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Het weer zit ons nog steeds niet mee, trainingen vallen uit en we willen weer aan de slag na
de feestdagen maar helaas…
Toch hebben we niet stilgezeten. Met een delegatie van het bestuur hebben we vergaderingen bij de Raad bijgewoond en zijn we al weer
volop aan de slag gegaan voor de komende
activiteiten. Net zoals er al jaren vaderdag en
moederdag is is er sinds 2010 ook een dag
voor de hond.
Tijdens deze dag van de hond is er jaarlijks
een thema wat extra belicht wordt. Wij willen
op ons centrum een hele leuke dag organiseren. We willen een kwis voor volwassenen en
kinderen organiseren en daaraan een certificaat koppelen. Een sport- en spelprogramma
voor het hele gezin en verder; een breitensport demonstratie, een obidience oefening
en een apporteer wedstrijdje.
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En omdat we ook heel erg voor een gezonde
hond gaan bestaat er de mogelijkheid om een
D.M. test te laten verrichten. (Deze zijn aan te
raden voor rashonden) Er wordt ook een mogelijkheid geboden om een marktkraampje te
gebruiken waarop spulletjes verkocht kunnen
worden. Heeft u wat over bied het dan aan. De
opbrengst van de gehele dag komt te goede
aan het Kynocenter. We hopen dat we genoeg
ophalen voor een grote renovatie van ons
terras. We willen de overkapping geheel tot
kantine ombouwen. We kunnen dan lekker
met de honden binnen zijn. Zo kunnen we een
nog gezelligere sfeer creëren. Deelname aan
de dag is 10,00 per gezin. (Exclusief DM onderzoek).
Kees van Gorp, voorzitter
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De geschiedenis
van ons ras
Kees van Gorp

Vele auteurs hebben geschreven over de
oorsprong van de boxer. Toch is er over de afstamming en het ontstaan van de Boxer niet
veel bekend. De boxer heeft een aantal zeer
bijzondere raskenmerken zoals een vlakke
brede schedel, vierkante kaken en een gespierde krachtige lichaamsbouw. Mede hierdoor is de boxer een duidelijke dogachtige
verschijning. Een aantal specialisten of rasliefhebbers hebben de Tibetaanse mastiff als
een van de Boxer zijn voorvaderen genoemd.
Zekerheid en of bewijs is hiervoor nog nooit
geleverd.
Als men schilderijen, houtsnijwerken en beelden uit de 18e eeuw bekijkt kan men wel met
redelijke zekerheid vaststellen dat de Boxer
uit zeer oude (dogachtige) typhonden komt.
In het jaar 1719 omschreef de Duitser Flemming in het boek “Der volkommene Deutsche
Jäger” onder andere twee verschillende bul-
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lebijters. De Dantziger Bährenbeiszer en de
Niederländische Bollbeiszer, die hij in het
brabantse had gezien. Ook de zéér bekende
Vlaamse schilder Rubens heeft in het bekende werk van hem “De zondeval” een paar van
deze honden geschilderd.

