Op 17 maart is Houwaert’s Gwenny
officieel Pools kampioen geworden.
Deze titel behaalde ze in 4 shows.
Een mooi resultaat. Op al de vier
shows werd Gwenny beste en
behaalde ze haar CAC’s.
Op de dag dat Gwendolientje zoals
ze genoemd word kampioen werd is
ze ook gedekt door de
Poolse kampioens reu Pagganini
Nostrom.
Inmiddels is Gwen ook de trotse
mama van 8 gele pups.
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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
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Beste leden,
Hier al weer het tweede clubblad van het jaar.
e
Dat we als 2 club heel actief zijn blijkt uit het
aantal resultaten die we weer hebben
neergezet in de afgelopen periode. Zo waren
we weer actief in het showen, het fokken en
niet te vergeten met het trainen. Op één front
blijven we nog een beetje hangen namelijk in
het actief deelnemen aan activiteiten!
Helaas blijkt dat we bij de meeste activiteiten
toch wat moeite hebben met het krijgen van een groter aantal
deelnemers. Zo zijn er nog steeds een paar plaatsen vrij voor de FOTO
cursus en de TRAININGSWEEK. De aspergeavond
rgeavond is drukbezocht en was
een groot succes. Langs deze weg Guus en Xandra nogmaalss bedankt. Ook
heeft de Poolse dierenarts weer een groot aantal vaccinaties en
onderzoeken bij onze boxers verricht. De trainingsgroep
groep van Boxers op de
locatie van KC-Tilburg
burg groeit nog steeds. Naast een aantal Boxerbaby’s zijn
er ook een aantal nieuwe of toekomstige boxerbaasjes
oxerbaasjes en bazinnetjes
geboren. Kaartjes ontvingen we van Tom en Maloe Raeijmaekers, Martin
en Melanie Grielis, Ilona en Martijn van de Hout, Joris en Monique Hens,
we willen jullie hierbij nogmaals van HARTE FELICITEREN! Na de enorme
koude periode is het al weer lente en hebben we onze gedachten
gedachte alweer
volop bij de zomer. De vakantie oorbereidingen zijn inmiddels al weer aan
de gang. Hopelijk heeft u ook de gedachten bij de vereniging want zonder
uw hulp, steun en deelname kunnen we natuurlijk niets.. Het is
verbazingwekkend dat een aantal van de leden hun contributie nog niet
betaald hebben. Beste leden, we zijn een zeer gezonde vereniging maar
stort AUB uw contributie op ons rekeningnummer!
nummer! Wij kunnen NIET
zonder uw steun. Zeker
eker in de economisch moeilijke tijd moeten we op
elkaar kunnen rekenen. Ik hoop u weer tijdens een van de activiteiten te
ontmoeten.
Kees van Gorp, voorzitter.
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Wij zijn dringend op zoek 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 hebben helaas nog maar een aanmelding van een van onze
leden die zich wil gaan inzetten voor de post secretaris. Aangemeld heeft zich
Janette Behrens. Heeft ook u interesse voor deze post meldt u zich dan alsnog aan
op ons correspondentieadres.
Let wel;
Wij krijgen geen enkele vergoeding voor al het werk wat we verrichten!
Ben je een echte BOXERVRIEND help dan onze vereniging voor de komende jaren!
Tessa en Kees

Napoleon the Fifth Element heeft ook een aantal plekjes weten te
veroveren,
In Bremen werd Leon V1 beste reu en beste van het Ras
Wischhafen werd Leon V1 Anw, Dt. Ch. VDH en Beste Reu, hiermee wint
Leon zijn 4e en dus laatste KSA (klubsieger Anwartschaft) op een nog zeer
jonge leeftijd. In Tsjechië wordt Leon wederom V1 en wint hiermee de
CACK Tsjechië.
Ook wint Acor v.h Twentse Ros in Wischhafen zijn klasse en krijgt het Anw.
Dt. Ch. VDH.
En in Tsjechië wint ook Amani v.h. Twentse Ros haar klasse en krijgt het
CACK Tsjechië.
Ook wordt Olympico's Messi D’Esglai SG 2 in de puppyklasse.
