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Het is alweer voorjaar, de dagen vliegen voor-
bij, activiteiten staan voor de deur. De eer-
ste zonnige dagen hebben we al achter ons. 
Heerlijk zitten op een zonnig terras en kijken 
naar de verrichtingen op het veld!  

Voor ons gezin waren er echter ook veel don-
kere dagen in de afgelopen periode. Niet zo-
zeer omdat het winter was, maar omdat we 
twee van onze honden verloren hebben en 
ook niet te vergeten waren er donkere dagen 
vanwege mijn gezondheid. We knokken nu tot 
de zon weer gaat schijnen ……   

Ik wil wel alle mensen bedanken voor de lieve 
berichten, kaarten en bezoekjes aan ons. Ver-
der hebben wij ongekend veel hulp en vriend-
schap gekregen in deze moeilijke tijd.  Zeker 
het bouwen van een trimsalon voor Kamila 
was een super gebaar van vriendschap!

Voor de drie rasverenigingen die vertegen-
woordigd zijn op onze hondenschool is er ook 
weer veel te melden. Kijk daarom met regel-
maat op de sites.
Voor alle drie de verenigingen is er een nieuwe 
website gebouwd. De sites zijn zo goed als klaar.  
Via www.doginfo.eu willen we een platform 
bieden waarop u kunt doorlinken naar diverse 
sites.
 
Heeft ook u een bijdrage voor ons blad dan 
zien we die graag tegemoet!
 
Kees van Gorp, voorzitter.

Beste Boxer vrienden
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Hoe stop je een
hondengevecht?

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 ge-
vecht begint, moet je de honden zo snel en 
veilig mogelijk uit elkaar halen. Bij een ge-
vecht 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 interesse 
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 vast-
pakken 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 den-
ken dat je het gevecht alleen toejuicht waar-
door ze zullen blijven vechten.

Altijd ingrijpen of niet?
Er wordt weleens gezegd dat je de honden 
het moet “laten uitvechten” en dat ze het on-
derling maar moeten regelen. Dit kan inder-
daad verstandig zijn, maar alleen bij kleine 
strubbelingen binnen een roedel. Dit geldt be-
slist niet tussen twee honden die elkaar niet 
kennen! Een gevecht tussen twee roedelge-
noten ziet er vaak heftiger uit dan dat het is, 
gelukkig duurt het vaak maar een paar mi-
nuten en lopen 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 
situaties 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 voel-
baar op het moment dat beide honden los 
lopen tijdens een wandeling? Roep dan je 
hond naar je toe en vervolg de wandeling in 
een andere richting. Blijf vooral zelf ontspan-
nen, jij moet laten merken dat jij de baas 
bent.
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Tessa Mensink

Een stembandverlamming (larynxparalyse 
(Larynxparese is verslapping) is een veel 
voorkomende aandoening bij oudere hon-
den van grote rassen. De ziekte verloopt 
geleidelijk. Als eerste verandert het stem-
geluid van uw hond. In de loop van de tijd 
wordt het inademen steeds moeilijker. Uw 
hond wordt benauwd en ook hijgen geeft 
problemen.
In het ergste geval kan een dier overlijden 
aan de complicaties van deze aandoening. 
De benauwdheid is in de meeste gevallen 
met een operatie te verhelpen.

Verschijnselen stembandverlamming
Honden met een stembandverlamming heb- 
ben een ander stemgeluid. De honden zijn 
schor, hees, rochelen, hoesten of hebben 
een ander bijgeluid bij het ademen.
De hond kan minder ver wandelen, is tra-
ger dan voorheen en spelen is meestal niet 
meer mogelijk.

Als het buiten koud is, vallen de klachten 
meestal mee. De meeste dieren komen in 
de problemen als het warmer wordt: 
• Het dier wil hijgen om af te koelen, maar is 

hiervoor te benauwd.
•Een veranderd stemgeluid
• Kokhalzend of hoesten tijdens het eten en 

drinken.
• Verminderd uithoudingsvermogen bij in-

spanning en te duidelijke ademgeluiden 
(als een zeehond)

•  Door het moeilijke ademen zwellen stem- 
banden op, waardoor het hijgen nog 
moeilijker wordt. Blauwe tong (zelfs 
flauwvallen)

•  Omdat het hijgen niet goed gaat, loopt de 
lichaamstemperatuur gevaarlijk op.

