria is gezellig en naar Neder- 
landse normen, het tweede restaurant is een  
typisch Poolse bar eenvoudig en goedkoop. 
Dagmenu soep en hoofdmaaltijd is onge-
veer drie euro per persoon. Zelf koken is 
natuurlijk mogelijk. We hebben een leuke 
buitenbar en diverse barbecues 
We liggen aan de rand van een bos waar 
je lekker kunt wandelen ook met de hon-
den.  Polen heeft een landklimaat wat 
betekent dat de gemiddelde winter koud 
en de gemiddelde zomer  warm is. Het 
voor- en najaar zijn aangenaam en bieden 
u veel mogelijkheden om wat te onderne-
men.  Er kan op korte afstand een klimtuin 
bezocht worden. Dit is een enorme bele-
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een taxi bedrijf dat is gespecialiseerd in het 
vervoeren van de toerist met hond: Taxi Dog. 
In het zuiden van de Luxembourg Gardens 
is een enorm leuke plek om met de hond te 
gaan spelen.
 
Berlijn, Duitsland
Duitsland is een land waar vele hondenras-
sen vandaan komen, de Duitse herder is 
daar een van. Het is dus niet verwonder-
lijk dat de Duitsers een huisdier vriendelijk 
volkje is. Als je een hond hebt die gewend 
is om aan de fiets mee te lopen, dan is dit 
een ideaal vervoersmiddel om de Berlijn 
door te komen. De cafés die voornamelijk 
buiten serveren hebben er geen probleem 
mee als je de hond meeneemt, maar deze 
moet aangelijnd zijn en buiten blijven. Met 
een beetje mazzel krijgt de trouwe viervoe-
ter nog een lekker stuk Duitse worst. Er is 
een aardige hoeveelheid aan diervriende-
lijke hotels, bed and breakfast adressen en 
accommodaties die tijdelijk te huur zijn.
 
Menorca, Spanje
Honden zijn een vast onderdeel van het 
leven in de straten van Menorca. De hele 
familie kan heerlijk genieten van de medi-
terrane zon op het Spaanse eiland. De dier-
vriendelijke accommodaties nemen rap in 
aantal toe, evenals de diervriendelijke reis-
opties op het eiland. Of je nu een auto huurt 
en het kleine eiland af crosst of dat je lekker 
naar het strand gaat, honden en katten zijn 
bijna overal welkom.
 

Zwitserland
Als je het wilt hebben over een diervriende-
lijk land, moet je het hebben over Zwitser-
land. Alle honden en katten mogen de trein 
in. Er zijn wel een aantal regels: een huisdier 
dat groter is dan 30 cm moet een 2e klas 
kaartje, tegen gereduceerd tarief, hebben. 
Als het huisdier kleiner is dan de 30 cm 
dan moeten ze in een dierentas of -krat en 
tellen ze als handbagage. Je kunt dus heel 
makkelijk naar Geneve en genieten van dat 
mooie meer, even naar Bern of gezellig naar 
de skipistes.
 
Groot Brittannië
Zolang de honden zijn aangelijnd zijn alle 
typen honden toegestaan op bepaalde trei-
nen in Engeland. Dit opent een leuk aantal 
reis opties voor jou en je trouwe viervoeter. 
Sinds het Verenigd Koninkrijk de regels 
heeft aangepast over het meenemen van 
honden vanuit andere landen zijn er steeds 
meer toeristen die hun huisdier mee nemen 
op vakantie. Als je besluit te op vakantie te 
gaan naar Engeland overweeg, dan een reis 
van Cornwall naar Schotland of naar Wales. 
Een prachtige omgeving met nog mooiere 
wandel routes in de “national parks”.
 
