
Betrouwbaarheid heeft te maken met de stabiliteit van
het onderzoeksresultaat. Wanneer het onderzoek zou
worden herhaald, komen dan dezelfde resultaten naar
voren? Bij het bovengenoemde voorbeeld kunnen de
resultaten betrouwbaar zijn, omdat het percentage
dieven dat liegt altijd ongeveer even groot is.
Verder is de respons (het aantal mensen dat de en-
quête invult) van belang. Om een betrouwbaar en
valide onderzoek te hebben is een respons van mini-
maal 40% vereist. Een goede respons is 60–70%.
Het zal niet verwonderlijk zijn dat we in deze tijd van
digitalisering de enquête via internet willen houden.
Rond begin februari zal de enquête op de site van de
VDH te vinden zijn. We rekenen erop dat iedereen de
moeite neemt om deze enquête in te vullen. Het gaat
immers om ‘onze’ vereniging, ‘ons’ maandblad!
 
Bent u niet in de gelegenheid de enquete digitaal
in te vullen stuur dan een mail naar info@vdh.nl
en u ontvangt deze per post.
 
 

 
 

Enquete
 In het maandblad januari heeft Marc Dhooge, onze
voorzitter, vertelt over de problemen die er binnen de

redactiecommissie speel-
den. Deze problemen
waren zo ernstig dat de
huidige redactie seri-
eus van plan was per 30
december jl. op te stap-
pen. Wanneer je dit

stuk gemist hebt is het aan te raden het januari num-
mer er nog eens even op open te slaan!
 
In het overleg, eind november, hebben hoofdbestuur
en redactie met elkaar inspanningsverplichtingen af-
gesproken die na een halfjaar geëvalueerd zullen
worden. Eén van de problemen waar de redactie al
langere tijd tegenaan loopt is het ontbreken van vol-
doende vaste redactiemedewerkers. Gelukkig heb-
ben zich enkele kandidaten na het verschijnen van het
januarinummer gemeld! Maar we kunnen er altijd nog
meer gebruiken!
 
Het is vanzelfsprekend dat je bij het uitbreiden van de
redactie met een aantal nieuwe personen je met elkaar
om de tafel gaat zitten om het (nieuwe) beleid te be-
palen. Moeten we op de ingeslagen weg verder? Is
het tijd voor veranderingen? Als we wat willen veran-
deren, welke kant willen we dan opgaan? Welke rol
gaat het maandblad in de toekomst spelen? En de
nieuwsbrief en site? 
Niet alleen de inbreng van nieuwe redactieleden is
dan van belang, ook de mening van alle VDH leden
willen we daarin betrekken. Zoals de voorzitter
schreef, “het is ons maandblad, onze verantwoording!”
Enige tijd geleden is er al toegezegd dat alle VDH
leden zich via een enquête kunnen gaan uitspreken
over het blad. De toezegging is sneller gedaan dan
een enquête gemaakt. Wil je een bruikbaar resultaat
van je enquête hebben, dan moet de enquête aan een
aantal eisen voldoen. De voornaamste eisen zijn dat
de enquête valide en betrouwbaar moet zijn. 
Validiteit zegt iets over de inhoud: wordt er wel geme-
ten wat de bedoeling is? Wanneer je mensen op straat
vraagt of ze wel eens stelen, is de kans groot dat de
dieven onder hen dit zullen ontkennen. Op basis van
een dergelijk onderzoek schat je het aantal dieven te
laag in.

Klik hier om de enquete op te
halen
 

Nieuwsbrief 2012-01
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Inschrijven Pre selectie
 

Africhtingseizoen start weer!!

