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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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Colofon

Bestuur
 

Ad Interim Voorzitter:   E. Zwoferink, Oude Stationsweg 13A, 7451 ME Holten,
 tel; 0573-221190

Secretaris:                      M. Roosink, Julianastraat 4, 7468 BV Enter, tel; 06-13206356 
 e-mail; m_roosink@hotmail.com

Penningmeester:    G.J. Wierbos, Munsterhof 5, 7462RT Rijssen; 06-43519616
 e-mail; jan.wierbos@concepts.nl

Leden:  
    
    
    
    

 J. Bruggink, Aalscholver 14, 7463AH Rijssen, tel; 0548-518554 
 e-mail; j.l.bruggink@gmail.com,
 C.M. Brand, Wierdensestraat 132, 7461 BL Rijssen,
 tel; 0548-544656 e-mail; redactie@kcrijssen.nl
 

Ere-voorzitters:  Broer Holtkamp †, G. Kamphuis

Ereleden:    S.B.Wennemars †, G.J.ten Brinke †, M.H.Boerman †,
  S. Dijkman en J.P.A.van de Belt.

Redactiecommissie:
 
Web-site:

 Karin Brand, e-mail; redactie@kcrijssen.nl

 Marcel van Rooyen, e-mail; mrvanrooyen@home.nl

Ringtraining  E. Zwoferink, tel; 0573-221190 informatie ringtraining 

Commissie G&G:  
    

 Jannes Bruggink, tel; 0548-518554 informatie G-G/UV/VZH en
 Behendigheid
 M. Roosink tel; 06-13206356 informatie puppytraining 
 B.J. Kamphuis, tel; 0548-517505
 Jan ten Brinke, tel; 06-17206656 
 Simone Heuvink, tel; 06-28207499

Ledenadministratie:  G.J. Wierbos, Munsterhof 5, 7462KN Rijssen

Kynologenclub Rijssen en Omstreken

 
REO-info 
Kopij:
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te bekorten of te wijzigen. Het laatste in overleg met de
inzender. Voor ingezonden artikelen en geplaatste advertenties draagt de redactie geen verantwoordelijkheid.
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding en onder toezending
van het betreffende blad.

Lidmaatschap:
De contributie van de KC REO bedraagt minimaal € 15,--per jaar. Gezinsleden betalen € 5,-- (zonder toezending
van het clubblad). Mutaties en adreswijzigingen uitsluitend via de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaat
schap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende vereningingsjaar. Voor verdere informatie
over het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie.

Betalingen:
Leden die hun contributie zelf regelen graag jaarlijks voor 15 februari over maken op
rekening; NL65INGB0000968850 t.n.v Kynologenclub Rijssen en Omstreken
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Voorwoord
Beste mensen,
 
Nu de Lente weer is begonnen kunnen we terugkijken
op een aantal mooie evenementen welke wij als vereni
ging hebben georganiseerd.
 
Als Interim Voorzitter besef je soms pas achteraf of
nadat je feedback hebt gekregen van anderen in de
Kynologie hoe goed we het met z'n allen doen.
 
Het bestuur heeft vaak bij elkaar gezeten om zaken te
bespreken om te kijken zitten we nog op de uitgestippel
de weg die we 2 jaar gelden zijn ingeslagen. Onze con
clusie is dat we het als vereniging goed doen en dat kan
alleen met de steun van u en alle vrijwilligers die mee
werken om onze vereniging op het peil te houden zoals
het nu is.
 
Wel wil ik nog even aangeven dat we elk jaar na de
clubmatch even met alle vrijwilligers bijeen zijn om na
te praten over hoe het verlopen is. Deze keer gingen ook
sommige keurmeesters mee met name ook de heer Ge
rard Jipping Voorzitter Raad van Beheer. Wat erg bij
zonder was is dat hij om spreektijd vroeg om even onze
vrijwilligers toe te mogen spreken. In deze toespraak
werd met klem aangegeven hoe goed onze clubmatch
georganiseerd is en hoe goed onze vrijwilligers in hun
werk zijn. Het gehele bestuur is en was dan ook onder
de indruk dat een voorzitter van de raad tevens een in
ternationale keurmeester dit heeft gedaan.
 
Hulde aan jullie als medewerkers van dit evenement
want deze veer mogen jullie allemaal op de hoed steken
en namens ons als bestuur dank want zoals al eens vaker
gezegd onze vereniging kan niet draaien zonder jullie.
 
Vriendelijke groet, Erik Zwoferink
 

Zomershow 27 augustus 2016
Op zaterdag 27 augustus houdt KC REO haar jaarlijk
se zomershow. Op de zomershow worden in het bijzon
der jonge honden (onder de 24 maanden) worden ge
keurd. Deze maken kans om de Beste hond van de Zo
mershow te worden.
 
Dit jaar zal er voor het eerst ook een keuring zijn voor
stamboomloze honden. Hieruit zal de leukste hond van
Rijssen en Omstreken worden gekozen. 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informa
tie volgt in het clubblad van juni en op onze web-site en
facebook pagina.
 