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Mientje van Helvoort iss al jaren een
van de “gezichten”in de
boxerwereld. Al jaren fokt ze onder
de kennelnaam v Arjola’s Home.
Gemiddeld heeft Mientje twee tot
drie nesten per jaar en doet dit met
veel liefde en geduld. Aanvankelijk
startte de echtgenoot van Mientje
Mie
de
kennel maar na zijn overlijden is de
kennel voortgezet door Mientje zelf.
Mientje fokte verder en was en bleef
actief in de boxerwereld.
oxerwereld. Ze vond
haar levensgeluk
geluk opnieuw door het
leren kennen van haar partner Jos. Jos is inmiddels ook al vele jaren een
fanatiek boxerliefhebber. Voor zowel Jos als Mientje is de boxer een hobby
en een groot deel van hun leven wordt gevuld door deze hobby. Er werden
vele honden gefokt die prijzen behaalden op shows. Arjola’s Home is dus
d
een naam die bij de meeste van de boxerliefhebbers wel bekend is. Voor
mij is kenmerkend dat ze altijd zulke grote honden hebben. Bij Jos en Mien
leven de honden in huis. Zee hebben nog net geen eigen computer en T.V.
maar voor de rest……
Jos en Mientje gebruikten twee keer een reu van ons. Van een nest van
Davidoff Dla Ciebie hebben we
twee honden, een reu en een
teef. Onlangs hadden Mientje en
Jos een nest met Houwaert’s
Denzel Roque waarvan hier een
pup trots geshowd wordt. We
hopen Jos en Mientje nog vaak
op onze evenementen tegen te
komen.
Kees van Gorp
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Op zondag 3 juni organiseren Kees en Kamila van Gorp een ‘fotografie
fotografie met
de hond’ dag. Dierenfotograaf Marc Faro is reeds vele jaren actief in het
fotograferen van honden en zal diee dag iedereen bijstaan om meer te leren
over het fotograferen van honden. Dit zowel in techniek als in praktijk.
Zowel 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
mail te sturen aan;
kees1962@hotmail.com
We beginnen deze dag in tegenstelling tot eerdere berichten om 11.00
uur. 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
aal 15 mensen toegelaten. U dient uw eigen camera mee te nemen.
Ook kunt u uw eigen hond meenemen. Voor
oor eten wordt gezorgd.
K&K

Houwaert’s Jinx waterpret op dagrecreatie ’t Zand te Alphen
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Van 23 juli tot en met 27 juli zal de nadruk gelegd worden op het trainen
met de boxer.
Er is slechts voor enkele honden van andere rassen plaats in deze week.
We willen maximaal 15 honden laten deelnemen om kwaliteit van de
cursus te waarborgen!
Er kan door allerlei leeftijdsgroepen deelgenomen worden.
OOK VOOR PUPS IS DEZE WEEK EEN AANRADER!
De laatste jaren blijkt dat er veel belangstelling is voor deze
midweekcursus.
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. Er kan voor eigen
drankjes en versnaperingen gezorgd worden.
Aan het eind van de trainingsweek willen we (op zaterdagochtend 4
augustus) weer gezamenlijk schoonmaken en opruimen, zodat de locatie
schoon achter blijft..
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 of in de
kantine.

Boxermagazine uitgave 4 Jaargang 2

-9-

Op 16 juni 2012 organiseren we een wandeltocht op het
dagrecreatieterrein: het Zand te Alphen (N.Br)
Fransebaan te Alphen (N.br) Aanvang 13.00 uur
Op deze dag gaan we
met aangelijnde honden
wandelen in een
prachtig natuurgebied
met een mooie route.
Let wel er moet met
aangelijnde honden
gelopen worden.
Hier mag door geen van
de deelnemers van
afgeweken worden. Dus
alle honden groot of
klein moeten aan de lijn
zijn.
Na afloop van de
wandeltocht is er een
mogelijkheid om een
klein hapje te nuttigen.
Bij droog (acceptabel)
weer zullen we na de
tocht een lekker broodje
Chantal en Jinx op de wandel locatie
hamburger voor u
bereiden.
Meldt u zich aub van tevoren aan want het zou jammer zijn
ijn om met 40
mensen van 1 broodje te moeten genieten.