Bronnen:
Rendez-vous en France
Menorca Zoover
Dogs Included

Zelf hondenkoekjes maken is voor sommige 
honden baasjes een leuke bezigheid. Voor 
andere baasjes is het ook een fijn gevoel 
om te weten wat de hond exact krijgt. Vaak 
worden “kant en klaar” maaltijden gezien als 
ongezond. Dit geldt ook meer en meer voor 
snacks. Ook voor deze baasjes geldt 
“ aan de slag en probeer eens uit”. Uw hond 
zal blij zijn als uw experiment geslaagd is

Wat heeft u nodig; 
350 gram tarwebloem
160 gram havermout
60 gram kaas (natriumarm)
100 gram leverworst (of lever)
2 tot 3 dl bouillon (natrium arm) (Deze kunt u 
ook vers maken.)
2 teentjes knoflook. Niet iedere hond
verdraagt knoflook.

Bereiding
Voeg 1,2,3 en 4 bij elkaar in een grote kom 
of schaal. Meng en kneed alles goed door 
elkaar. Voeg beetje bij beetje de bouillon 
toe. Doe dit tot het deeg op koekjesdeeg 
lijkt. Laat het mengsel een uur in de koelkast 
staan om wat op te stijven.
Verwarm de oven voor op 150 graden Cel-
cius. Haal de bakplaat vooraf uit de oven. 
Doe dit ongeveer ¾ uur nadat het mengsel 
in de koelkast is geplaatst. Leg op de bak-
plaat bakpapier. Maak op de bakplaat (met 
het bakpapier er op) koekjes in de gewenste 
vorm. Er zijn ook  speciale koekjes-vormpjes 
te koop.  Plaats de bakplaat in de voorver-
warmde oven. Na ongeveer 2 uur bakken 
moeten de koekjes droog en knapperig zijn. 
Niet droog gebakken koekjes zijn minder lang 
houdbaar.

Hondenkoekjes maken
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Op 2 april was het zo ver, de jonge honden-
dag van de Boxer Vrienden Nederland.

Daar gaan altijd een hoop voorbereidingen 
aan vooraf. Eerst een geschikte datum prik-
ken, dan een keurmeester vinden die bereid 
is om deze jonge ‘spring in het veld’  boxers 
te beoordelen, inschrijfformulieren maken 
en verspreiden, promotie maken, bekers en 
keurformulieren regelen, ringpersoneel en 
andere vrijwilligers zoeken, zorgen dat het 
veld en de ring er goed uitzien, de catering 
voorbereiden, alle administratie verder af-
handelen, en nadat de dag ten einde is al-
les weer netjes opruimen. Maar alle moeite 
was het zeker waard, het werd een mooie 
zonnige dag en alle bekenden konden weer 
eens gezellig bijkletsen. Voor de mensen 
die nog nooit een jonge hondendag had-
den meegemaakt is het heel leuk om zoveel 
boxers bij elkaar te zien en ervaringen uit te 
wisselen. Ook waren er vaak broers of zus-

sen uit een nest aanwezig dus die konden 
ook weer eens lekker ravotten met elkaar.

Heel erg jammer was het dat onze voorzitter, 
Kees van Gorp, twee dagen voor de dag in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen 
met longproblemen en er daardoor dus niet 
bij kon zijn. 

We hadden 34 honden die waren inge-
schreven, een prima aantal voor een jonge 
hondendag. Keurmeester Erik Fick had de 
taak om alle honden te beoordelen, alles 
ging er zeer ontspannen aan toe en voor 
iedere hond werd genoeg tijd uitgetrokken. 
Het is altijd erg leuk om te zien dat de jonge 
hondjes zo vrolijk door de ring heen para-
deren, zich nergens van bewust, ze vinden 
het gewoon leuk, zoveel andere hondjes bij 
elkaar. Van iedere klasse werden de beste 
4 uitgekozen en daarna geplaatst. Aan het 
eind van de dag moesten de beste van alle 

klassen terugkomen 
en daaruit werd dan 
de beste reu en teef 
gekozen.

Beste reu werd Harley 
Davidson van de 
Matenhof van S. Haverman

En beste teef werd Manou
van W.G. Witzand welke 
uiteindelijk ook beste van 
de dag werd.

Wij willen Erik Fick, alle 
deelnemers en vrijwilligers 
hartelijk bedanken, dankzij 
jullie is het een zeer 
geslaagde dag geworden! 