HERINNERING CONTRIBUTIE
BETALING
Helaas zijn er nog leden die de contributie voor 2016 niet
hebben voldaan.
De penningmeester verzoekt u om deze per omgaande
over te maken op rekening: NL65INGB0000968850 tnv
Kynologenclub Rijssen en Omstreken

Aanleveren Copy clubblad
Aanleveren van copy voor het volgende clubblad kan
tot 23 mei 2016. Vergeet bij artikelen en foto's die u er
gens anders uit overneemt niet de bron te vermelden.  
Heeft u een mooie foto  (foto's in portrait, verticaal, en
minimaal 1 MB groot) van uw hond of honden dan kunt
u die insturen. Deze kan misschien gebruikt worden voor
het clubblad. Ook zouden wij het leuk vinden om uw
showervaringen etc. te plaatsen in ons clubblad.
Alle copy die u digitaal aanlevert graag versturen naar: 
redactie@kcrijssen.nl 
Met vriendelijke groet, 
De redactie
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Zwijnentocht op de Veluwe
Zondag 29 november was de zwijnen tocht op de Velu
we .
Ik mocht mee op zwijnentocht omdat ik hielp bij de
kaartjes uit de hoed trekken. Toen het eindelijk 29 no
vember was, was ik heel blij omdat ik voor de eerste keer
in mijn leven echte wilde zwijnen kon spotten. Na lang
rijden waren we eindelijk op de Veluwe en we begonnen
aan de tocht. En ik kreeg van Dick de hond omdat mijn
zus en ik allebei Bram (onze eigen hond ) wouden vast
houden. En die hond heette Dante. Op een gegeven
moment kregen we een verhaal te horen van Denise dat
heette ‘De drie REUZEN’. Ik vond het een leuk en mooi
verhaal. Ook vertelde ze over de dansende bomen, zo
werden genoemd omdat ze niet recht stonden maar
dansend. Daarna liepen we verder, we hadden nog geen
zwijnen gezien maar ja dat was nou eenmaal zo (Dat
kwam waarschijnlijk  door Odi want die zat bijna de hele
weg te janken HAHA) . Ongeveer 10 min later werd er
weer een verhaal verteld namelijk over het Solse gat. En
dat ging over dat op volle maan op kerstavond daar
spoken rond spookten. En nog steeds geen zwijnen ge
zien…. Toen liepen we verder een paar mensen liepen te
snel waardoor de groep splitste. Het groepje dat te snel

liep die zaten bij de groep van Robert-Jan net als ik en
mijn zus, Het groepje dat te sloom liep zaten bij de groep
van Denise net als mijn ouders. Ons groepje stond op
een splitsing te wachten op de rest. Toen gebeurde het,
ik riep: ‘KIJK DAAR, ZWIJNEN!!!!!!!!! Iedereen keek
en zag het laatste zwijn nog rennen behalve 1 mevrouw
die keek totaal de verkeerde kant op. Maar ik had er wel
VIER gezien. En het slome groepje die hadden geen
zwijnen gezien….. maar als troost hadden ze vossenkeu
tels gezien! HAHA. Toen we weer bij elkaar waren liepen
er weer een paar mensen voorop daar zat ik bij samen
met mijn zus. Robert-Jan zag een edelhert. En mijn zus
riep: ‘Frederique een edelhert’ maar ik zat zo diep in mijn
verhaal met Dick dat ik haar niet hoorde. En ik keek
nog net op tijd op en zag nog net het edelhert. En we
eindigde in de jachtkamer van een restaurant en ik at
zwijn en edelhert! Dat mocht ook wel want ik had ze wel
allebei gezien. 
 
Ik vond het heel leuk!!!!!
 
Geschreven door Frederique Jansen.
Getekend door Sophie Jansen.
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Lentefair zaterdag 23 april 2016
Zaterdag 23 april 2016 organsiseert de Welkoop weer
een Lentefair.
KC REO zal hier ook aanwezig zijn met een informatie
stand.
Er zal uitgebreid voorlichting worden gegeven over al
onze cursussen.
Op deze dag zullen er diverse behendigheid demonstra
ties worden gegeven.
Voor de kinderen zal er een uitleg worden gegeven over
hoe om te gaan met honden.
Deze Lentefair is echt een bezoekje waard.
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CLUBMATCH KC REO 2016
Best in Show Clubmatch KC REO, 30 januari 2016
Beste Zelfgefokte hond Winnaar Broer Holtkamp prijs

Bouvier Kingsley Bob from the Dogsfarm
Eigenaar: H.E. Zwoferink en M.R. van Rooyen

Junior Handling t/m 14 jaar
Sophie Deen met Chinese Naakthond

Kind Hond Show
Joshua Bruggink met Shetland Sheepdog
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Beste Jongste Pup - Reuen
1: Hollandse Herder Korthaar - Aedan
    van D.M. Fama
2: Cesky Fousek - Jelle Douwe v.d. Perwaborg
    van M. Vulker
3: Shetland Sheepdog 
    Faro Fernando de Casa Wolveson

Beste Jongste Pup - Teven
1: Rottweiler – Just Taboo vom Erpenstein
    van S. Erenstein
2: Riesenschnauzer peper en zout
    Overwhelming Oprah van de Telgthoeve
    van T. Kroeske
3: Labrador retriever – Reed’s Fowling Black Salsa
    van E. Kooij
4: Golden retriever – Happy Dancing Evita Gold
    van P.E.E. en W. van Oosten
5: Cesky Fousek – Jonesy v.d. Perwaborg
    van E. Schellekens
6: Finse Lapppenhond – Uuden Myllyn Siru
    van J. Tuppi
 Veteranenklasse