 Keurmeesters  Pakwerkers    
A Frederic Clemens  Benjamon Telkamp  Kort  
B Ben Ekhart  Robert van Vliet  Lang  
C Wim Spies  Wim van Wessel  Reserve  
   Cees de Wit  Spooruitzetter  

   Wim de Lorijn  Spoorlegger  

   Herman Verhage  Spoorlegger  

1e Pré-Selectiewedstrijd,   3 en 4 maart bij Kgr. De Oude Maas
te Spijkenisse De eerste stap naar het WUSV Kampioenschap
in Oostenrijk (Steyr), de laatste keer was deze organisatie daar
zo perfect dat wij hele hoge verwachtingen hebben van dit WK,
wij vermoeden dat ook vele africhters een plaats willen veroveren
in het WUSV Team 2012. De organiserende vereniging De Oude
Maas staat bekend om hun super organisatie met altijd net dat
ene stukje extra. Naast een goede technische organisatie staan
zij onder andere garant voor vriendelijke consumptieprijzen en
een feestelijk getinte catering, het motto zijn : De Skihut !! Ge-
speurd zal er worden op kort gras, dit zal ook in Oostenrijk zo
zijn. Officiële intraining en loting zullen zijn op zondag 26 febru-
ari, het wedstrijdveld zal dan exact hetzelfde zijn ingedeeld als
op de wedstrijd zelf. Buiten het feit dat dit een Pré-Selectiewed-
strijd is, verplichte deelname om kans te maken op een plaatsje
in het WUSV Team, telt deze wedstrijd ook als ABC Wedstrijd te
gebruiken voor de kwalificatie voor het NIAK. De deelnemer slaat
dus twee vliegen in één klap!
 
 
Sluitingsdatum inschrijving : 23 februari 2012.
 
 
  

 
De technische medewerkers:
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 Keurmeesters  Pakwerkers    
A Arie Stam  Jan van Maren  Kort  
B Ben Ekhart  Patrick de Beuse  Lang  
C Wim Spies  Wim van Wessel  Reserve  
   Egbert de Koning  Spooruitzetter  

   Kees Buijze  Spoorlegger  

   Oege Hoekstra  Spoorlegger  

   Richard Bloemsma  Spoorlegger

 
Nederlands Kringgroep Kampioenschap (NKK) 24 en 25 maart bij Kgr. Frisiana te Leeuwarden.
Het VDH evenement waar eigenlijk geen kringgroep mag ontbreken : een team mag bestaan uit 2 of 3
deelnemers, de twee die het hoogste eindigen zullen de eindstand bepalen. Hierbij moet 1 IPO III zijn, na-
tuurlijk kan op deze wedstrijd ook het certificaat behaald worden, dat geldt voor zowel IPO I, II als III.
Mocht deelname aan het NIAK 2012 jouw bedoeling zijn, zorg dan dat je hier zeker aanwezig bent. Als het
op het PAK mislukt mag deze wedstrijd als vervangend tellen, zeker een stukje extra zekerheid! Daarnaast
telt deze wedstrijd natuurlijk als ABC Wedstrijd te gebruiken voor de kwalificatie voor het NIAK. We kennen
Kgr. Frisiana allemaal : ook hier de garantie voor een prima organisatie ! Ook hier zullen de consumptieprijzen
vriendelijk zijn en de catering super verzorgd, dat kunnen we gerust overlaten aan deze Friezen!
Laten we ook niet direct roepen : wat is Leeuwarden ver weg !!! Wees eerlijk : wat is nu ver in ons kikkerland-
je? Daarbij is de afstand toch altijd afhankelijk van de plaats van vertrek dus overnacht gewoon in de buurt
van Leeuwarden dan zal de te rijden afstand zeker meevallen.

De technische medewerkers : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Sluitingsdatum inschrijving : 11 maart 2012.

 
 

Inschrijven N.K.K. 2012
 

Puppylijst
Klik hier om de puppijlijst de downloaden.

. 
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Geschreven door Caroline Hoek  

Goed en kwaad: zelfs voor ons mensen is het
lastig. Maar hoe zit dat met dieren? Hebben zij een
moraal?
Onze hond mag niet op de bank. Maar wanneer wij
boven aan het werk zijn, ziet hij vaak zijn kans schoon.
Hij springt op de bank en rolt zich op voor een mid-
dagdutje. Wanneer één van ons naar beneden loopt
en de hond dat hoort, springt hij onmiddellijk van de
bank af. Eenmaal beneden aangekomen, staat hij ons
pal naast de bank met grote, schijnbaar onschuldige
ogen aan te kijken. U zou zeggen dat de hond weet
dat op de bank liggen niet goed is en dat hij zich er
zelfs een beetje schuldig over voelt. Maar is dat ook
zo? Of overschatten we de hond nu?
 