Aanmelden in de kantine of via de mail;
secretaris-boxervrienden@hotmail.com
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17 maart jongstleden was er een grote internationale show in Polen. Nee ,na mijn
laatste stukje zult u begrijpen dat ik er deze keer voor koos om niet mee te gaan.
Kamila besloot dus dit keer een ander slachtoffer te zoeken om met haar naar
Polen te gaan voor een gezellige dagje “showen”. In de persoon Chantal Vaes en
haar Boxer Houwaert’s Napoleon Ax had ze twee leuke reisgenoten. Op vrijdag
vertrokken beide dames lekker vroeg naar het zuiden van Polen. Op naar Katowice
dus. Chantal haar vriend die net als ik een fanatiek dieet volgt besloten zoals
gewoonlijk toch maar weer volgende week te beginnen of verder te gaan met het
dieet.
Wij besloten dit keer maar te gaan genieten van een Japanse maaltijd! Onbeperkt
eten maar wel met stokjes. Ach in die twee en half uur dat je mag eten krijg je
krampen in je vingers en haast niets naar binnen, een ideaal dieet dus.
Onze dames kennende wilden we toch wel heel regelmatig een klein telefonische
consult want heel zeker wisten we niet of ze wel zouden aankomen. Zo’n
wereldreis is immers niet niets.
Na een uur of twaalf wachten en geduld opbrengen wisten we dan toch dat het
hotel gevonden was en dat het heel dicht bij de locatie van de show was.
e

Zaterdag kregen we het goede nieuws dat Houwaert’s Denzel Roque 1 bij de
reuen was, Houwaert’s Napoleon Ax eerste bij de pup reuen was en dat Houwaert’s
e
Gwenny Walentyna ofwel Gwendolientje ook 1 was geworden. Gwenny behaalde
hier haar laatste punt voor haar definitieve kampioenschap.
Precies op tijd want we wilden haar Kampioen maken voor ze gedekt zou worden.
Kamila bracht Gwenny vanuit de show naar vrienden van ons die de reu Paganini
Nostrum hebben. Gwenny bleef alleen achter en de beide dames reden weer naar
Nederland. Paganini heeft Gwenny inmiddels gedekt en zal binnenkort moeder
worden of juist zijn bij het uitkomen van ons blad!
Dat klinkt allemaal tamelijk eenvoudig maar natuurlijk liep het een en ander niet zo
eenvoudig. Na de show was er namelijk een verrassingsfeest voor mij in Nederland
e
georganiseerd waarvan ik helemaal niets wist. Zondag de 18 werd ik namelijk 50
jaar en dat wilden de leden en natuurlijk mijn kinderen en Kamila niet zomaar
voorbij laten gaan. Diep in de nacht kwamen de dames weer thuis en zondag
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e

ochtend de 18 merkte ik dat er dus iets vreemds gaande was. Er was
wa zoals gezegd
een verrassingsfeest. Voor dit feest wil ik iedereen nogmaals bedanken. Het was
fantastisch.

Een aantal dagen later mocht ik als “cadeautje” de hond weer op gaan halen.
Fantastisch want ik kon dat mooi vanuit Warschau regelen. Ik was namelijk met een
familielid aan ons huis aan het werken. Na een rit van 19 uur en een beetje gebruik
maken van Kamila’s helpdesk en tomtom
tom kwam ik thuis met de opmerking NOOIT
meer! Ik was blij met de helpdesk want daar waar de vrouwtjes van ons foutloos
naar toe waren gereden heb ik met een kleine vertraging en omweg uiteindelijk
ook weer de thuishaven bereikt!
Ondanks dat ik met “misss Gwendoline” in de auto zat denk ik toch niet met veel
plezier terug aan deze rit. Fijn als je een vrouw hebt die van showen en fokken
houdt!
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Houwaert’s Nikki & Nikita
Behrens
Haar showcarrière
carrière begint in Bremen,
Bremen
daar wordt ze 1e in de babyklasse en
beste Puppy.
Daarna wordt ze 1e op de jonge
hondendag Emmen en vervolgens 1e
op de clubshow in Tsjechië.