1: Chinese Naakthond
    Multi. Ch. Happy Dancing Fantasy Fatima
    van P.E.E. van Oosten
2: Grote Poedel Multi Ch. Happy Dancing Hey Bob Jean
    van P.E.E. van Oosten
3: Skye Terrier – Multi. Ch. Arline’s Gogogirl
    van J. Lankhaar
4: Shetland Sheepdog 
    Secret Mystery Dressed to Pleasure
    van E.A. en P. van Nijen
5: Berner Sennenhond 
    Eastern Creek Makoto Tamada
    van E.M. Killestijn – van Schaik
6: Drentsche Patrijshond
   Kamp. Nelke-Senna-Wammes van ’t Opgoande Slag
   van H. Bakker-Muller

Koppelklasse
1: Shetland Sheepdogs van A. Schoeber
2: Drentsche Patrijshonden van H. Bakker – Muller
3: Chinese Naakthonden (Powderpuff)
    van P.E.E. van Oosten
4: Chinese Naakthonden van P.E.E. van Oosten
5: Golden Retrievers van B.J.M. Noteboom – Broer
6: Labrador Retrievers van J. Nijhof

Junior Handling vanaf 15 jaar
Debbie Noteboom met Golden Retriever
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Rasgroep 1 - Herders en veedrijvers
1: Bouvier – Kingsley from the Dogsfarm
    van H.E. Zwoferink
2: Shetland Sheepdog 
    Aureola Amora de Casa Wolveson van A. Schoeber
3: Hollandse Herder korthaar – Dingo met Strepen
    van D. Tenhagen
4: Welsh Corgi Pembroke 
    Red Rose of Pennies From Heaven van J. Snijder
5: Zwitserse Witte Herdershond 
    Just Amazing Xoeny of Haely’s Future
    van D.J. van Hunen

Rasgroep 2 - Pinscher, Schnauzers, Molos
sers en Zwitserse Sennenhonden
1: Berner Sennenhond 
   I’Chablis D’or de la Ferme D’Uzes van K. Zurhaar
2: Newfoundlander – Heaven van Lösters
    van G.J. Kamphuis
3: Dwergschnauzer – Juliana – Heidi v. Lutheri
    van T.C.J. Lensink
4: Riesenschnauzer peper en zout 
    Magnifying Meinou van de Telgthoeve
    van T. Kroeske
5: Dobermann – Russkaja Mechta Uslada Utra
    van J.R. Bouland

Beste Pup - Teven
1: Chinese Naakthond
    Happy Dancing Chapeau Dancer
    van P.E.E. van Oosten
2: Golden Retriever – Dewmist Glitteration
    van K. Wibbelink
3: Grote Poedel – Dana Agata Bohemia Best Black
    van A.K.C. Platerink – Kroes
4: Bordeauxdog – Niko van M. Vogelzang
5: Barbet – Zhiva Biscay’s Fair Moonstone
    van W.J. Brands

Beste Pup - Reuen
1: Golden Retriever – Dutch Consolidation Sunscreen
    van L. Schotema
2: Chinese Naakthond 
    Happy Dancing Cupido Dancer
    van P.E.E. van Oosten
3: Zwitserse Witte Herdershonden
    Gangster uit het Noorden van M. Harmsen
4: Bordeauxdog – Bartolomeo Diamonds in Sky
    van M. Vogelzang
5: Grand Basset Griffon Vendeen
    Coeur de France Loustic van C. Jansen
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Rasgroep 3 - Terriers
1: Irish Softcoated Wheaten Terrier 
    Swheat Sis de Morrigan van G.J. Egberink
2: Ierse Terrier – Maestro of the Orchid’s Home
    NJK/NL kamp. Van W. Bruggink
3: Jack Russel Terrier – Pepita Paloma van Berkeloord
    van M. Naeff
4: Skye Terrier – Multi. Ch. Arline’s Gogogirl
    van J. Lankhaar
5: Cairn Terrier – Rough Wroughts Skoupoxlylo
    van K. van Grunsven
6: Staffordshire Bull Terrier – Staffmate Eye of the Tiger
    van I. Grootenhuis

Rasgroep 4 - Dashonden
1: Dashond Ruwhaar 
    Chocolete van den Wezenhooghte van W.J. Blanken
2: Dwergdashond ruwhaar
    Smoochy Poochy Candy Crush
    van J. Drenthen – Frijling

Rasgroep 5 - Spitzen en Oertype
1: Shiba – Kuronja van Z.N. Burgwal
2: Finse Lappenhond – Cantavai Lumikello
    van D. Scholten
3: Dwergkeeshond – Pomdeluxe Copyright aka Covi
    van W. Romkes

Rasgroep 6 - Lopende honden en
Zweethonden
Geen honden in de eindkeuring

Rasgroep 7 - Voorstaande honden
1: Cesky Fousek – Ilse Cedra v.d. Perwaborg
    van C.A. Wesseling – Haarbrink
2: Drentsche Patrijshond
    Mijn Augusta v.d. Flevomare
    van M.A. de Raad – Hemminga
3: Stabyhoun – Boaike v. ’t Moatheukske
    van D.G. Meijer
4: Grote Münsterlander – Kropa van het Kreij
    van K. Arends