Hopelijk tot een volgende 
keer.

Jonge Hondendag
2017
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DE DOGACHTIGEN SHOW, EEN MUST 
VOOR LIEFHEBBERS VAN GROTE EN 

KLEINE DOGACHTIGEN EN BERGHONDEN.

Op 26 november a.s. organiseert de Fede-
ratie van Rasverenigingen van Dogachtige 
Honden voor de 20e keer zijn tweejaarlijkse 
Dogachtigen Show in de Brabanthallen in ’s-
Hertogenbosch.
In 1979 werd door de Federatie de eerste 
Dogachtigen Show, met 951 inschrijvingen, 
in de Brabanthallen gehouden. Er volgden 
er nog velen. Dankzij de medewerking van 
de aangesloten verenigingen was het aantal 
per ras ingeschreven honden altijd veel groter 
dan op andere tentoonstellingen, waardoor 
het mogelijk was meer rasspecialisten als 
keurmeester uit te nodigen en door de grotere 
concurrentie heeft een plaatsing op de Dog-
achtigen Show een duidelijke meerwaarde. 
De Dogachtigen Show kenmerkt zich vooral 
door de gezellige, ontspannen sfeer, het gaat 

niet alleen om de winnaars, er is aandacht 
en een mooi aandenken voor alle ingeschre-
ven honden. Dit jaar krijgt iedere ingeschre-
ven hond een mooie fleecedeken. Verder 
krijgen alle geplaatste honden in alle klas-
sen van alle rassen een beker of rozet.
Een uniek door de deelnemers zeer gewaar-
deerd item is de Kind-Hond Show. Daaraan 
kunnen verklede kinderen van 4-12 jaar 
deelnemen. Het gaat daarbij om de com-
binatie van het kind met de hond. En, zoals 
het hoort, krijgt ieder deelnemend kind een 
verrassing. Dit jaar is de deelname gratis.
Het aantal stands met ‘alles voor de hond’, 
is op de Dogachtigen Show ook groter dan 
gebruikelijk.
De groep Dogachtigen bestaat uit 31 rassen 
van FCI-groep 2 en de 3 dogachtige rassen 
van FCI-groep 9. De lijst van deelnemende 
rassen en keurmeesters, een online in-
schrijfbiljet en verdere informatie is te vin-
den op de website: www.dogachtigen.com 

Dogachtigenshow
26 november
Den Bosch

20E DOGAcHTIGEN SHOW (mET cAc),  26 NOVEmBER 2017BRABANTHALLEN, ‘S-HERTOGENBOScH, NEDERLANDWERELDWIjD DE GROOTSTE SHOW VOOR DOGAcHTIGEN / WELTWEIT DER GRöSSTE ScHAU FüR DOGGENARTIGEN

LA PLUS GRANDE SPécIALE mOLOSSOïDES DU mONDE / THE BIGGEST mOLOSSER SHOW WORLDWIDEDE SHOW DER SHOWSOp deze show wordt u veel geboden:PPPP
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In samenwerking met onze partner Royal Canin een prach-tig geschenk voor iedere ingeschreven hond.  Elke 1e geplaatste hond in zijn klasse een beker, de 2e 3e en  4e geplaatsten een rozet.Extra rozet voor beste jongste puppy, puppy, jeugdhond, ve-teraan, BOS en BOB van het ras.Voor alle ingeschreven honden een oorkonde.Elke Beste van het Ras een foto van de hond.Elke ingeschreven Veteraan een verrassing, aangebodendoor onze partner Royal Canin.Een leuke surprise van Royal Canin voor iedere inge-schreven pup.
Alle deelnemers aan Kind-Hond Show een prijs.deelname kind-hond show gratis.Inschrijfgeld eerste hond € 52,50, tweede en volgende hond € 47,50. Extra laag inschrijfgeld voor jongste puppy, puppy enveteraan  € 30,--.