• De meeste honden raken in paniek.
 
Eerste hulp bij benauwdheid
•  Zoek het dichtstbijzijnde koele plekje op 

en laat uw hond rusten.

•  Koel uw hond door hem tot op de huid nat 
te maken.

•  Zoek vervoer en ga zo snel mogelijk naar 
uw dierenarts. Doe de airco in de auto aan  
of doe de raampjes open.

•  In veel gevallen is het nodig om uw hond 
iets rustgevends te geven (te sederen)

•  Soms is het nodig om een buisje aan te 
brengen in de keel. Dit kan alleen als uw 
hond onder narcose ligt

•  Bij honden met een dikke, dichte vacht is 
het soms nodig om het dier te scheren, 
zodat het sneller afkoelt

Oorzaak stembandverlamming
In de meeste gevallen wordt de stemband-
verlamming veroorzaakt door slijtage van 
zenuwcellen in de hersenen. Soms is er een 
andere oorzaak aan te wijzen:
• erfelijkheid
• trauma / operatie
• een tumor in het halsgebied (vaak een schild- 

      kliertumor)
• spier- of zenuwziektes
  
Diagnose stembandverlamming 
De diagnose larynxparalyse wordt gesteld 
met behulp van keelinspectie/ broncho-
scopie.
•  Lichamelijk onderzoek, inclusief beluiste-

ren van hart en longen
•  Röntgenonderzoek van de borstholte 

(hart en longen)
•  Schildklierfunctie test doormiddel van 

een bloedonderzoek

Behandeling stembandverlamming 
De behandeling bestaat uit een operatie. 
Het rare blaffen blijft, maar het dier is niet 
meer benauwd. De behandeling van larynx-
paralyse is gericht op het wijder maken van 
de stemspleet, zodat de ademhaling onge-
hinderd kan plaatsvinden.
                       >>

Stemband-
verlamming
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Hiervoor zijn in de loop der jaren vele tech-
nieken ontwikkeld. Alle technieken hebben 
dit zelfde doel maar ook hetzelfde nadeel:
De stemspleet kan bij het slikken niet meer 
volledig sluiten 

In de afgelopen jaren heeft één techniek zich 
onderscheiden die zeer succesvol is en bo-
vendien maar weinig complicaties met zich 
mee brengt. Dit is de zogenaamde unilate-
rale crico-arytenoid lateralisatie, ook wel 
bekend als de “Tie-back” methode. Hier- 
bij wordt het (bovenste) aanhechtingspunt 
van de stemband wat naar achteren en op-
zij getrokken:
De verlamde spier wordt als het ware ver-
vangen door een hechting.

Een lichtere variant kun je ook verhelpen via 
medicijnen. (kalmeringsmiddelen en cortico- 
steroïden). Dit in combinatie  met een op-

timaal lichaamsgewicht en aangepast le-
vensstijl zonder stress, opwinding rustig  
aan doen met warm/vochtig weer. De hals-
band dient plaats te maken voor een borst-
tuig!
 
Prognose stembandverlamming
De belangrijkste complicatie na een larynx-
paralyse operatie is de mogelijkheid dat het 
dier zich verslikt.

Bij sommige dieren met een stembandver-
lamming blijkt op termijn toch sprake te zijn 
van een zenuw-spier aandoening, waardoor 
de slokdarmfunctie afneemt. De kans op 
verslikken neemt bij die dieren toe.

Met dit incidentele verslikken valt veel beter 
te leven dan met de ernstige benauwdheid 
en de gevolgen hiervan bij niet geopereerde 
honden.

 

Ook honden kunnen soms  neurologische 
aandoeningen krijgen. In dit artikel gaan 
we er een aantal behandelen. Gek genoeg 
is niet iedere dierenarts goed op de hoogte 
van de diverse aandoeningen en worden ze 
vaak me elkaar verward met alle gevolgen 
van dien.  