Rasgroep 8 - Spaniels, Waterhonden en
Retrievers
1: Golden Retriever 
    Dutch Consolidation Nothing Else
    van K. Wibbelink
2: Nederlands Kooikerhondje
    Cirtap’s Prins Thobir v. Micra-A 
    van J. Andringa
3: Amerikaanse Cocker Spaniel
    Multi Ch. Expression My My time Flies
    van J.W.E. Beckers
4: Engelse Cocker Spaniel – Capachoca Famous Floris
    van M. Roosink
5: Labrador Retriever – Draumalands Irina
    van J. Nijhof
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Eindkeuring Clubmatch 2016
1: Bouvier
    Kingsley from the Dogsfarm
    van H.E. Zwoferink & M.R. van Rooyen
    tevens best zelf gefokte Hond
2: Poedel middenslag 
    Norcopia Fedora
    van A.K.C. Platerink – Kroes
3: Berner Sennenhond
    I’Chablis D’or de la Ferme D’Uzes
    van K. Zurhaar
4: Golden Retriever
    Dutch Consolidation Nothing Else
    van K. Wibbelink
5: Irish Softcoated Wheaten Terrier
    Swheat Sis de Morrigan
    van G.J. Egberink
6: Whippet
    Hunter of Gentle Mind
    van H.M.R. Wessels
7: Shiba
    Kuronja
    van Z.N. Burgwal
8: Dashond Ruwhaar 
    Chocolete van den Wezenhooghte
    van W.J. Blanken
9: Cesky Fousek
    Ilse Cedra v.d. Perwaborg
    van C.A. Wesseling – Haarbrink

Rasgroep 9 Gezelschapshonden
1. Poedel Middenslag Norcopia Fedora
    van A.K.C. Platerink-Kroes
2. Chinese Naakthond Multi Ch. Happy Dancing
    Fantasy Fatima
    van P.E.E. van Oosten
3. Shih Tzu Kai Masami v. 't Zonnezicht
   van G. Kroon
4: Cavalier King Charles Spaniel 
    Way Too Sunny of an Excellent Choice
    van W. de Jong – Achterberg
5: Grote Poedel 
    Multi Ch. Happy Dancing Hey Bob Jean
    van P.E.E. van Oosten
6: Maltezer – Madelief White Magnoliapearls
    van R. Bongaarts
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Uitslagen A- B- en C- examen
6 Februari werden de examens afgenomen.
Winnaars van de examens zijn als volgt:
 
A- examen:
1e Diane Scholten met Seija
2e Dick Hofman met Astra
3e Jan van Voorden met Anouska

B- examen:
1e I. Grootenhuis met Billie
2e T. Bloemendaal met Dex
3e W. Karkdijk met Puck

C- examen:
1e G. Wessels met Jimmy
2e A. Slijkhuis met Evita
3e Z. Kuperus met Shinta

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd.

Pup Socialisatie training

Animal Event 6, 7 & 8 mei
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Agility Examens, Zaterdag 27 Februari
Eindelijk was het dan zover, de deelnemers aan de be
hendigheidstrainingen mochten examen doen voor het
behalen van het behendigheidsdiploma.
Zoals gewoonlijk werd het parcours samen met de cur
sisten opgebouwd en het weer deed ook een positieve
duit in het zakje want het zonnetje begon al lekker te
schijnen vanuit de geheel blauwe lucht.
De deelnemers konden het parcours eerst even verken
nen en daarna zou het examen van start gaan.
De handlers oefenden dus nog even de verschillende
toestellen en al snel bleek dat de opgebouwde stress bij
de deelnemers totaal onnodig was, de wip en paaltjes
konden namelijk wel eens wat zweetdruppeltjes veroor
zaken maar daar was vandaag geen enkele aanleiding
voor.
Het was dan ook erg leuk voor de instructeur en de
examinator om te zien wat de cursisten in de afgelopen
periode hadden bereikt, het niveau was namelijk erg
hoog en de bazen en honden hadden er duidelijk ook erg
veel zin in.
Nadat iedereen onder toezicht van de examinator nog
een proefronde had gelopen ging het echte examen van
start.
Er werd door een enkele hond geen raakvlak geraakt en
ook werden er een paar hordes afgeworpen maar dat
mocht de pret niet drukken want de sfeer was goed en
zoals gezegd het niveau erg hoog.

Iedereen kreeg de mededeling dat hij of zij was geslaagd
en daarna volgde de prijsuitreiking voor de nummers 1,
2 en 3 van elke groep.
 
Uitslag bij de beginnersgroep:
Natalie Hekking met Herman
Robert Pas met Kaila
Alice Slijkhuis met Evita

Uitslag bij de gevorderden:
Ard Jan Kosters met Swieber
Ellen van Nieuwkasteel met Wiske
Lena Bruggink met Rowan

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen
en nagenoeg iedereen gaf aan door te willen gaan met
trainen want het is en blijft een erg leuke bezigheid met
je hond.
Ook wil ik Jannes Bruggink en Eddie van den Berg bij
deze erg bedanken voor het leveren van de extra paar
handen elke zaterdag.
 
Bruno Kochanowski (Instructeur Agility).
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Paaseieren zoeken 25 maart
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Wereldwijd verbod op het couperen van oren
en staarten
Honden met gecoupeerde staarten en/of oren kunnen,
na een overgangsperiode, niet meer deelnemen aan
FCI-gereglementeerde shows- en/of evenementen.
Het couperen van oren en staarten bij honden wordt
verboden, waar dan ook in de wereld.
 
Het couperen van staarten en oren is in Nederland en in
vele Europese landen en andere delen van de wereld al
lang verboden. Er zijn nog landen in de wereld waar nog
géén coupeerverbod is ingevoerd. Het bestuur van de
FCI heeft een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar
aanleiding van de situatie die is ontstaan na publicatie
van enkele rasstandaarden die werden aangepast op
basis van nieuwe nationale wetgeving in het land van
oorsprong van het betreffende ras. Deze wetgeving die
een verbod op het couperen van staarten en oren in
houdt, is daar recent van toepassing geworden. 
 