In Haarlem is de zogenaamde St. Bavokerk
met de zogenaamde “hondenslagerskapel”
Op een kraagstenen aan een van de zuilen
staat een ornament van een hond met een
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brede kop. De hondenslager ofwel hondenmepper was diegene die de honden uit de
kerk moest weren.
Toch geldt ook hier dat niets met zekerheid
gezegd kan worden of deze honden dus de
voorouders van de huidige boxers zijn. Wel
weet men met zekerheid dat de honden door
slechts weinig liefhebbers gefokt werden
en dat in de 19e eeuw het type hond er zeer
slecht voor stond.
De oorsprong van de Boxer moet worden
gezocht in de oude Bullebijters. In de Middeleeuwen kende men in Duitsland de zware
“Danziger Bullenbeiser”en de wat kleinere
“Brabanter Bullenbeiser”. Deze honden werden gebruikt bij de jacht op de beer, het wilde
zwijn en het hert. Zij werden gefokt door boeren die hen aan de adel leverden voor hun
jachtpartijen. Er moesten heel wat honden
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worden aangevoerd, omdat er tijdens de jacht
behoorlijk wat sneuvelden. Deze honden werden in de achttiende eeuw volop gebruikt bij
dieronvriendelijke sporten die men “bullbaiting” en “bearbaiting” noemde. Hierbij moest
een hond het opnemen tegen een stier of een
beer. Zowel de hond als zijn tegenstander werden vaak ernstig verwond bij deze wrede wedstrijden. Begin 1800 werd dit volksvermaak
bij wet verboden, maar in clandestiene zaaltjes werd hiermee toch nog lange tijd daarna
veel geld verdiend. Bij deze gevechten was
de zware Danziger Bullebijter in het nadeel.
Hij miste de souplesse en handigheid om de
hoorns of klauwen van zijn opponent te ontwijken. De Brabanter Bullebijter was met zijn
geringere afmeting een geschiktere hond voor
dit doeleinde. Men kruiste hem met onder anderen de Duitse Dog en de Engelse Bulldog,
en selecteerde vervolgens op de kleinere hon-
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den die hieruit ontstonden. Men moet hierbij
wel in het oog houden dat de toenmalige Engelse Bulldog een heel ander type was dan tegenwoordig. Deze dieronterende sport heeft
ervoor gezorgd dat er vraag naar dit type hond
bleef, en is dus-hoe vreemd het ook klinkt- de
overleving ervan geweest. Uit deze Brabanter
Bullebijter is de moderne Boxer ontstaan en
zonder de hondengevechten was er dus waarschijnlijk nooit een Boxer geweest.
De slagershonden moesten zich goed kunnen
vastbijten in de neus van een stier, zonder
daarbij ademhalingsproblemen te krijgen.
Het was dus belangrijk dat de honden die
men hiervoor gebruikte, korte voorsnuiten
hadden. De ondervoorbijters hadden de voorkeur, omdat men had gemerkt dat dit soort
honden een veel vastere grip hadden dan
honden met een schaargebit.
Slagershond
Toen de hondengevechten niet langer waren
toegestaan en verbannen werden naar donkere achterkamertjes, werd ook de ontwikkeling van de Brabanter Bullebijter wat obscuur.
Het is niet helemaal duidelijk wat er in de loop
van de negentiende eeuw is gebeurd met dit
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type hond. Waarschijnlijk werd hij nog gebruikt als waak-en slagershond.
De slagershond had als taak onhandelbaar
vee bij de neus of elders op het lichaam te
pakken en het zo naar stal te slepen. Men had
hiervoor bijzonder dappere honden nodig. Er
zijn mensen die er op basis van die gegevens
van uitgaan, dat er in de loop van tijd ook gebruik is gemaakt van de Bull terrier en Riesenschnauzer voor de ontwikkeling van de Boxer.
Een andere reden voor de aanwezigheid van
honden in het slachthuis was dat men in die tijd
dacht dat het vlees beter smaakte als het slachtvee was opgehitst voordat het werd gedood.
In 1887 nam de heer George Alt uit München
een ‘brindle and white” teefje van het Bullebijterstype mee terug uit Frankrijk. Deze hond
heette Flora en zij werd gepaard aan een reu
uit de buurt van een vergelijkbaar type. Uit dit
nest ging een pup naar een vriend van Alt, de
heer Lechner. Deze hond stond bekend als
Lechner’s Boxel. Het is niet bekend waarom
hij de hond zo noemde. Het zou kunnen zijn
dat het de naam was die men vaker aan dit
type hond gaf. Wat de betekenis ook geweest
kan zijn, de verbastering van deze naam naar
“Boxer” heeft in ieder geval mede geleid tot
de rasnaam.
Flora werd aan haar zoon gepaard. Uit deze
combinatie werd de teef Alt’s Scheken geboren. Alt besloot hierna nieuw bloed in zijn
lijn in te brengen en paarde Scheken aan de
Engelse Bulldog Tom van dr. Toeniesse. Op
26 februari 1895 werden de pups geboren,
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waaronder ook Muhlbauer’s Flocki. Dit zou de
eerst geregistreerde Boxer worden.