Goed versus kwaad
Het is een kwestie die wetenschappers al heel lang
bezighoudt. En dan gaat het niet alleen om honden,
maar om dieren in het algemeen. Wolven, apen en
zelfs vissen. Weten zij het verschil tussen goed en
kwaad?

Nuttig
Laten we voorop stellen dat het idee dat dieren moraal
hebben helemaal niet zo gek is. Moraal is namelijk
heel nuttig. Het houdt sociale groepen bij elkaar. Al-
leen als er regels zijn waar iedereen zich aan houdt,
kan een groep functioneren. En aangezien veel dieren
in groepen leven, is moreel gedrag dus helemaal niet
zo onlogisch. Het regelt complex gedrag dat weer
bijdraagt aan een sterkere band tussen dieren.
 

Denk aan tolerantie, altruïsme, wederkerigheid, eer-
lijkheid, enzovoort. Dat dieren tot dergelijk complex
gedrag in staat zijn, staat vast,
 

 
Een kapucijnaap. 
 
Eerlijk
Zo blijken sommige dieren
heel goed het verschil te
weten tussen eerlijk en on-
eerlijk gedrag. In 2003 pu-
bliceerden wetenschap-
pers een onderzoek met
kapucijnapen. Ze leerden
de apen dat ze een steen-
tje konden ruilen voor iets
lekkers. Vervolgens wer-

den twee apen naast elkaar gezet en kregen de dieren
de gelegenheid om een steentje te ruilen. De apen
deden exact hetzelfde, maar één van de apen kreeg
in ruil voor het steentje een grote beloning en de ander
moest het met iets kleins doen. Dat is oneerlijk, na-
tuurlijk. En de kapucijnapen hadden dat ook in de
gaten, zo blijkt. De kapucijnapen die achtergesteld
werden, reageerden fel. Ze weigerden mee te werken
en gooiden het voedsel soms zelfs terug naar de
onderzoeker. Blijkbaar voelen apen heel goed aan wat
eerlijk of oneerlijk was, zo concludeerden de onder-
zoekers in het blad Nature.
 
Empathie
Ook medeleven is dieren niet vreemd. En steeds meer
onderzoeken tonen aan dat dieren met elkaar mee
kunnen leven. Een mooi voorbeeld is een recentelijk
onderzoek onder ratten. Hieruit blijkt dat ratten echt
met elkaar meeleven en elkaar helpen in nood. Zelfs
als de rat er zelf niet direct baat bij heeft om een ander
te helpen.
 
Straf
Straf vloeit voort uit moreel gedrag. Als een dier zich
niet aan de regels van zijn groep houdt, kan dat leiden
tot een flinke straf. En straffen: dat gebeurt ook in het
dierenrijk, zo schrijven onderzoekers Marc Bekoff en
Jessica Pierce in hun boek Wild Justice.
 

Kan een dier goed van kwaad onderscheiden
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Neem bijvoorbeeld chimpansees. Chimpansees in de
dierentuin beginnen pas met eten wanneer iedereen
aanwezig is. Een chimpansee die te laat aanschuift,
kan dan ook rekenen op een reprimande.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chimpansee.