In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dieren
welzijn nog niet zo doorgevoerd en gemeengoed gewor
den als dat gelukkig wel is in vele andere landen in de
wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Neder
land is ingevoerd heeft onze overheid de fokkers en de
branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving
te implementeren en uitvoerbaar te maken. Deze zelfde
procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor om dit
wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of landelijke
wetgeving van toepassing is of wordt. Dit door alle
landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een
verbod op het couperen van honden aan oren en staar
ten. Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen
van dit noodzakelijke verbod, dan zal de landelijke
Kennel Club op basis van het handhaven van de rasstan
daard het couperen verbieden.
 
Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van de
fokkers en hun honden in overweging genomen en om
een duidelijke richtlijn naar de FCI keurmeesters uit te
zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het
beoordelen van de rassen waar ook in de wereld. De FCI
nam daartoe de navolgende beslissing:
 
1.Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde
honden is, geldt dat er géén mogelijkheid meer is om
gecoupeerde honden op FCI gereglementeerde shows-
evenementen uit te brengen.
 
2.Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde
honden is, geldt dat honden van rassen waarin couperen
(nog) gebruikelijk is, in een overgangstermijn nog zon
der restricties geshowd worden op FCI gereglementeer
de shows en evenementen.
 
Het is keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen
enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en
niet-gecoupeerde honden.

 
Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van
publicatie tot 31 december 2024. Met deze maatregel
krijgen alle Kennel Clubs waar ook ter wereld de tijd om
beleid te ontwikkelen met de nationale overheid om een
nationaal coupeerverbod van kracht te doen krijgen en/
of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het
couperen van oren en staarten niet meer geaccepteerd
wordt door de wereld hondenorganisatie de FCI.
 
Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar
alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden
waar dan ook in de wereld om te komen tot een wereld
wijd verbod op het couperen van honden. 
Raad van Beheer. “houden van honden"
 
Nieuw Kynolgisch Reglement  per
01-01-2016
Tijdens de Algemene Vergaderingen van juni en novem
ber 2015 zijn er weer wijzigingen van het Kynologisch
Reglement (KR) vastgesteld.
De volgende aanpassingen treden op 1 januari 2016 in
werking:
Aanpassing artikel III.21 en artikel III.22 KR: de mo
gelijkheid om digitaal dek- en geboorte aangifte te doen
wordt hiermee vastgelegd. De termijn voor het doen van
aangifte blijft gelijk. Verder geldt een overgangsperiode,
waarin nog geen administratiekosten in rekening wor
den gebracht voor de papieren aangifte. Deze is 1 jaar
vanaf het moment dat het digitale loket operationeel is,
dus t/m september 2016.

Aanpassing artikel VIII.1 KR (BWG). De 10 en 24
maanden regels komen te vervallen en worden vervan
gen door een 12 maanden regel. Vastgesteld is dat tussen
de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelf
de teef een termijn van tenminste 12 maanden dient te
zitten. 

Toevoeging van artikel 33 HR: hierin is de samenstelling
van de financiële commissie geregeld.

De Ledenraad wordt afgeschaft. Artikel 26 Statuten
komt daarom te vervallen.

De titels 5 t/m 7 van hoofdstuk V KR zijn aangepast,
zodat de sporten FCI Obedience , Agility en Flyball
formeel zijn ingebed.

Aanpassing van artikel III.29 KR: naast de eigendoms
overdracht is nu ook voor de adreswijziging formeel
geregeld dat het registratiebewijs moet worden inge
diend.

Aanpassing van artikel IV.18 KR: personen en honden
die gediskwalificeerd zijn kunnen ook geweigerd worden
bij de inschrijving voor een expositie.
zie www.houdenvanhonden.nl
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Titeren door Tannetje Koning
Vaccineren, zin of onzin?
Langzaam maar zeker komen er steeds meer geluiden,
voornamelijk via Internet, dat we onze honden veel te
veel zouden vaccineren. Omdat het niet altijd gemakke
lijk is daarover goede en betrouwbare informatie te
vinden zal ik in het kort uitleggen wat er allemaal mee
speelt in de beslissing om al dan niet te vaccineren.
 
Waarom vaccineren?
Waarom zouden we eigenlijk een vaccinatie geven?
De meeste vaccins zijn voor virusziekten. Een enkele
(leptospirose en kennelhoest) voor een bacterie.
Tegen virusziekten hebben we geen medicijnen. Bacte
riën kunnen we met antibiotica te lijf. Dat is omdat
bacteriën in de weefsels of in het bloed zitten. Daar
kunnen ook antibiotica komen en dus kunnen we ze
doodmaken. Virussen kruipen in de cellen. Ze hebben
die cellen nodig om zich voort te planten. Virussen
hebben namelijk geen eigen voortplantingssysteem en
dus gebruiken ze die van de cellen waar ze in zitten. Dan
vermenigvuldigen ze zich tot de cel stuk knapt en dan
verspreiden ze zich heel snel naar de buurcellen en zo
maken ze heel veel cellen kapot. Om virussen te bestrij
den ben je dus afhankelijk van je eigen afweersysteem.
Virussen hebben een voorkeur voor een bepaalde dier
soort en ook nog eens voor bepaalde cellen in die dier
soort. Parvovirus van de hond zit het liefst in de darm
cellen van een hond. Een kat of mens wordt er niet ziek
van. En de levercellen van diezelfde hond vind hij ook
niet zo interessant. In tegenstelling tot HCC (hepatitis
contagiosis canis = besmettelijke leverziekte van de
hond) die zit het liefst in hondenlevercellen.
 