Inschrijven met betaling per creditcard of Ideal via www.doglle.com  of www.onlinedogshows.eu Voor elke ingeschreven hond een toegangskaart.Een van de belangrijkste zaken is dat uw hond wordt gekeurd

THE BEST OF ALL SHOWSWe offer quite a lot on this show:PPPP
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In cooperation with our partner Royal Canin a magnificientpresent for each dog.A trophy for each  1st placed dog in every class, a  rosettefor placements 2, 3 and 4.An extra rosette for best minor puppy, puppy, junior, veteran, BOS and BOB of every breed.A beautiful certificate for all entered dogs.Every best of breed wins a gorgeous photo of the dog.Each entered Veteran gets a nice surprise from Royal Canin.All pups get an awesome gift from Royal Canin.All participating children in the "Child with dog Show” get awonderful prize.
Participation Child with dog Show free of charge. Entry fee 1st dog € 52.50, 2nd and next dog € 47.50.Reduced  entry fee for minor puppy, puppy and veteran € 30.--.

dog entry with credit card payment on www.doglle.comor www.onlinedogshows.euAn entry card for every entered dog.One of the most important facts is that your dog will be jud-ged by a BREEd SPECIAlIST, who is in the first place a

DIE SUPER-AUSSTELLUNGAuf dieser Schau wird Vieles geboten:PPPP
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In Zusammenarbeit mit unserem Partner Royal Canin erhältjeder gemeldete Hund ein schönes Geschenk.Jeder erstplatzierte Hund in jeder Klasse bekommt einenPokal, die Plätze 2, 3 und 4 eine Rosette.Eine gesonderte Rosette wird vergeben für die bestenBabys, Welpen, Junghunde, Veteranen, BOS und BOBsjeder Rasse.
Alle gemeldeten Hunde erhalten ein Zertifikat.Jedes Best of Breed gewinnt ein schönes Bild des Hundes.Für jeden gemeldeten Veteran stiftet Royal Canin einedles Geschenk.

Alle Welpen bekommen ein Andenken von Royal Canin.Für alle Teilnehmer der Kind-Hund-Show gibt es eben-falls tolle Preise.
Teilnahme an der Kind-Hund-Show ist natürlich kostenfrei.Meldegebühr erster Hund € 52,50, jeder weitere  Hund € 47,50. Welpen, Jüngsten und Veteranen € 30,--Melden mit Kreditkartenzahlung auf: www.doglle.com  oderwww.onlinedogshows.eu. Für jeden gemeldeten Hund ist eine Eintrittskarte enthalten.Eines der wichtigsten dinge ist natürlichdass Ihr Hundvon einem RASSESPEZIAlISTEN gerichtet wird, der eingroßes HERZ für Ihre Rasse hat!

L'EXPO DES EXPO’SOn vous offre plein d’ avantages:PPPP
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Avec coopération de notre partenaire Royal Canin une  sou-venir splendide  pour chaque chien inscrit. Tout chien placé 1ere dans tous les classes une trophée, lesno. 2, 3 et 4 gagnent un joli flot. Un flot extra pour les meilleurs bébés, pupilles, jeunes, vé-térans, MdS et MdR de tous les races.Tous les chiens inscrits recevront un joli certificat. Chaque Meilleur de Race recevra une belle photo du chien. Chaque vétéran inscrit reçoit une surprise ravissante   offertepar Royal Canin.
Royal Canin offre un  beau cadeau à tous les pupilles.Tous les participants au show "Enfant avec Chien" reçoi-vent une jolie récompense. Participation show "Enfant avec Chien" gratuite.Frais d’inscription 1er chien 52,50, 2eme et suivant € 47,50. Bébés, pupilles et vétérans € 30,--.Une carte d’entrée pur chaque chien inscrit. Inscription avec paiement par carte bancaire sur www.do-glle.com ou www.onlinedogshows.eu.Une des  avantages principaux est bien sûr que votre chiensoit jugé par un SPéCIAlISTE dE lA RACE et surtout parun JUGE PASSIONNE de la race.
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Vanuit de Algemene Vergadering is het ver-
zoek gekomen om te onderzoeken of het 
mogelijk is juridische bijstand te leveren. 
Hierbij moeten twee vormen van juridische 
bijstand worden onderscheiden: aan vereni-
gingen (= leden) en aan fokkers (= klanten). 
Bij verenigingen kunnen discussies ont-
staan tussen het bestuur en één of meer 
leden, maar ook kan er binnen het bestuur 
onenigheid ontstaan. Fokkers kampen – in 
dit kader – meestal met teleurgestelde pup-
kopers.
 