JA!
Bekoff en Pierce verzamelden tal van onderzoeken
die naar sociaal gedrag zijn gedaan. Ze gingen op
zoek naar sporen van moreel gedrag onder onder
meer wolven en mensapen. Op basis van al die on-
derzoeken trekken ze de conclusie dat dieren welde-
gelijk beschikken over wat zij noemen ‘een soort van
morele intelligentie’. Om die conclusie te onderbou-
wen, maakten de onderzoekers onder meer gebruik
van studies van Bekoff zelf. Bekoff bestudeerde ge-
durende lange tijd spelende honden. Hij legde hun
spel op video vast en ontdekte dat de dieren er regels
op nahouden om te voorkomen dat het spel uit de hand
loopt en een stoeipartijtje menens wordt. Regel 1:
wees duidelijk. Wanneer honden stoeien dan bijten ze
en duiken ze op de ander. Dat kan heel gemakkelijk
verkeerd overkomen. Want wat wil de hond nu?
Spelen, echt vechten of paren? Vandaar dat honden
voordat ze gaan spelen, eerst duidelijk communiceren
wat ze van plan zijn. Dat doen ze door eerst door hun
voorpoten te zakken en hun achterpoten recht te
houden. Tijd voor regel 2: rekening houden met de
ander. Soms is de ene hond groter dan de andere.
Toch kunnen ze gewoon met elkaar spelen, want ze
passen zich aan elkaar aan. De grote hond biedt de
kleine hond ook kansen en geeft deze soms zelfs het
idee dat deze wint. En dan komt regel 3: durf excuses
aan te bieden en excuses te aanvaarden. Als een hond
‘fout’ gedrag vertoont, biedt hij zijn excuses aan door

de houding aan te nemen waarmee hij eerder de ander
uitnodigde om te spelen. De ander moet het excuus
ook accepteren. En dan nog een belangrijke regel:
speel niet vals. Uit onderzoek blijkt dat coyotes die
niet oprecht excuses aanbieden of niet netjes commu-
niceren over hun bedoelingen vaker gedwongen
worden om hun leefgroep te verlaten. Het laat wel zien
hoe belangrijk moraal is. Wie zich niet aan de regels
houdt, kan zomaar verstoten worden. En alleen is ook
maar alleen. En kwetsbaar.

Schuldgevoel
Even terug naar het begin. Want hoe zit het nu met
die hond die zo schuldig kan kijken. Voelt hij zich ook
echt schuldig? Die vraag legden we Pierce natuurlijk
voor. “Ik denk niet dat het per se een schuldgevoel is
wat de hond of kat voelt. Ik denk dat gezelschapsdie-
ren zoals honden sterk zijn afgestemd op onze emo-
ties en vrijwel zeker reageren op onze boosheid of
verbazing.”

Welke dieren?
We kunnen uit al het voorgaande in ieder geval con-
cluderen dat dieren er regels op nahouden en dat ze
zich (maar ook anderen) aan die regels houden. Het
laat ook zien dat dieren weldegelijk iets van een moreel
besef hebben. Natuurlijk gaat het dan niet om alle
dieren, zo legt Pierce desgevraagd uit. Vooralsnog is
van een aantal soorten bekend dat ze moreel gedrag
vertonen. “Niet-menselijke primaten (met name
mensapen), sociale carnivoren (de best bestudeerde
soorten zijn wolven, coyotes en hyena’s), walvisach-
tigen (dolfijnen en walvissen), olifanten en sommige
knaagdieren (ratten en muizen, bijvoorbeeld),” somt
Pierce op. Ze verwacht dat we na nader onderzoek
nog veel meer dieren aan dit rijtje kunnen toevoegen.
“Het is aannemelijk dat moreel gedrag in veel sociale
zoogdieren is ontstaan. En het is ook mogelijk dat
rudimentair moreel gedrag ook in andere soorten
wordt aangetroffen. Recent onderzoek onder vissen
suggereert bijvoorbeeld dat ze een hoog cognitief
niveau hebben en sociaal gezien zeer complex zijn.”
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Hebben ook zij moraal?