Omdat sommige virusziekten toch wel behoorlijk ge
vaarlijk (lees: dodelijk) kunnen zijn, zijn we liever niet
alleen afhankelijk van de eigen weerstand op dat mo
ment. Gelukkig hebben we een methode gevonden om
het immuunsysteem voor te bereiden op invasie met de
meest gevaarlijke ziekten: de vaccinatie. Zo leert het
immuunsysteem de gevaarlijkste virussen herkennen
zodat het meteen op kan treden als er een het lichaam
mocht binnendringen.
Een vaccinatie is dus de enige manier om bescherming
tegen virusziekten te krijgen.
 
Een medische ingreep
Een vaccinatie is een behoorlijke medische ingreep. Dat
wordt vaak onderschat door zowel dierenartsen als ei
genaren. Want wat gebeurt er allemaal als we zo´n klein
prikje eventjes in een hond stoppen?
 
Wat we doen is wat virus, meestal meerdere virussen en/
of bacteriën, samen met stoffen die het immuunsysteem
moeten prikkelen in een lichaam stoppen. De virussen
gaan zich vermeerderen en het immuunsysteem gaat
reageren. De zogenaamde Thelper-cellen komen op de
indringers af en beginnen ze te bestrijden. Ze zorgen dat

er stoffen vrijkomen die weer andere cellen aantrekken
en ze zorgen ook dat andere, nuttige cellen zich kunnen
vermeerderen. Tevens bieden ze de antigenen (kenmer
ken) van de virussen aan aan het immuunsysteem zodat
deze specifieke antilichamen kan gaan maken tegen deze
specifieke virussen en bacteriën. Zo worden er speciale
Tkiller-cellen gemaakt die afgestemd zijn op alle ziekten
die in de entsof zaten en B-cellen die antilichamen
maken. De Tkiller-cellen zijn bedoeld om ongewenste,
met virus besmette, cellen op te ruimen en de antilicha
men die door de B-cellen gemaakt worden helpen bij het
bestrijden van bacteriën en virussen in het bloed of an
dere vloeistoffen. Van alle B en T-cellen worden ook
geheugencellen gemaakt die zeer lang, waarschijnlijk
levenslang, aanwezig blijven.
 
Dus als resultaat van een vaccinatie zien we een stijging
van antilichamen tegen de ziektes waar we voor geënt
hebben. Dat is meetbaar in het bloed. De gevormde
T-cellen en geheugencellen kunnen we niet meten.
 
Aan de buitenkant zien we doorgaans niet zoveel gebeu
ren. Dus het lijkt alsof er niets gebeurt maar ondertussen
wordt het immuunsystem wel behoorlijk geprikkeld en
daar kan het wel eens mis gaan.
 
Bijwerkingen
Doordat het immuunsysteem heel hard aan het reageren
is om genoeg antilichamen te maken heeft het geen tijd
om andere dingen te doen. Zo zien we geregeld na een
vaccinatie een ontsteking optreden. Dat kan bijvoor
beeld kennelhoest zijn na een cocktailenting, of diarree.
Dat komt doordat de weerstand tegen andere indringers
even lager is.
Tumoren die al wel aanwezig waren maar nog niet
ontdekt kunnen ineens de kop opsteken.
Door alle toevoegingen aan de entstof kunnen er aller
gische reacties optreden. Dat kan gering zijn, zoals
zwelling op de plaats waar geprikt is tot ernstiger reacties
als opzwellen van de hele kop, het hele dier tot shock en
dus ook doodgaan van het dier.
En ook kan het immuunsysteem dusdanig geprikkeld
raken dat het niet meer weet wat lichaamseigen cellen
zijn en wat niet. Dan ontstaan auto-immuunziektes.
Inmiddels wordt algemeen erkend dat AIHA (Auto-
Immuun Hemolytische Anemie) kan worden veroor
zaakt door een enting. Dat is een ziekte waarbij het
immuunsysteem de eigen rode bloedcellen afbreekt en
waardoor dus bloedarmoede ontstaat.
Maar ook bij andere auto-immuunziekten bestaat het
vermoeden dat ze door vaccinaties kunnen worden
veroorzaakt.
 
De industrie geeft aan dat bijwerkingen in ongeveer 2
promille voorkomen. Dat is dus 2 op de duizend vacci
naties. In mijn eigen praktijk kwam ik op ongeveer 1%,
maar toen heb ik alleen gekeken wat er binnen 5 dagen
na een vaccinatie gebeurde. Ik vermoed dus dat het
percentage bijwerkingen nog wel iets hoger zal liggen,
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mogelijk 2-5 %.
 
Dode vaccins
Er zijn twee soorten vaccins. Dode vaccins en levende
vaccins. Ik zal het verschil uitleggen.
Wat we eigenlijk proberen met een vaccinatie is een in
fectie met een virus na te bootsen maar dan zonder dat
het dier er ziek van wordt. Als we het virus in stukjes
hakken dan kan het zich niet meer vermenigvuldigen,
dus dan worden we niet ziek. Alleen reageert het im
muunsysteem ook niet echt omdat het geen heel virus is
dat binnenkomt. Dus moeten we er een stof bij stoppen
dat ervoor zorgt dat het immuunsysteem wel gaat rea
geren. Adjunvantia noemen we dat. Het betekent niets
meer en minder dan “toevoeging”. We weten nauwelijks
nog hoe ze werken. Wat we wel weten is dat ze het im
muunsysteem prikkelen waardoor er antilichamen ge
produceerd gaan worden. Maar doordat ze nogal prik
kelend werken kunnen ze dus ook heftige reacties uit
lokken.
Dode vaccins werken minder lang dan levende. Ze
moeten dus herhaald worden om een blijvend effect te
krijgen, dat heet een booster.
Dode vaccins hebben ook eerder allergische reacties of
reacties op de prikplaats vanwege de adjuvantia die er
in zitten.
 