Vestibulair syndroom
Onder vestibulair syndroom verstaan we 
een syndroom waarbij evenwicht stoor-
nissen ontstaan . Hierbij maken we on-
derscheid tussen het perifeer vestibulair 
syndroom, waarbij het evenwichtsorgaan 
betrokken is, en het centraal vestibulair syn-
droom, waarbij de hersenstam of de herse-
nen betrokken zijn.  Het komt het meeste 
voor bij honden op leeftijd. De symptomen 
ontstaan meestal zeer plotseling en er zijn 
verschillende oorzaken voor aan te wijzen 
met wisselende prognoses .

Ook hebben we het centraal vestibulair 
syndroom, daarbij zijn er cellen in de her-
senstam of grote hersenen aangetast. De 
verschijnselen lijken erg op het perifeer 
vestibulair syndroom, alleen zijn dan ook de 
reflexen vertraagd of geheel afwezig en is de 
hond algemeen ziek. De oorzaak kan een 
bacteriële infectie zijn, bijvoorbeeld hon-
denziekte ,ehrlichia of toxoplasmose. 

Symptomen
Bij het perifeer vestibulair syndroom is het 
evenwichtsorgaan betrokken, deze kan 
zijn positie ten opzichte van de aarde niet 
meer bepalen en daardoor wordt de kop 
scheef gehouden. Een ander, zeer belang-
rijk symptoom is dat de ogen snel heen en 
weer flitsen, de zogenaamde nystagmus, dit 
symptoom is een van de belangrijkste voor 
het diagnosticeren van het vestibulair syn-
droom. Verder kan de hond een verlamming 

Hersenspinsels
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deze aandoening en dan hangt het natuur-
lijk van de kwaliteit van leven af wat de ver-
dere mogelijkheden zijn. 
Bij de centrale vorm is de prognose slech-
ter, tegen de meest voorkomende oorzaken 
hiervan (hersentumor) is niks te doen, uit-
zonderingen hierop zijn de bacteriële en pa-
rasitaire oorzaken (toxmoplasmose). Soms 
kan een kuur met prednison nog enige ver-
betering brengen.

Slotsom
Kom niet te snel tot de conclusie dat de 
hond beter kan inslapen, een echte hersen-

bloeding, beroerte of tia komen sporadisch 
voor bij honden, meestal is het vestibulair 
syndroom en hoe rot en uitzichtloos het er 
de eerste dagen ook uitziet, vaak knapt de 
hond binnen afzienbare tijd weer helemaal 
op en kan hij best nog een tijd een hond 
waardig leven leiden!

          

aan de aangezichtszenuw hebben en dus 
(meestal eenzijdig) een hangend oor, oog-
lid 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 wil de diagnose her-
senbloeding of tia nogal eens gegeven wor-
den en besluit men dat de hond beter kan 
inslapen, dit is in de meeste gevallen echter 
niet nodig!

Diagnose
De diagnose wordt gesteld door andere 
mogelijke oorzaken van evenwichtsproble-
men uit te sluiten, bijvoorbeeld een mid-
den oorontsteking of een trauma zoals 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, dit klinkt erger dan het is 
want het gaat , in de meeste gevallen, van-
zelf weer over.

De eerste paar dagen zijn naar om te zien 
omdat de hond vrij hulpeloos is en niks zelf 
kan, echte na een paar dagen worden de 
verschijnselen minder en kan hij zich weer 
steeds beter redden. Meestal is de hond 
met een week of twee weer helemaal de 
oude. Soms blijven er wat rest verschijnse-
len over zoals een iets scheve kop en een 
wat wankelere pas. Een enkele keer wordt 
de hond meerdere malen getroffen door 
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Wat is een ‘Wechselnase’ of 
wisselneus. 