Al een heel indrukwekkende
kende lijst met
resultaten van Nikita en haar eigen
pupje Houwaert’s Nikki.
Nikki is de dochter van Michalina en Napoleon the Fifth Element. Napoleon
is een reu die Nikita
kita ook heel goed kent want deze is van haar vader en
moeder. Nikita was dan ook echt heeeeeel blij en verrast dat ze met haar
ouders mee mocht gaan kijken naar de pups van ons. Nog verraster dat ze
naar huis ging met het favoriete pupje van ons.
Nikita van harte
gefeliciteerd met al deze
resultaten!
O ja, de foto’s hebben we
van je moeder en zijn niet
stiekem door ons
genomen. We vonden het
wel een heel erge “privé
foto” !
Kees van Gorp
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Groei problemen bij jongen honden.
Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje of ik ook honden behandelde
die klachten hadden, omdat ze te snel groeiden. Ja, ook die kunnen
behandeld worden met homeopathie. Dus ik had direct weer een leuk
onderwerp om over te schrijven!
Jonge honden maken groeifases door. Hoe snel een hond groeit, heeft met
het ras en de grootte van de hond te maken. Bij middelgrote honden stopt
de groei rond 12 maanden en bij grote honden gaat dit langer door tot wel
18 maanden. Per hond zijn er ook wat verschillen ,de ene groeit wat trager
dan de andere. Zijn de verschillen te groot dan kan een hond er klachten
van krijgen en heeft hij hulp nodig. Klachten als kreupel lopen, door de
poten zakken enz.
Er zijn verschillende aspecten die een hond nodig heeft om te groeien.
Eten, bewegen en rust zijn er een aantal van. Voeding, goede voeding is
zeer belangrijk. Als dit niet goed gebalanceerd is kan een dier teveel
voedingsstoffen binnen krijgen wat niet gebruikt wordt, maar het wordt
wel in het lijf opgeslagen met alle gevolgen van dien.
Een hond die een verstoorde groei heeft, waarbij de stofwisseling uit
balans is, heeft hulp nodig. Een te snel groeiende hond heeft vaak Calciumphosphoricum nodig. Deze hond staat te hoog op zijn poten en is slungelig
(nou dat is bijna elke boxer wel) en heeft slappe gewrichten. Het element
phosphor is het snelle gedeelte (zoals de te snelle groei) en het calcium
element heeft het dier nodig voor de stevigheid die hij mist.
Een hond die slecht groeit en mager is, is het Silicea type. Het soort hond is
vaak wat zwak, gelaten, angstig, maar zeker niet agressief. Silicea zorgt
weer voor het herstel van het afweersysteem en zorgt voor herstel van het
opbouwsysteem van de hond.
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Dit komt voor in bijna alle cellen
van het lichaam. De stof zorgt voor
een belangrijke rol in de opbouw en
herstel van weefsel. CalciumCalcium
phosphoricum zit in grote
hoeveelheden in de botten tanden
en het bloed.
Hartelijke dierengroet,
Mariëlle

Calcium phosphoricum

www.homeopathietilburg.nl
info@homeopathietilburg.nl
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Teken, niet altijd onschuldig…
Als een hond vroeger een teek had, dan haalde je hem eruit en dacht er
verder niet meer aan. Een lastig, vies beestje, meer niet.
Tegenwoordig is dit aan het veranderen. Teken kunnen hele vervelende
ziektes overbrengen. Het gaat om de ziektes Babesiose (tekenziekte), de
ziekte van Lyme en Erlichiose. De teek zelf is niet de ziekmaker, maar hij is
de gastheer voor oa. de Babesia parasiet. Er zijn verschillende soorten
teken die de Babesia-parasiet over kunnen brengen. De meest
voorkomende is de schapenteek (Ixodus ricinus)Deze teek kan ook de
ziekte van Lyme overbrengen. Een andere teek die Babesiose kan
overbrengen is de Dermacentor , te herkennen aan zijn donkerbruine lijf
met ‘ streepjes’. Babesiose is een eencellige parasiet die zich nestelt in de
rode bloedcellen. Een volwassen teek infecteert zich door het opzuigen
van geïnfecteerd bloed. In de teek ontwikkeld zich de parasiet, die zich
later naar de speekselklieren verplaatst. Hier ontwikkeld de parasiet zich
tot een sporozoïet, die door middel van het speeksel van de teek, dat
vrijkomt bij een beet, wordt overgedragen. De parasiet vermenigvuldigt
zich in de rode bloedcellen van de hond. Deze barsten open en zo
vernietigt de parasiet de rode bloedcellen. Er ontstaat een massale
bloedafbraak waardoor bloedarmoede ontstaat. De incubatie tijd (tijd
tussen besmetting en ziekte) is 2 dagen tot 1 maand. De symptomen zijn:
hoge koorts (40 tot 41 graden),sloomheid, weinig tot geen eetlust.