Levende vaccins
Deze worden ook wel MLV (modified live virus) of ge
attenueerde vaccins genoemd. Deze virussen hebben we
laten vermeerderen in cellen die ze niet heel erg prettig
vinden maar waar ze wel enigszins kunnen vermeerde
ren. Daardoor verliezen ze hun kracht. Ze worden
zwakker en kunnen niet meer een echte ziekte opwekken.
Ze vermeerderen zich wel enigszins na de vaccinatie en
dus zetten ze wel het immuunsysteem aan het werk.
Nadeel daarvan is dat ze wel kunnen verspreiden. Als de
ene hond wel net gevaccineerd is en een andere niet, en
deze is ook niet beschermd door eerdere vaccinaties, dan
kan de gevaccineerde hond de andere hond ziek maken.
Ook kan het nog wel eens gebeuren dat als een hond
gevaccineerd wordt terwijl hij erg zwak is, hij ziek wordt.
Dan is het virus te sterk voor de hond en krijgt hij juist
de ziekte waar we hem voor wilden beschermen.
 
Levende vaccins geven wel veel langere bescherming. Ze
hoeven ook niet herhaald te worden om volledig te
kunnen werken.
 
Alleen gezonde honden vaccineren!
Alleen een gezonde hond zal op een vaccinatie goed
reageren door veel antilichamen te maken. In de bijslui
ter van alle vaccins staat ook duidelijk dat alleen gezon
de dieren gevaccineerd mogen worden. Maar wat is ge
zond en wat is niet gezond?
Een dier dat onder narcose is voor een sterilisatie? Ik heb
net uitgelegd dat de afweer tegen bacteriën tijdelijk wat
minder zal zijn…..
Een hond met epilepsie? Onderzoek heeft uitgewezen dat

honden met epilepsie net na de jaarlijkse vaccinatie vaker
toevallen krijgen…..
Een hond met jeuk? Jeuk kan een allergie zijn en dat is
een ontregeling van het immuunsysteem………….
Ook met zijn allen voor een klein prijsje even snel een
shot halen zonder dat de hond goed nagekeken wordt,
vind ik een kwalijke zaak. Een vaccinatie is een behoor
lijk zware medische ingreep en moet zorgvuldig gebeu
ren. Elk individu moet dus ook met de eigenaar doorge
nomen worden en nagekeken worden, zodat er zo veel
mogelijk zekerheid is dat de hond helemaal gezond is en
een vaccinatie goed aan kan.
 
Hoe lang werken ze nu eigenlijk?
Hierover is al aardig wat onderzoek gedaan. Meestal
worden dan de hoeveelheid antilichamen gemeten, dat
gebeurt door titeren, dus de hoeveelheid wordt ook wel
een titer genoemd en gaat in verdunningen. Dus een titer
van 1:48 is hoger dan een titer van 1: 24.
Een titer van 1:80 wordt algemeen als beschermend
beschouwd. Lagere titers houdt in dat het dier mogelijk
beschermd is en bij een titer van beneden de 1:10 wordt
de hond als niet beschermd beschouwd.
Belangrijk ook om in de gaten te houden is dat als de
titer hoog genoeg is, het dier niet alleen beschermd is
maar dat een vaccinatie dan ook niets meer toevoegt.
Een hoge titer wordt niet nog hoger. Dus vaccineren van
beschermde dieren is niet alleen maar weggegooid geld,
het is ook onnodig risico op bijwerkingen.
En hetzelfde geldt voor pups. Dat we pups zo vaak
vaccineren is niet omdat die vaccins zo slecht werken.
Nee, zolang de pup nog antilichamen van de moeder in
zijn bloed heeft, slaat een vaccinatie niet aan. Dus ergens
tussen de 6 en de 12 weken is er een van de 3-4 vaccina
ties die effectief is. De rest niet.
 
Er zijn wel een paar onderzoeken geweest naar hoe lang
vaccinaties werken:
Olson, 1996: 85% van de honden die meer dan 4 jaar
geleden gevaccineerd zijn hadden nog voldoende antili
chamen voor hondenziekte
Dodds, 1999: van meer dan 1400 willekeurige honden
had 95 % voldoende titer voor parvo en 98% voor
hondenziekte.
 
In Nederland is een recent onderzoek geweest waarbij
naar 4 groepen honden werd gekeken: pups van 12
weken voordat zij de cocktailenting kregen, jonge hon
den van ruim 1 jaar voordat zijn de herhalingsenting
kregen, oudere honden die elk jaar of om het jaar werden
geënt en als laatste groep: honden die al langer dan 2
jaar niet waren geënt.
Daaruit bleek dat van de eerste groep, de pups dus,
ongeveer 60% beschermd was voor parvo en ongeveer
10% voor hondenziekte en besmettelijke leverziekte
(HCC). Van de tweede groep was 80% beschermd voor
parvo en 50% en 60% voor hondenziekte en besmettelij
ke leverziekte en de laatste twee groepen bleek 90% be
schermd te zijn voor alle drie de onderzochte ziekten.
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De conclusie was dat het enten van pups en jonge honden
belangrijk is en daarna zijn langere intervallen mogelijk.
 