In januari 1896 vormde men met een kleine
groep rasliefhebbers in München de “Deutcher Boxer Klub” en in maart van datzelfde
jaar hield men de eerste show met 20 inschrijvingen. Er werd nu bewust een begin gemaakt met de opbouw van het ras. Men verschilde echter van mening over hoe de Boxer
er nu eigenlijk uit hoorde te zien en er kwamen
verschillende clubs met ieder hun eigen gedachtengoed.

nieuw een nest, waaruit Maiers Lord geboren
werd. Die zou de vader worden van Piccolo.Hij
en Blanka werden aan elkaar gepaard en uit
deze combinatie werd de bonte Meta von der
Passage geboren. Deze Meta kan worden gezien als de stammoeder van het ras. Uit haar
werden diverse Boxers geboren die bijzonder
belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling
van het ras, zoals Hugo von Pfalzgau en Ch.
Gigerl. Deze Hugo was de vader van Ch. Kurt
von Pfalzgau, die op zijn beurt de vader werd
van de gestroomde reu Ch. Rolf von Vogelsberg. Men paste veelal lijnteelt toe.
Toch is er zeer planmatig gefokt met de kleine
groep met dieren die voorhanden waren.

In 1905 werden deze samengevoegd, waarbij de standaard en het stamboek van de
Münchenclub werden aangenomen.
De combinatie Scheken en Tom werd herhaald en hieruit werd Blanka von Argentor
geboren. Lechner’s Boxel en Flora kregen op-

Stockmann
Veel rassen kennen bepaalde mensen die uiterst belangrijk zijn geweest voor het onstaan
of de ontwikkeling van het ras.
Voor de Boxer zijn dit Friederun en Philip
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Philip Stockmann kreeg als taak het gebruik
van de oorlogshonden te organiseren. Een
van de opvallende veranderingen die tijdens
deze oorlogsjaren heeft plaatsgevonden, is
het verdwijnen van de kleur wit.

17 mei

Dag van de hond
Stockman geweest, met hun “Von Dom” kennel. In 1911 kochten zij als pasgetrouwd stel
Rolf von Vogelsberg voor het enorme bedrag
van 1000 Duitse Mark, dat zij eigenlijk voor
hun huis hadden bedoeld.
Hij werd de basis van hun fokprogramma. De
eerste zelfgefokte kampioen die zij in huis
hadden, was een zoon van Rolf, Dampf von
Dom, die in 1912 geboren werd. De Eerste
Wereldoorlog was er debet aan dat de ontwikkeling van het ras stagneerde. Veel honden
werden gevorderd om in het leger dienst te
doen als berichthond, waakhond en als verkenner voor de scherpschutters. Ook Rolf von
Vogelsberg werd als oorlogshond ingezet.
Hij zou overigens ongeschonden uit deze
“diensttijd” terugkeren.
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Het is wel duidelijk waarom; een hond met wit
in de vacht zou wel een heel gemakkelijk doel
zijn voor scherpschutters.
In 1919 erkende men de Boxer in Duitsland
als vijfde werk-hondenras. In 1921 slaagde
Ch. Rolf von Walhall er als eerste Boxer in om
de “Schutzhundprüfing” te doorstaan.
Nadat de kynologie in Nederland zich meer
en meer organiseerde ontstond er in 1902
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland. Alle honden die vanaf dat moment ingevoerd werden of gefokt zijn werden
keurig in een archief opgeslagen. Vanaf dat
moment is er een goede archivering en weten
we veel meer over de geschiedenis van de
huidige Boxers.
De boxerfokkerij, en de gehele fokkerij en kynologie, kreeg een heleboel te verduren na de
1e en later ook na de 2e wereldoorlog.
Er is heel veel inzet geweest om de boxer weer
tot een gezond en goed ras terug te brengen.
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Rassen voorstellen, sport, spel een
quiz en gezondheid onderzoeken. Al
deze facetten komen aan bod op onze
inmiddels 5e dag van de hond. Uiteraard op onze eigen locatie.
De dag van de hond is inmiddels een begrip
in héél Nederland. Ook Kyno Center Tilburg
doet ieder jaar een activiteit. Dit jaar worden
er zelfs een heleboel activiteiten aangeboden. Zo zijn er een aantal spelletjes voor de
hond en het hele gezin. Er worden drie rassen
belicht. U kan er mee kennis maken. Deze rassen zijn de Boston Terrier de Hovawart en de
Boxer. Ook is er een apporteer spel voor de
hond, een quiz voor de slimme baas en een
kinder quiz voor de kleine baas. Er kan een
DM onderzoek verricht worden, en er zijn demo’s voor speuren gehoorzaamheid en voor
breitensport.
Verder willen wij een aantal marktkraampjes
neerzetten waar leden en cursisten honden-
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spulletjes op kunnen plaatsen die we hopen
te verkopen. De opbrengst zal voor ons nieuwe
hieronder omschreven project gebruikt worden.
Voor deze dag betaalt u slechts € 10,- Activiteiten zijn verder gratis met uitzondering van
het DM onderzoek en eten en drinken wat genuttigd wordt.
De opbrengst van de dag zal gaan naar de
nieuwe kantine die we gaan bouwen. Ons terras zal geheel omgedoopt gaan worden tot
kantine.
Als u niet meedoet voor de gezelligheid of
voor uw plezier doe dan mee voor het kantine
project. Voor dit project zoeken we nog steeds
sponsors. Doe dus AUB mee.
Geeft u zich op door een e-mail te sturen naar kees1962@hotmail.com