Huidige situatie
Op dit moment ontvangt de afdeling Juri-
dische Zaken veel e-mails en brieven van 
verenigingen, haar leden, fokkers en pup-
kopers waarin advies gevraagd wordt. De 
vragen hebben veelal betrekking op vereni-
gingsrecht, verbintenissenrecht of de eigen 
reglementen van de Raad van Beheer.

Algemene vragen worden altijd inhoudelijk 
beantwoord. Wanneer het echter om een 
specifiek geval gaat, wordt aangegeven dat 
de Raad van Beheer zich niet mengt in on-
derlinge conflicten. Wel wordt (eventueel) ver-
wezen naar een rechtsbijstandsverzekeraar.
 
Op grond van artikel 15 HR is het mogelijk 
geschillen tussen aangesloten verenigingen 
voor bemiddeling aan het bestuur van de 
Raad van Beheer voor te leggen. Van deze 
mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt, 
in die zin dat er niet expliciet een beroep op 
wordt gedaan. In de geest van dit artikel is 
het uitgangspunt van de Raad van Beheer 
– bijvoorbeeld als er voor een ras meerdere 
verenigingen zijn – om met alle partijen in 
gesprek te gaan en te blijven. Waar nodig 
roept de Raad van Beheer de hulp van een 
mediator in. In het geschil neemt de Raad 
van Beheer geen standpunt in, maar facili-

teert de Raad van Beheer het gesprek tus-
sen de partijen en helpt bij het zoeken naar 
een passende oplossing.
 
Vanuit de leden van de Raad van Beheer is 
de vraag gekomen of de afdeling Juridische 
Zaken bij conflicten juridische bijstand kan 
verlenen. Zoals aangegeven gebeurt dat op dit 
moment niet. Omdat de wens bestaat, heb-
ben wij de mogelijkheden hiertoe onderzocht.
 
Voordelen
Voor de verzoekers om juridische bijstand 
zijn de voordelen evident. Zij hebben één 
loket waar ze terecht kunnen voor al hun 
juridische problemen. Een loket ook dat be-
kend is met de kynologie en de binnen de 
kynologie geldende regels en daardoor snel-
ler inzicht heeft in de problematiek en beter in 
staat mag worden geacht om op korte termijn 
tot een adequate uitspraak te komen.

Ook voor de Raad van Beheer zijn er voorde-
len aan het leveren van juridische bijstand. 
Zo krijgt de Raad van Beheer een nog beter 
beeld van wat er leeft onder de achterban. 
Problemen die voorheen achter de scher-
men werden opgelost, worden nu (voor de 
Raad van Beheer althans) zichtbaar.
 
Nadelen
Helaas kleven er ook nadelen aan het aan-
bieden van juridische bijstand. Zo kan de 
Raad van Beheer eigenlijk alleen aan de 
verenigingen en de fokkers juridische on-
dersteuning bieden; dit zijn immers respec-
tievelijk de leden en de klanten van de Raad 
van Beheer. Het ligt niet voor de hand om 
leden van een vereniging, afgetreden be-
stuursleden of pupkopers te ondersteunen.
Het kan daarbij voorkomen dat de Raad van 
Beheer bijvoorbeeld een fokker juridisch 
zou moeten bijstaan in een geschil met een 

Bericht van 
Raad van Beheer
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pupkoper, terwijl de fokker onzorgvuldig 
heeft gehandeld en de pupkoper terecht 
hier op zijn strepen staat. Juist nu alle in-
spanningen gericht zijn op een duurzaam, 
zorgvuldig fokbeleid en hard gewerkt wordt 
aan het imago van de georganiseerde ky-
nologie, waarvan de Raad van Beheer het 
gezicht is, is dit een onwenselijke situatie.
Een andere situatie die denkbaar is, is dat 
er onenigheid ontstaat tussen twee klanten 
van de Raad van Beheer. Dit kunnen bijvoor-
beeld twee verenigingen zijn of een fokker en 
een fokadviescommissie van een rasvereni-
ging. In dat geval komt de Raad van Beheer 
tussen twee vuren te zitten. Beiden zijn im-
mers klant van de Raad van Beheer.
 