Bij verschillende rassen zoals bijvoorbeeld 
de Collie, Siberische Husky en Alaskan Ma-
lamute, maar ook de Golden Retriever en 
natuurlijk onze Hovawart kunnen een aantal 
honden binnen het ras een wisselneus krijgen. 
Onder wisselneus verstaan we het opmerke-
lijke verschijnsel van het veranderen van kleur 
van de neusspiegel van de hond, van donker 
naar licht(er) en andersom, al naar gelang het 
seizoen. Aangezien de neus in hartje winter 
het lichtst is gekleurd heeft de wisselneus de 
naam ´Wechselnase´ gekregen. Zo tegen het 
einde van de maand januari, halverwege de 
donkere wintermaanden, bereikt de ‘Wech-
selnase’ zijn dieptepunt. De eerst zo mooi 
gekleurde zwarte neusspiegel van de hond is 
verbleekt tot lichtbruin en soms zelfs lichtroze 
met donkere of zwarte neusranden. Maar dan 

komt de lente, het wordt warmer en de zon 
schijnt weer met grotere regelmaat. Het roze 
neusje van de hond kleurt langzaam maar 
zeker naar bruin en dan hoogzomer vaak ook 
weer naar donkerbruin en zelfs zwart.

Andere factoren en invloeden.
Niet alleen het seizoen, de buitentemperatuur 
en het aantal zonuren schijnen de kleur van de 
neus te beïnvloeden, ook hormonen lijken een 
rol te kunnen spelen bij het verkleuren van de 
neus. Een teef met een ‘Wechselnase’ kan tij-
dens het vorderen van de dracht een donker-
dere neus krijgen die tijdens de zoogperiode 
zelfs kan opkleuren tot zeer donkerbruin en/
of zwart. Eenmaal uit de zoogperiode zal de 
neus langzaamaan weer zijn oorspronkelijke 
wisselende kleur krijgen. Ook sommige voe-
dingssupplementen en vitaminen kunnen de 
kleur van de wisselneus helpen bepalen. Het 

effect daarvan is echter tijdelijk, de genen 
nemen altijd weer de overhand. Daarnaast 
kunnen een aantal van deze supplementen 
ook de kleur van de vacht beïnvloeden, zoals 
bijvoorbeeld caroteen of zeewier, waardoor de 
hond in mindere of meerdere mate wildkleur 
kan krijgen. Ook dit verschijnsel verdwijnt weer 
enige tijd nadat men stopt met het toedienen 
van deze supplementen.

De ‘Wechselnase’ is geen ziekte! 
Het fenomeen Wechselnase’ is tot op heden 
nooit wetenschappelijk onderzocht, hoewel 
intrigerend en veelbesproken is er nooit een 
aanleiding tot nader onderzoek geweest. De 
‘Wechselnase’ is dan ook geen aandoening 
of ziekte, een hond met een ‘Wechselnase’ 
is absoluut gezond en kan hier ook niet ziek 
of zwakker van zijn of worden, maar in goede 
gezondheid een hoge leeftijd bereiken. Hoofd-

zakelijk heeft dit verschijnsel te maken met de 
verschillende genetische typen pigmentatie 
van huid, lip- en oogranden en voetzolen en 
de genetische kleur van de vacht van de hond, 
wat altijd met elkaar in verband staat. De 
lichte vacht van een blonde Hovawart is een 
maskerende kleur, waaronder zich niet alleen 
een andere onzichtbare genetische haarkleur 
verschuilt, maar ook de daarmee gepaarde 
genetische kleur van de huid, neus, lip- en 
oogranden en voetzolen. Het is niet zo dat een 
hond met weinig pigment in de beharing ook 
per definitie een lichte neus en lichte ogen zal 
krijgen. Bepalend is de onderliggende geneti-
sche kleur- en pigmentcode die iedere hond 
bij zich draagt. Een hond met een lichte vacht 
kan een gitzwarte neus hebben met donkere 
of lichte ogen, ofwel een bruine of permanent 
lichte neus met donkere of lichte ogen. Maar 
ook een hond met veel pigment in de vacht  

De wisselneus
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kan een zwarte, bruine of lichte neus hebben 
met eveneens donkere of lichte ogen. De kleur 
van de vacht en van de ogen vererven apart 
van elkaar en ook van de pigmentatie van 
huid, oog- en lipranden, neus en voetzolen, 
maar hebben allen een onderling verband in 
het totaal plaatje van degenetische kleurfor-
mule. Het is wel zo dat de donkere en/of lich-
tere neus zal gaan wisselen of eventueel per-
manent licht zal blijven, terwijl de echt gitzwart 
gepigmenteerde neus zwart zal blijven. 