Kees van Gorp
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Honden toch slimmer dan katten!
Na miljoenen jaren evolutie en honderden uren onderzoek, is de eeuwige discussie opgelost: HONDEN ZIJN SLIMMER
DAN KATTEN! Althans… dat beweren
Britse wetenschappers.
Er wordt vaak beweerd dat katten intelligenter zijn dan honden omdat ze
zelfstandiger zijn en minder aandacht nodig hebben. Nu blijkt dat
de aandacht waar honden om vragen juist bijdraagt aan het ontwikkelen van de brein.

Onderzoekers aan de Universiteit van
Oxford in Engeland hebben een rapport uitgebracht waarin staat dat zeer
sociale dieren meer hersencapaciteit
nodig hebben dan solitaire soorten.
Meer dan 500 schedels van zoogdieren en uitgestorven zoogdieren tot 60
miljoen jaar terug werden bestudeerd.
“We hebben ontdekt dat er een belangrijke link bestaat tussen de grootte van de hersenmassa en het lijf en
hoe sociaal het wezen in kwestie is,”
aldus de wetenschappers.

Honden zijn slimmer dan katten. Zo
simpel is het.
Groepen van zeer sociale dieren hebben een veel snellere groei van de
hersenen ondergaan dan de meer
solitaire dieren. Dit suggereert dat
de samenwerking en de coördinatie
die nodig is om in een groep te leven
een grotere uitdaging is, deze dieren
hebben grotere hersenen nodig om
beter met de sociale aspecten van het
groepsleven om te gaan. Apen schijnen de grootste hersenen te hebben,

gevolgd door paarden, dolfijnen, kamelen en honden.
Solitaire dieren zoals katten
hebben dat minder nodig, net
als tijgers of neushoorns,
die niet of minder in
groepsverband leven.

Groetjes
Chantal Konings

HONDENWETENSCHAP
Gaaaaaapen
Is het je weleens opgevallen dat
wanneer je gaapt, je hond jou
vrijwel direct na doet? Een nieuwe studie toont aan dat gapen
aanstekelijk is, niet alleen tussen mensen maar ook tussen
een hond en zijn eigenaar. Het
geluid van een menselijke gaap
lijkt genoeg te zijn om het gaap12
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reflex bij een hond op gang te
brengen en kan een belangrijke
aanwijzing zijn dat een hond in
staat is zich in te leven in ons.
In het onderzoek, uitgevoerd aan
de Universiteit van Porto in Portugal werden 29 honden onderzocht die minstens 6 maanden bij
hun baasje inwoonden. Ze con-

fronteerde de honden met het
gapen van hun baasje, van
een onbekende en een opnamegeluid. Wat bleek is dat
honden 5 keer zo vaak gaapten als ze een gaap hoorden van hun eigen baasje.
Gedragsbioloog Karine Silva
en haar team geloven dat de
resultaten aantonen dat honden het vermogen hebben
zich in te leven in mensen.
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Dit is niet het eerste onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp. Uit een eerder experiment aan de Universiteit
van Londen bleek dat honden 75 procent van de tijd
met mensen meegapen. Dat
honden dit doen is op zich
heel bijzonder aangezien dit
verder alleen is waargenomen bij enkele apensoorten
en mensen.
BOXER VRIENDEN HERFST 2014