Een ander punt van overweging is dat een 
adequate juridische ondersteuning vaak be-
moeilijkt wordt doordat bij het aanmelden van 
een casus vrijwel altijd een eenzijdig beeld 
gecreëerd wordt. Dat maakt het lastig om een 
objectief, goed advies te geven. Eigenlijk zou-
den beide partijen gehoord moeten worden, 
maar niet elke aanvrager zal dat willen. Te-
vens brengt dit een forse extra belasting van het 
bureau met zich mee. Daarbij zal er gezocht 
moeten worden naar een juiste verdeling van 
de kosten tussen de partijen (bijvoorbeeld 50-
50). Bovendien loopt de Raad van Beheer het 
risico als partijdig bestempeld te worden in 
geschillen tussen een klant van de Raad van 
Beheer en bijvoorbeeld een pupkoper. Het 
spreekwoord luidt immers: wiens brood men 
eet, diens woord men spreekt.

Daarnaast is het met de huidige bezetting 
van de afdeling Juridische Zaken (1,4 fte) niet 
mogelijk om aan de vraag te voldoen. De in-
schatting is dat een extra inzet van ten minste 
0,6 fte noodzakelijk is. Het ligt voor de hand 
om deze kosten hiervoor bij de aanvrager van 
de juridische bijstand in rekening te brengen. 
Dit sluit mogelijk niet aan bij de wens van de 
achterban, omdat zij erop rekenen dat de on-
dersteuning (voor de leden) bij de contributie 
is inbegrepen. Het zou echter niet rechtvaardig 
zijn om alle leden te laten meebetalen aan de 
juridische problemen van een enkeling.
Een ander punt dat aandacht behoeft is dat 
de Raad van Beheer aansprakelijk gesteld 
kan worden voor de gegeven adviezen. Hier-
toe zou een aanvullende verzekering moe-
ten worden afgesloten, hetgeen eveneens 
extra kosten met zich meebrengt.
 
Conclusie
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft de 
voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en 
komt tot de conclusie dat het niet verstandig 
is om als Raad van Beheer juridische bijstand 
aan te bieden anders en uitvoeriger dan dat 
die bijstand thans wordt gegeven. 

Als alternatief kunnen de leden een rechts-
bijstandsverzekering afsluiten. Desgewenst 
zou een collectieve verzekering worden af-
gesloten, maar ervaring uit het verleden)
leert dat de aangesloten verengingen daar-
aan geen behoefte hebben en dit zo nodig 
zelf regelen. 

We maken onderscheid tussen het perifeer 
vestibulair syndroom, waarbij het even-
wichtsorgaan betrokken is, en het centraal 
vestibulair syndroom, waarbij de hersen-
stam of de hersenen betrokken zijn. De symp-
tomen ontstaan meestal zeer plotseling. 
De verschijnselen van het centraal vestibu-
lair syndroom lijken erg op het perifeer 
vestibulair syndroom, maar zijn dan ook de 
reflexen vertraagd of geheel afwezig en is de 
hond algemeen ziek. De oorzaak kan een in-
fectie zijn, bijvoorbeeld toxoplasmose. 