In Amerika heeft Ronald Schultz, dierenarts aan de
Wisconsin School of Veterinary Medicine, een ander
soort onderzoek gedaan, zogenaamde challenge studies.
Bij een challenge studie wordt niet zozeer gekeken naar
de antilichaamtiters, omdat die niet alles zeggen, er is
immers ook nog bescherming door T-cellen en geheu
gencellen. In zo´n studie, die alleen met proefdieren kan
gebeuren, worden zowel gevaccineerde als niet gevacci
neerde honden besmet met het virus en dan wordt geke
ken of ze ziek worden of niet. Toen bleek dat voor de
drie belangrijkste ziekten: parvo, hondenziekte en HCC
een bescherming van zeker 7 jaar gevonden werd. Het is
dus niet zo dat die bescherming na 7 jaar weg was.
Langer is er niet onderzocht. Dus het kan best zijn dat
die bescherming langer duurt, mogelijk zelfs levenslang.
 
Leptospirose
Leptospirose is een bacteriële ziekte en geen virus.
Vaccinaties tegen bacteriën werken korter en slechter.
En de bijwerkingen zijn ook ernstiger. In een vaccin
zitten complete dode bacteriën, die bestaan uit zeer veel
eiwitten en al die eiwitten kunnen een allergische reactie
opwekken. Daarnaast is het een dood vaccin dat een
prikkelende stof bevat om het immuunsysteem aan het
werk te zetten. Dus nog meer kans op vervelende reac
ties.
Bij mensen worden er geen vaccins meer gebruikt met
hele bacteriën er in, die zo´n grote kans op bijwerkingen
hebben.
 
Daarnaast speelt het nog dat er meerdere ondersoorten
leptospiren zijn. In de oude entstof zaten er twee. In de
nieuwe L4 enting van Nobivac zitten er vier. Dit zijn de
soorten die in onderzoeken in landen om ons heen het
meeste voorkwamen. Maar ook dan kan er nog steeds
lokaal een andere soort voorkomen, zodat ook deze
nieuwe enting geen garantie biedt op bescherming tegen
alle soorten..
 
Dit alles bij elkaar maakt het lastig om een weloverwo
gen keuze te maken. Ik houd als advies aan: als je zo min
mogelijk risico wilt lopen en je hebt een hond die niet
eerder op een vaccinatie gereageerd heeft: vaccineer dan
wel voor leptospirose.
 
Titerbepaling
Tegenwoordig is het mogelijk om met behulp van een
heel klein druppeltje bloed, te bepalen of er voldoende
antilichamen aanwezig zijn voor de drie belangrijkste
ziekten: parvo, hondenziekte en HCC. Dat zou je elk
jaar kunnen doen, maar ik denk dat dat niet eens nodig
is. Als de hond eenmaal goed gereageerd heeft op een
vaccinatie met het aanmaken van voldoende antilicha
men dan kunnen we er van uitgaan dat de rest van het
immuunsysteem ook gereageerd heeft en er ook T-cellen
en geheugencellen zijn aangemaakt en dus de hond be

schermd is voor een jaar of 5-7.
Zo’n titerbepaling kan aantonen dat er bescherming is
en dat is handig om te bepalen of een enting nuttig/nodig
is. Dus voor pensions, shows of hondenscholen kan het
wenselijk zijn om een titerbepaling te doen, puur om aan
te tonen dat de hond beschermd is.
 
De titerbepaling is ook erg handig om bij pups te kijken
of ze al geënt kunnen worden of nog niet.
Bij pups is het mogelijk om te kijken wanneer de antili
chamen die ze van hun moeder hebben meegekregen weg
zijn. En dan is één enting (en daarna een titerbepaling
ter controle) genoeg voor jarenlange bescherming.
En zo’n titerbepaling is ook erg handig bij honden met
een onbekende vaccinatiestatus om te kijken of ze be
schermd zijn of niet.
 
Wetelijke bepalingen
Soms moeten honden gevaccineerd worden vanwege
wettelijke regels. Dan is dat ook zo. Als je naar het
buitenland gaat met de hond is hondsdolheid verplicht
(de rest niet!). Er bestaan inmiddels al meerdere fabri
kanten die een entstof hebben die voor drie jaar geregi
streerd is. Dat geldt dan alleen binnen de EU, landen
buiten de EU kunnen hun eigen bepalingen hebben.
 
Ook voor shows, hondenscholen en pensions kunnen er
andere bepalingen gelden. Een titerbepaling heeft nog
geen wettelijke status, maar vaak is in goed overleg wel
iets te regelen.
Tannetje Koning, dierenarts
www.centrumoase.nl
oase@banditvoeding.nl  tel.0318-590403
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H.V. Allround schilderwerken - Rijssen - T 06-30033328 – info@hvschilderwerken.nl 

 

 

H.V. ALLROUND SCHILDERWERKEN 

VOOR AL UW SCHILDER- BEHANG- EN BEGLAZINGSWERKZAAMHEDEN 

 

Is uw huis aan een schilderbeurt toe? Wacht dan niet langer! 
 

Ga naar onze website en vraag direct gratis en geheel vrijblijvend een offerte aan! 
 

Of liever advies op maat? Bel dan direct naar 06-30033328 

 

WWW.HVSCHILDERWERKEN.NL 
OOK BINNEN .................. BUITENGEWOON GOED! 
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