Maar waarom gapen honden nu
eigenlijk? Als een hond gaapt
betekent dit niet altijd dat hij
moe is. Honden gapen om
meerdere redenen. Gapen kan
een hond helpen kalmeren als
deze gespannen of opgewonden is. Veel honden gapen bijvoorbeeld uit angst in de wachtkamer van de dierenarts of uit
enthousiasme voor het wandelen. Er zijn aanwijzingen dat

gapen de hartslag stimuleert en
de hersenen voorziet van extra
zuurstof. Er zijn ook theorieën
dat honden gapen wanneer ze
zich vervelen.
Volgende keer dat je moet gapen, let dan goed op of je hond
je imiteert. Waarschijnlijk hebben jullie een sterke onderlinge
band en heeft je hond veel aandacht voor jou.
Bron: De uitgelaten hond!
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Epilepsie
bij honden
Tessa Mensink

Epilepsie is een aandoening van de
hersenschors. Het gevolg is dat het
dier tijdelijk de controle over een
deel van zijn lichaamsfuncties verliest, als een soort kortsluiting in de
hersenen.
Er gaat iets mis met de verwerking van de
signalen die naar de hersenen worden gestuurd. Normaal gezien worden er signalen
naar de hersenen gezonden en geven de
hersenen daar antwoord op. In het geval
van epilepsie kunnen de hersenen de signalen niet verwerken en ontstaat er kortsluiting, ook wel een “toeval” genoemd.
Deze treden meestal met tussenpozen van
weken of maanden op , maar kunnen ook
in clusters voorkomen waarbij de hond om
de paar uur, of kortere tussenpozen, een
aanval heeft.