De hond krijgt bloedarmoede en daardoor bleke slijmvliezen.
Heel kenmerkend is de rood bruine kleur van de urine.
Doordat ook de lever wordt aangetast kan de hond ook geelzucht krijgen.
De diagnose kan worden gesteld door het bloed met behulp van een
bepaalde kleuring onder de microscoop te bekijken, dan zijn de Babesia
parasieten te zien. Een snelle behandeling is noodzakelijk, gebeurt dit niet
dan zal de hond overlijden. De hond moet behandeld worden met een
middel dat de parasiet dood (Imidocarb) en moet mogelijk ook
bloedtransfusies ondergaan. Voorheen kwam babesiose alleen voor bij
honden die naar het Middellandse zee gebied waren geweest, of daar
Boxermagazine uitgave 4 Jaargang 2
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vandaan kwamen. De laatste jaren zijn er echter ook infecties vastgesteld
bij honden die nooit in Zuid Europa geweest zijn. In 2005 is er een
grootschalig onderzoek geweest waarbij men verwijderde teken naar de
dierenarts kon brengen, die dan vervolgens opgestuurd
tuurd werden voor
onderzoek. De Dermacentor teek is op verschillende plaatsen in Nederland
aangetroffen oa. In Zeeland ,Brabant, Den-Haag en Arnhem. De beste
methode om te voorkomen dat de hond Babesiose krijgt is door hem
iedere dag te controleren op teken
n en deze te verwijderen met een
tekentang. Ook kan een scalibor tekenband band gebruikt worden of pracprac
tic druppels voor in de nek. Er bestaat ook een enting (pirodog) maar deze
bied geen 100% bescherming en werkt maar enkele weken.
Ook kunnen teken de ziekte van Lyme overbrengen. Dit komt echter bij
honden niet heel vaak voor. De verschijnselen zijn: sloomheid, koorts
gewrichtsklachten gedragsveranderingen en neurologische verschijnselen
(epileptische aanvallen)De behandeling bestaat uit een aantal weken
antibiotica, maar als de parasiet zich al in het zenuwstelsel heeft genesteld,
dan is genezing meestal niet mogelijk.
Er is nog een ziekte die de teek kan overbrengen, namelijk ehrlichiose.
ehrlichiose
De bacterie Ehrlichia is hiervoor verantwoordelijk. Zowel de Demacentor
Demac
als de Ixodus teek kunnen deze bij zich dragen. Ehrlichia zit in de witte
bloedcellen en komt zo in de verschillende organen terecht. Het
immuunsysteem van de hond wordt aangetast en er kunnen
ontstekingsreacties voorkomen. De symptomen zijn: rillerigheid,
gheid, , koorts,
braken, spierpijn en krampen.De verschijnselen lijken op griep.
Er kunnen ontstekingen optreden in oa de nieren en
n er kunnen zich ook
stollingsproblemen voordoen. De meeste honden genezen goed, bij een
tijdige diagnose.
Tessa Mensink
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Op 11-11-2012 organiseren wij weer een UV examen. Tijdens dit examen
moet de hond 20 km naast de fiets lopen. Er zijn 2 stops na 8 km een van
15 minuten en na 15 km een van20 minuten. Na 20 km moet er nog een
kleine gehoorzaamheidstest afgelegd worden. Alle honden die op de
examendag 16 maanden zijn kunnen ingeschreven worden. U dient wel
een rashondenlogboek te hebben. Deelname kost € 20,-- inclusief snacks
hapjes en drankje onderweg. Nadat u zich heeft opgegeven en betaald
ontvangt u mneer info. Wij rekenen er op dat er voldoende belangstelling
zal zijn voor dit examen.