Voorspelbaar? 
Is het mogelijk een ‘Wechselnase’ te zien en/
of te voorspellen bij een pup op zeer jonge leef-
tijd? In een nest met pups kleuren de zooltjes 
en het neusje vanaf de geboorte langzaam op 
binnen enkele dagen tot enkele weken, soms 
blijven beiden wat lichter van kleur maar vaak 
lijken alle pups een mooi zwart pigment te 
hebben en is het moeilijk te zeggen of er pups 
bij zijn die een wisselneus zullen ontwikkelen. 
Een ervaren fokker echter kan zien of het zeer 
donkere pigment echt gitzwart is of zeer don-
kerbruin/zwart lijkend. Bij nauwkeurig onder-
zoek van de kleur van het pigment kan men bij 
een bepaalde lichtval het blauwzwarte van het 
bruinzwarte van het neusje van de pup onder-
scheiden. Ook pups met een gitzwart neusje, 
maar met een minuscuul lichter streepje langs 
de neusvleugels of met een neusholte die wat 
lichter (roze) is, zullen naar alle waarschijnlijk-
heid een ‘Wechselnase’ ontwikkelen. De erva-
ren fokker kan dus tot in grote mate voorspel-

len of de pup een lichte(re) neus zal krijgen, 
die  van permanent licht tot wisselneus zal 
leiden. De echt gitzwart gepigmenteerde pups 
zullen ‘hoogstwaarschijnlijk’ een heel leven de 
zwarte neus behouden. Hoogstwaarschijnlijk 
betekent dus, dat er toch altijd een klein per-
centage koffiedik kijken blijft bestaan totdat 
de pup wat ouder is of zelfs de volwassen leef-
tijd heeft bereikt. 

Belangrijk? 
Is de wisselneus of ‘Wechselnase’ nu echt 
heel erg belangrijk? Nee, eigenlijk niet echt. 
Natuurlijk is een gitzwart neusje mooi en zal 
het zeker op de show goed doen en eventu-
eel mede bepalen of een hond zal winnen in 
de ring. Daarnaast is wel belangrijk dat de 
Hovawart een goede pigmentatie blijft behou-
den ook in de toekomst. Bij de keuze van een 
partner moet dan ook de pigmentatie van de 
beide ouderdieren in het oog gehouden wor-
den om te zorgen dat het pigment voldoende 
aanwezig blijft in het nageslacht. Maar een 
hond met een wisselneus is kerngezond, kan 
erg mooi zijn, een Kampioenschap behalen en 
kan zeer zeker goed gepigmenteerde nakome-
lingen voortbrengen. 

2016

Dekreu: Molotof Balderbusse
 

Naam: Molotof Balderbusse
Geb : 18.05.2014
Gezondheids onderzoeken:  
HD: A  Hart: 0 (CC)
Vader: Don juan v Rusticana
Moeder: Killala Balderbusse
Eig. Fokker: H. Schiltkamp

Heeft u een dekreu dan kunt u indien 
deze aan alle criteria voldoet in de 
schijnwerpers laten plaatsen. Wij kie-
zen er dan een uit voor de volgende 

editie van ons blad. Tevens kunnen honden op de site geplaatst worden! 

6 tm 8 mei Animal Event   WG Tilburg
5 Mei  UV examen   WG Musselkanaal
14/16 Mei IPO trainingsweekend + examen WG Musselkanaal
11 Juni  Workshop speuren menselijke geur WG Musselkanaal
19 Juni  Workshop Balance en Coördinatie WG Musselkanaal
9 Juli  Workshop Detectiespeuren  WG Musselkanaal
17 Juli  VZH – IPO en speurhondexamen WG Noord Limburg
2 tm 5 aug Traingsweek Tilburg   WG Tilburg
8 tm 14 Aug IPO Summer-camp   WG Musselkanaal
10 & 11 sept  BVN wedstrijden IPO / VZH / SpH WG Musselkanaal
September Kampioensschapsclubmatch  WG Tilburg
12 okt  Workshop Balance en Coördinatie WG Musselkanaal
20 okt  Workshop speuren menselijke geur WG Musselkanaal
22 & 23 okt Workshop Detectiespeuren  WG Musselkanaal
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Kynocenter 
Wandel- en 
puzzeltocht