16
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Epilepsie kan in drie verschillenden categorieën worden ingedeeld.
Partiële aanval
Deze aanvallen worden soms niet opgemerkt, de hond verliest niet het volledige
bewustzijn maar kan ineens naar een onzichtbare vlieg happen, een soort “wegzakkertje” hebben, maar zich gelijk weer herstellen, achter zijn staart aan gaan jagen.
Soms zien we stuiptrekkingen in een klein
gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld in
een wangspier, voor- of achterpoot.
Gegeneraliseerde aanval
Bij dit soort aanvallen is de hond volledig
buiten bewustzijn en ze gaan gepaard met
het neervallen van de hond, het maken van
fietsbewegingen, het laten lopen van urine/ontlasting, speekselen en verkrampte
kauwbewegingen. Normaal gesproken du-
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ren deze aanvallen 10 tot 30 seconden. Na
zo’n aanval is de hond gedesoriënteerd, lijkt
blind, en is ontzettend moe.
Atypische aanval
Dit zijn de aanvallen die niet aan de bovenstaande kenmerken voldoen.
Wat kan de oorzaak zijn van
epilepsie?
Er zijn twee soorten epilepsie te onderscheiden: de primaire en secundaire vorm.
Bij de primaire vorm is er geen onderliggende oorzaak. De diagnose wordt gesteld door
andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld een
hersentumor uit te sluiten. Honden met deze
vorm krijgen hun eerste aanval meestal tussen de zes maanden en vijf jaar. Er wordt momenteel onderzoek gedaan of dit te maken
heeft met erfelijkheid, zodra er een zgn. marker is gevonden in het DNA kan er met zeker-
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heid vastgesteld worden of primaire epilepsie
erfelijk is en hoe deze vererving verloopt.
De tweede vorm is secundaire epilepsie. Dit
is de vorm waarbij er wel een onderliggende
oorzaak aanwezig is, bijvoorbeeld een hersentumor of vergiftiging, nierfalen of diabetes. Als de oorzaak is weggenomen of is behandeld verdwijnen ook de aanvallen.
Het verloop van een aanval
Een aanval kent drie stadia:
De inleiding, de hond gedraagt zich anders
als normaal, is wat onrustig of zoekt bescherming. Deze fase kan een aantal dagen duren,
maar ook enkele seconden. Ook kan het zijn
dat de hond alleen aanvallen krijgt terwijl hij
slaapt, van een voorstadium is dan meestal
niks te merken.
De volgende fase is de werkelijke aanval, deze
kan enkele seconden tot minuten duren maar
voor de baasjes lijkt het een eeuwigheid. De
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hond krijgt zelf niks mee van zo’n aanval omdat hij buiten bewustzijn is. Duurt deze fase
langer dan tien minuten dan spreken we van
een status epilepticus en moet de dierenarts
gebeld worden, deze dient dan valium toe in
de hoop de hond zo uit de aanval te halen.
De derde fase is de periode na de aanval. Nadat hij is bijgekomen is de hond behoorlijk de
kluts kwijt, hij kan overal tegen aan lopen en
maakt geen contact. In deze fase is voorzichtigheid geboden, de hond herkent zijn baas
nog niet en wil vaak niet aangeraakt worden,
hij of zij kan zelfs agressie tonen.
Wat te doen na een (eerste ) aanval
Het is logisch dat u als baas enorm schrikt als
u zo’n aanval voor het eerst meemaakt, het
is een akelig gezicht om uw hond schokkend
en kwijlend te zien. Wanneer het een eerste
aanval is wordt in de regel afgewacht of en zo
ja met hoeveel tijd ertussen een aanval terug
komt. Gelijk naar de dierenarts racen heeft
niet zoveel zin, daar aangekomen is de hond
waarschijnlijk alweer uit de aanval en valt er
niet veel meer te zien. Komen er meer aanvallen dan kan er een bloedonderzoek gedaan
worden om te kijken of er een onderliggende
oorzaak kan worden gevonden. Behandelen
met medicijnen wordt vaak uitgesteld omdat
het niet zeker is of de hond meerdere aanvallen krijgt. Bij herhaaldelijk optreden van de
aanvallen wordt er gekeken welk medicijn er
ingezet gaat worden om de aanvallen te doen
verminderen of helemaal te onderdrukken.
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Meestal wordt er gestart met phenobarbital,
eventueel in combinatie met kaliumbromide.
Mochten de aanvallen daar niet door verdwijnen of is de maximale dosis bereikt, dan
wordt er fenytoïne (Epitard) ingezet.
Om een hond uit zijn aanval te halen wordt er
soms diazepam toegediend, dit kan door de
dierenarts middels een injectie worden gegeven, maar ook doormiddel van een zetpil,
door de baas thuis worden ingebracht.
Als een hond een aanval heeft is het belangrijk om als baas rustig te blijven. Raak de hond
niet aan en zorg dat hij zich niet kan bezeren.
Maak de omgeving zo prikkelarm mogelijk,
dus gordijnen dicht en tv/radio uit. Laat het
dier na een aanval rustig bijkomen, een aanval is een lichamelijke uitputtingsslag. Soms
loont het de moeite om graanvrij te gaan voeren, dus een goede complete diepvries vers
vlees voeding of een graan vrije brok. Ook is
het verstandig om een hond met epilepsie op
maat te enten, dat wil zeggen, niet meer ieder
jaar een complete cocktail, maar eventueel
door middel van titer (antistof) bepaling kijken
wanneer de hond weer ingeënt moet worden.
Meestal worden honden met epilepsie gewoon oud en is er goed mee te leven, al dan
niet met medicijnen. Maar het zou fijn zijn als
we door middel van DNA testen deze aandoening zouden kunnen voorkomen.
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Roken bij je hond
is ongezond