Toelatingsvoorwaarden.
Op de dag van het examen moet de Hond (HD) de voorgeschreven leeftijd
bereikt hebben. Er mogen geen uitzonderingen worden gemaakt.
UV 16 maanden (maximum leeftijd zes jaar) Er moet een
rashondenlogboek van iedere hond aanwezig zijn! Eigenaren dienen dit
voor het evenement te kunnen overleggen!
Uithoudingsvermogenproef UV/AD
Doel De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond
in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen
zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij
de hond kan deze vereiste inspanning uit loopprestaties bestaan, waarvan
bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen, in
het bijzonder aan het hart en de longen, maar evenzeer aan de
bewegingsorganen zelf, waarbij echter ook andere eigenschappen, zoals
temperament en hardheid tot uiting komen. Van honden, die deze
prestaties zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij
lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen
bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden en voor honden die voor
de fokkerij gebruikt worden.
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Waardering Voor dit examen worden geen punten verstrekt maar
uitsluitend de kwalificatie geslaagd of afgewezen toegekend. Aan geleiders
die met hun hond geslaagd zijn, wordt een diploma verstrekt.
Terrein Het examen moet op straten en wegen van zoveel mogelijk
verschillende aard worden gehouden. In aanmerking komen geasfalteerde,
geplaveide en ongeplaveide straten, wegen en paden. Het examen bestaat
uit twee gedeelten
1. Loopoefening
2. Gehoorzaamheidsoefening
1. Loopoefening
Het afleggen van een afstand van 20 km in een tempo van 12 - 15 km per
uur.
De aan de halsketting aangelijnde hond moet aan de rechterzijde van de
geleider naast de fiets lopen. De lijn moet niet te kort worden gehouden,
zodat de hond zichzelf steeds aan het tempo kan aanpassen. Licht trekken
door de hond aan de lijn is niet foutief, wel echter het voortdurend
achterblijven van de hond. Nadat een afstand van 8 kilometer is afgelegd,
wordt een pauze van 15 minuten gehouden. Gedurende deze rustpauze
controleert de keurmeester in hoeverre de honden
vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Honden die een zeer vermoeide
indruk maken, worden van verdere deelname uitgesloten. Na deze pauze
moet een afstand van 7 kilometer worden afgelegd, waarop een rustpauze
van 20 minuten volgt. Gedurende deze pauze moet de hond de
gelegenheid gegeven worden zich vrij en ongedwongen te bewegen. De
keurmeester controleert ook nu de honden op vermoeidheid en tevens op
eventuele stukgelopen voetzolen. Oververmoeide honden en honden die
hun voetzolen hebben stukgelopen moeten van verdere deelname worden
uitgesloten.
Na de pauze van 20 minuten moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Na
het afleggen van deze laatste afstand is er een pauze van 15 minuten
waarin de honden weer de gelegenheid moet worden gegeven zich vrij en
ongedwongen te bewegen. De keurmeester controleert ook nu in hoeverre
de honden oververmoeid zijn en of zij eventueel hun voetzolen hebben
stukgelopen.
Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen
moeten van verdere deelname worden uitgesloten. De keurmeester en de
examenleider begeleiden de honden op de fiets of in de auto. Om honden
die de prestaties niet kunnen volbrengen, te verzorgen en mee te nemen,
is het gewenst een auto ter begeleiding van de honden mee te laten rijden
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die eventueel ook een reservefiets mee kan nemen. Een hond die blijk
geeft elk temperament of iedere hardheid te missen, buitensporige
vermoeidheids-verschijnselen vertoont, het tempo van ca. 12 km. per uur
niet kan volhouden of aanzienlijk meer tijd voor deze prestatie nodig heeft,
moet worden afgewezen.
Gehoorzaamheidsoefening
In aansluiting op de loopoefening, na de pauze van 15 minuten, moeten de
HG zich op aanwijzing van de AK met hun honden aan de voet opstellen
voor de gehoorzaamheidsoefening. Iedere HG moet met de hond daarbij
de oefening "vrij volgen" tonen. De oefening mag ook aan de lijn
uitgevoerd worden maar moet geschieden volgens de bepalingen van IPO
I; er wordt echter niet geschoten en niet door de groep gevolgd.