Symptomen en diagnose
Bij het perifeer vestibulair syndroom wordt 
de kop scheef gehouden. Ook flitsen de 
ogen snel heen en weer, de zogenaamde 
nystagmus, dit is een belangrijk symptoom 
voor de diagnose. Verder kan de hond een 
verlamming aan de aangezichtszenuw heb-
ben en dus (meestal eenzijdig) een hangend 
oor, ooglid of wang (kwijlen aan een kant) 
hebben. De hond heeft geen pijn maar loopt 
alsof hij dronken is, ook kan hij daardoor 
omvallen en doordat hij zo duizelig is gaan 
braken. Door deze symptomen wordt nogal 
eens onjuist de diagnose hersenbloeding of 
tia gegeven worden en besluit men dat de 
hond beter kan inslapen, vaak niet nodig!
Andere mogelijke oorzaken van evenwichts-
problemen moeten worden uitgesloten, zo-

als middenoorontsteking of een trauma na 
een aanrijding. Soms kan een foto of mri scan  
gemaakt of in het geval van verdenking van 
centraal vestibulair syndroom een ruggen-
merg punctie worden gedaan om een her-
sentumor, bloeding of bacteriële infectie uit 
te sluiten.

Behandeling
Voor het perifeer vestibulair syndroom is geen 
behandeling, het gaat, in de meeste geval-
len, vanzelf weer over. De eerste paar dagen  
zijn naar om te zien omdat de hond vrij hul-
peloos is en niks zelf kan, echter na een 
paar dagen worden de verschijnselen min-
der en kan hij zich weer steeds beter red-
den. Meestal is de hond met een week of 
twee weer helemaal de oude. Soms blijven 
er wat rest verschijnselen over zoals een iets 
scheve kop en een wat wankelere pas. Een 
enkele keer wordt de hond meerdere malen 
getroffen en dan hangt het van de kwaliteit 
van leven af wat de mogelijkheden zijn. 
Bij de centrale vorm is de prognose slechter, 
tegen de meest voorkomende oorzaken hier- 
van (hersentumor) is niks te doen, uitzonde-
ringen hierop zijn de bacteriële en parasi-
taire oorzaken (toxmoplasmose). Soms kan 
een kuur met prednison nog enige verbete-
ring brengen. 

Hersenspinsels
Vestibulair syndroom
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Honden dromen

Christel van de Westelaken

Honden dromen als ze slapen, net als men-
sen. Honden hebben net als ons verschil-
lende fasen van slaap. Het enige verschil 
zit hem in de lengte van de tijd. Onze slaap 
cycli lijkt langer te zijn, maar net als mensen, 
gaan honden door een diepere slaap (SWS) 
en een rapid eye movement (REM) slaap. Dro-
men gebeurt tijdens de REM-slaap cyclus.

Hoe honden slapen
Wanneer de hond diep en langzaam adem-
haalt zit hij in de SWS slaapfase. Hoewel het 
een diepe slaap is, is het waarschijnlijker 
dat de hond tijdens deze slaapfase wak-
ker wordt dan tijdens de REM-slaap. Zodra 
de hond begint te “lopen” of trillen zit hij 
in de REM-cyclus, volgens onderzoek is er 
dan het meest hersenactiviteit. Behalve het 
trekken met de pootjes (wat soms op graven 
of hardlopen lijkt) maken de schone slapers 
ook geluiden tijdens hun nachtrust. Dat kan 

een sabbelgeluid zijn, piepen, grommen, 
smakken tot zelfs een echte harde blaf of 
een heuse wolvenhuil. Het is dus niet zo 
onwaarschijnlijk dat ook honden kunnen 
dromen. Honden kunnen immers ook ge-
beurtenissen herinneren en dromen is een 
normale manier om hun dagelijkse beslom-
meringen te verwerken. Waarover ze dro-
men zullen we echter nooit weten.

Wakker worden
Zoals het spreekwoord luidt ‘maak geen 
slapende honden wakker’, is het wijs om 
een dromende hond niet abrupt wakker te 
maken. Een hond kan namelijk heel instinc-
tief reageren. Als hij wakker schrikt weet hij 
de eerste seconden niet in welke situatie 
hij zich bevindt. Hij kan denken dat hij aan-
gevallen wordt en reageert verdedigend. 
Vooral met kinderen is het belangerijk dat 
de hond rustig wakker wordt gemaakt.
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Huisdierverzekeringen. Je leest en hoort er 

steeds vaker over. Maar is het afsluiten van 

een huisdierverzekering wel verstandig? Er 

zijn toch veel uitsluitingen, kleine lettertjes 

en ook hoor je dat de premie flink op kan 

lopen. We vroegen het aan Walter Boer van 

huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg, de 

grootste huisdierverzekeraar van Nederland. 