Passief roken is niet alleen slecht voor
de gezondheid van mensen. Dierenartsen stellen vast dat honden en katten lijden onder het roken van de bazen.
Volgens de Center for Disease Control and
Prevention, zijn meer dan 126 miljoen niet rokende Amerikanen blootgesteld aan passief
roken in hun huizen, voertuigen, werkplekken
en openbare plaatsen. Deze blootstelling leidt
tot duizenden longkanker en hart-en vaatziekten sterfgevallen onder niet-rokers per jaar.
De effecten van passief roken op de mens
zal niet veel anders zijn dan bij dieren, zegt
dierenarts Carolynn MacAllister van de Oklahoma State Universiteit.
“Er zijn een aantal wetenschappelijke artikelen die onlangs melding hebben gemaakt van
het grote gevaar dat passief roken vormt voor
huisdieren’ zegt MacAllister. “Passief roken
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is in verband gebracht met mondkanker en
lymfomen bij katten, long-en neus kanker bij
honden, maar ook longkanker bij vogels.”
De gevolgen van roken bij de kat
Uit onderzoek bleek dat het aantal katten met
mond en keel kanker (ook bekend als plaveiselcelcarcinoom) hoger was voor degenen die
wonen in huizen met rokers dan degenen die
leefden in een rookvrije omgeving.
“Een van de redenen dat katten zo gevoelig
zijn voor passief roken is vanwege hun verzorging gewoonten,’ verteld MacAllister. “Katten
likken zichzelf voortdurend en likken daarom
de kankerverwekkende stoffen die zich ophopen in hun vacht.”
Katten die leven met rokers hebben ook twee
keer zoveel kans op maligne lymfoom, een vorm
van kanker die ontstaat in de lymfeklieren. Drie
uit de vier katten met deze ziekte sterven.
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De gevolgen van roken bij de hond
Studies hebben ook aangetoond dat honden
die veel blootgesteld zijn aan rook, gevoelig
zijn voor kanker rondom de neus en sinus
gebied, met name bij rassen met een langere
snuit. Door de langere snuit is er een grotere
oppervlak dat blootgesteld is aan kankerverwekkende stoffen. Honden die besmet zijn
met neuskanker leven normaal gesproken niet
langer dan een jaar. Honden met een plattere
snuit zijn gevoeliger voor longkanker. Volgens
MacAllister bereiken de kankerverwekende
stoffen eerder de longen.
Door herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan sigarettenrook zal de hond gaan
lijden aan een chronische, pijnlijke en vermoeiende hoest. Een chronische bronchitis kan
zich uitbreiden naar de longen en de hond kan
uiteindelijk een longontsteking krijgen. Een
goede reden om te stoppen met roken.
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Stoppen met roken
Volgens Amerikaans onderzoek zijn er veel
rokers die normaal gesproken niet zouden
stoppen toch willen stoppen als blijkt dat dit
slecht is voor de gezondheid van hun huisdieren. Eén op de drie rokers geeft dat aan in
een webenquête van onderzoekster Sharon
Milberger. “De resultaten zijn bemoedigend,”
zegt ze. “In Amerika zijn zeventig miljoen huisdieren. Dit is een nieuwe reden voor mensen
om te stoppen met roken.”
Voor de eigenwijze rokers onder ons, zorg altijd voor goede ventilatie en probeer zo veel
mogelijk uit de buurt van je hond of kat te
roken.
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Speurdag
groot succes
Zeker voor herhaling vatbaar

Op 21 december organiseerden wij een
speur-initiatie. Een prachtige opkomst die maar
weer eens aantoonde hoe leuk mensen het
vinden om iets met hun honden te ondernemen. Maar liefst 29 combinaties namen deel
aan dit bijzondere evenement. We hebben ons
om 11 uur getroffen in onze kantine
waar de koffie thee en iets lekkers
al stonden te wachten. Een verbouwing blijkt noodzaak te gaan worden. We hebben gewoon te weinig
zitplaatsen.
Kees verzorgde een theorieles die
verduidelijkt werd door een presentatie op een scherm. Nadat we
een heleboel info hebben gekregen,
over hoe de hond getraind wordt en
hoe hun neus werkt, was er tijd voor
wat broodjes.
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Na het eten zijn we naar de locatie gereden.
Hier hebben we nog een aantal praktijkoefeningen gedaan. De mensen waren stuk voor
stuk enthousiast. En de honden? Die vonden
het superleuk!
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