Opmerkingen
De HG moeten hun honden voor het examen voldoende tijd geven om zich
te kunnen ontlasten.
Het gebruik van alcohol e.d. tijdens het examen en de daarbij behorende
pauzes is ten strengste
verboden. Het examen wordt niet gehouden bij een buitentemperatuur
van meer dan 22º C.
Het gebruik van de "Springer", evenals van een Scootmobiel is toegestaan.
De tijdsduur van de pauzes, respectievelijk 15, 20 en 15 minuten, moet
volledig worden aangehouden. In de maanden april t/m augustus mag een
UV-examen ook op een doordeweekse avond worden georganiseerd.
Per keurmeester mogen er 20 honden deelnemen aan het UV/AD examen.
Aanvraag Rashondenlogboek (Van de site van de Raad van Beheer
overgenomen)!
Via het formulier onderaan deze pagina kunt u direct, digitaal een logboek
voor uw hond aanvragen.
U dient daarvoor wel als eigenaar (en niet als mede-eigenaar!)
geregistreerd te staan op de stamboom met het juiste actuele adres (zie
voorwaarden hieronder).
Als u als eigenaar geregistreerd staat met het juiste adres hoeft u dus niet
meer zoals in het verleden de stamboom op te sturen.
Incorrecte adresgegevens eigenaar
Als de adresgegevens van u als eigenaar op de stamboom of op het
registratiebewijs niet meer correct zijn dient u uw stamboom of het
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registratiebewijs op te sturen voor herregistratienaar
naar de raad van
beheer.Wilt u bij deze herregistratie aangeven dat u tegelijkertijd een
logboek wilt bestellen. U hoeft het logboek dan niet apart na te bestellen.
Aanvragen logboek als mede-eigenaar
Als mede-eigenaar heeft u volgens het Kynologisch Reglement geen enkele
bevoegdheid en mag u geen logboek aanvragen. Vanaf 1 januari 2006
kunnen logboeken alleen nog maar besteld worden door de geregistreerde
eigenaren en niet meer door mede-eigenaren,
enaren, conform de bepalingen in
het Kynologisch Reglement.
Kosten & Levertijd
De kosten voor een rashondenlogboek zijn terug te vinden in de
'Tarievenlijst' onder de knop "Raad van Beheer'. Wacht u a.u.b. met
betalen tot u van ons de factuur hebt ontvangen.
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u binnen enkele dagen een
factuur. Mocht u binnen een week geen factuur ontvangen hebben, neemt
u dan contact op met de afdeling "Logboeken".
Indien aan alle voorwaarden is voldaan, dient u rekening te houden met
een levertijd van ca. twee tot drie weken na ontvangst betaling. Houdt u
hiermee rekening als u het boekje nodig heeft voor een officiële proef of
wedstrijd en vraag het op tijd aan!
LET OP: Indien u een
n aanvraag voor een Logboek indient ontvangt u een
factuur. Indien u deze niet binnen 3 maanden na ontvangst van de 1ste
factuur betaald, annuleren wij de bestelling. Wilt u alsnog een logboek dan
dient u opnieuw een bestelling te plaatsen. Ontvangen wij naa annulering
daarna alsnog
een betaling
dan zullen wij
deze
terugstorten.

Gezellig
ezellig
wachten
achten
tijdens het
grote Asperge
diner van Guus
Hendriks
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Op dit moment maken Kees en Kamila in overleg met Tessa een nieuwe
nie
website. De site zal hopelijk wat meer van deze tijd zijn. Kortom een
strakkere uitstraling en hopelijk wat eenvoudiger van opzet.
We verwachten dat de site eind van de maand juni in de lucht is.
We hebben er ook voor gekozen om als een van de eerste verenigingen
ook de witte boxer in de lay-out te verwerken. Wijij hopen dat de leden
positief zullen reageren op de nieuwe site.
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Op maandagavonden en zaterdag ochtend zijn er behendigheidslessen
voor de boxer! Kamila van Gorp kan u meer info verstrekken!
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