“We vragen altijd aan eigenaren of ze in staat 

zijn om een onverwachte dierenartsnota van 

een paar honderd euro zonder problemen, 

direct te betalen. Want een ongeluk of ziekte 

komt altijd onverwachts en vaak moet de 

dierenarts direct aan de slag. Dat kost geld, 

soms zelfs veel geld. Door het afsluiten van 

een huisdierverzekering weet de eigenaar 

dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over 

onverwachte medische kosten. Een prettige  

zekerheid, zowel voor het huisdier en de 

eigenaar. Wat de kleine lettertjes en uit-

sluitingen betreft? Dat herkennen wij niet. 

Wij hebben de meest complete dekking van 

Nederland en omdat we verschillende pakket-

ten hebben kan de eigenaar min of meer zelf 

zijn premie bepalen”. Of het verstandig is, 

beoordeelt u natuurlijk als eigenaar zelf. Als 

u zich maar wel bedenkt dat uw trouwe vier-

voeter volledig afhankelijk van u is als hij ziek 

wordt of een ongeluk krijgt. Meer informatie 

over huisdierverzekeringen vindt u o.a. op de 

site www.proteqdiernzorg.nl

Is het nuttig om een verzekering voor mijn 

dier af te sluiten? Waar moet ik op letten als 

ik een verzekering afsluit? 

Door een huisdierenverzekering af te sluiten 

neemt u deze onzekerheid weg. U hoeft zich 

geen zorgen meer te maken over onverwach-

te medische kosten en u kunt uw huisdier 

verzekeren van de beste veterinaire zorg. Het 

afsluiten van een huisdierverzekering kan 

dus nuttig zijn.

Een huisdieren-
verzekering is het 
overwegen waard

Verschillende aanbieders
In Nederland zijn er verschillende aanbie-

ders van huisdierenverzekeringen actief. 

Om een goede keuze te maken kunt u het 

beste de voorwaarden, het kennisniveau, 

de service en de diensten van deze aanbie-

ders vergelijken. Let bij uw keuze goed op; 

op sommige punten zijn verzekeringen goed 

vergelijkbaar, maar er zijn ook een hoop be-

langrijke verschillen. Kijk bijvoorbeeld goed 

naar:

•  de maximale vergoeding per verzekerings-

jaar,

•  de wijze van declareren, de eventuele kosten 

van de declaratie en de termijn van uitbe-

taling,

•  eventuele beperkte dekking bij aanvang 

van de verzekering (wachttermijn),

•  eventuele uitsluitingen die gelden voor 

sommige rassen,

•  de premies, instappremie en ouderdoms- 

toeslag. Over het algemeen geldt: hoe ho-

ger de premie hoe hoger de dekking.

• de dekking:

   •  Worden diagnostiek, behandeling ( ope-

raties) en nazorg bij heup of elleboog-

aandoeningen vergoed?

   •  Is specialistische zorg volledig gedekt?

   •  Worden spoedbehandelingen volledig 

gedekt?

   •Welke keuzemogelijkheden heeft u?
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BOXER VRIENDEN NEDERLANDBOXER VRIENDEN NEDERLAND

ZA 14 OKT 2017ZA 14 OKT 2017

Kampioensschapsclubmatch te Tilburg
Kynocenter Tilburg Lovensekanaaldijk 40  Aanvang 10.00 uur. Terrein open 9.30 uur

Officiële show met dubbel CAC en Clubwinnertitel
Keurmeester Torsten Lemmer 

Info: www.boxervriendennederland.nl  secretaris-boxervrienden@hotmail.com

Sponsor: www.Houwaerts.org