Op 10 april organiseerde Kynocenter Tilburg 
een wandeltocht waar zowel de Boston- de 
Hovawart- als de Boxerclub aan deelnam.  
Voor aanvang werd er gezamenlijk gezellig 
een kop soep gegeten en niet te vergeten 
genoten van een  drankje. Na enige uitleg 
van Kees gingen de mensen met de auto’s 
naar het vertrekpunt. Hier was voldoende 
parkeergelegenheid en de mensen en honden 
genoten zichtbaar. Het was heerlijk zonnig 
in tegenstelling tot een paar dagen ervoor 
toen we de tocht controleerden. Toen wer-
den we getrakteerd op zware regen en zelfs 
hagelbuien. 

De tocht ging door een prachtig natuurge-
bied achter het Trappistenklooster. Het ge-
bied wordt de Kerkeindseheide genoemd. 
In tegenstelling tot wat de naam doet ver-
moeden is het een mooi bosgebied waar de 
hondjes in kleine groepjes liepen en heerlijk 
konden spelen. De tocht duurde voor die-
gene die goed liepen ongeveer twee uur. 
Blij moe en voldaan kwam iedereen na een 
paar uurtjes weer op de locatie. Slechts twee 
combinaties kwamen niet voor de koffie. De 
ene was verloren gelopen en de andere had 
moeite met de nog kleine kindjes die de 
tocht toch wel wat zwaar vonden. 

HEUGLIJK NIEUWS!
Onze Penningmeester Chantal Konings en haar man Fred Konings 

hebben  op 7 april een  prachtige zoon gekregen. 
Sem is om 23.21 geboren met het gewicht 3915 gram.



Boxer 
van de 

Maand!! 

Wil je graag dat jouw 
Boxer in het zonnetje komt 
staan? Geef je dan op voor 

Boxer van de Maand! 
Elke maand zal 

de leukste, grappigste, 
mooiste, serieuste, of 
meest spontane foto 

van een Boxer ge-
kozen worden. Deze foto 
zal dan maandelijks op 

onze website bekend ge-
maakt worden. 

Je kunt je opgeven door 
een mail met je foto’s 

(zoveel je wilt, wanneer 
je wilt) te sturen naar 

kees1962@hotmail.com 

Take the challenge!
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Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

Rasspecifieke eigenschappen
vragen om rasspecifieke voeding

Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV – Postbus 63 – 5460 AB Veghel
Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl 

of kijk op onze website www.royalcanin.nl/boxer

ware grootte
gevoelige 
spijsvertering

zeer 
gespierd

kwetsbaar hart

typisch  
kortschedelige 
kaak

E Optimale opbouw en behoud van 
bespiering

E Ondersteunt de werking van de 
hartspier

E Aangepaste brok voor de specifieke 
kaak van de Boxer

De enige voeding die volledig aansluit 

op de rasspecifieke behoeften 

van de Boxer

energiek en 
levenslustig

CLUBMATCH
Graag willen we in september een kampioen-
schapsclubmatch organiseren. We zijn nu aan 
het kijken welke datum nog beschikbaar is. 
We houden onze leden en overige boxerlief-
hebbers via de site op de hoogte. Zodra we 
een datum hebben wordt deze op de start-
pagina van de site bekend gemaakt. We 
hopen dat leden dan zo spoedig mogelijk 
inschrijven. 

Voor een rasvereniging is de clubmatch het 
belangrijkste evenement om de clubkas 
gezond te houden. Voor de leden is de club-
match de dag om veel Boxers bij elkaar te 
zien. 

Natuurlijk is er ook dit jaar weer gezelligheid 
geboden en zal er weer voldoende te eten en 
drinken aanwezig zijn.  De locatie zal ook nu 
weer die in Tilburg zijn. 

VSH 
Nederlandse 

kampioenschappen

Ook zal er in september de Nederlandse 
kampioenschappen VZH voor Boxers plaats-
vinden. De organisatie ligt in handen van 
Hans Schildkamp. Ook in 2016 zal deze 
wedstrijd in Musselkanaal plaatsvinden. 
Ver dere info via de website en via kringgroep 
Noord (Musselkanaal).