Exceptionalisme
De conclusie dat dieren moreel gedrag kunnen verto-
nen, wordt lang niet door iedereen met open armen
verwelkomd. Sterker nog: Pierce kreeg met flinke
kritiek te maken nadat ze haar boek Wild Justice pu-
bliceerde. Maar de onderzoekster begrijpt dat wel. “Ik
denk dat veel mensen bang zijn om het menselijk
exceptionalisme – het geloof dat mensen een unieke
en door goden geïnspireerde plaats in het universum
innemen – los te laten. Als we echt onderzoeken
hoeveel we met dieren gemeen hebben en als we ons
verwantschap (met die dieren, red.) erkennen dan
maakt dat sommigen van ons heel ongemakkelijk. Het
vraagt namelijk van ons dat we op een andere manier
naar dieren kijken. Het vraagt van ons dat we op een
andere manier naar onszelf – en naar onze moraal –
kijken.”
Want wanneer we ervan uitgaan dat ook dieren een
soort van moreel besef hebben, dan verandert dat heel
veel. “Het betekent dat moraal een evolutionaire
aanpassing is die dieren in staat stelt om te overleven
en te gedijen in samenwerkende, hechte groepen,”
vertelt Pierce. “Wij delen deze evolutionaire erfenis
met andere wezens. En het betekent dat de moraal in
de genen zit en dat onze voorliefde voor empathie,
vertrouwen, samenwerking, altruïsme en eerlijkheid
een cadeau van de natuur is.” Ook verandert het –
zoals alle onderzoeken waarbij dieren verrassend
intelligent uit de bus komen – onze kijk op andere
soorten, zo benadrukt Pierce. “Dieren zijn zeer intel-
ligente, emotioneel complexe en gevoelige wezens.
We zouden ze als zodanig moeten behandelen.” Het
lijkt er dan ook op dat wij mensen aan dit onderzoek
naar moraal een nieuwe moraal overhouden…

 

Hyperactief gen in honden
ontdekt

Geschreven door Caroline Hoek.
Waarom kan de ene hond doodstil blijven liggen,
terwijl de ander maar door blijft gaan? Een gen biedt
mogelijk antwoorden.
Wetenschappers verzamelden 104 Duitse Herders.
Ze legden de baasjes van de honden de Dog-Attenti-
on Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale (Dog-
ADHD RS) voor. Hiermee konden de onderzoekers
vaststellen hoe hyperactief de dieren precies waren.

En blijf!
Vervolgens volgden er ook nog wat experimenten, zo
is in het blad PLoS ONE te lezen. Zo werd er gekeken
hoe lang honden stil konden blijven liggen. Ook was
er een experiment waarbij het baasje de hond aan de
lijn had, maar deze het dier gedurende één minuut
negeerde en ook niet corrigeerde. In deze en andere
situaties werd het gedrag van de hond bestudeerd en
beoordeeld.

DNA
Vervolgens richtten de onderzoekers zich op het DNA

van de dieren. Ze gin-
gen op zoek naar het
verband tussen de
genen en karaktertrek-
jes van de honden (ac-
tief, impulsief gedrag
en onoplettendheid).
En ze vonden iets in het
TH-gen (TH staat voor
Tyrosine hydroxylase).

Dit gen is er in meerdere varianten.
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Bekijk hier de deelnemers 1e
Pre selectiewedstrijd
 

Klik hier voor de
examenkalender
 

 
Zo is er bijvoorbeeld een lange variant. Uit het onder-
zoek blijkt dat honden met minstens één korte variant
impulsiever zijn dan honden die slechts één lange
variant hebben. Zelfs wanneer de onderzoekers de
leeftijd, het geslacht en de opvoeding en eventuele
training van de honden in ogenschouw namen, bleek
het gen nog een zeer belangrijke rol te spelen in het
gedrag van de dieren.
Mogelijk kan het onderzoek wetenschappers helpen
om ook een beter beeld te krijgen van hyperactiviteit
onder mensen.

 
 

Waarom hondjes rondjes
draaien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag jij je ook af waarom je hond pas gaat zitten
nadat hij de uitverkoren plek in cirkeltjes verken-
de? Wij wel, want eerlijk gezegd lijkt dat wat
vreemd en zelfs dom. Maar toch doet een hond dat
niet zomaar...
Het gaat namelijk om een instinctief gedrag, dat terug
gaat naar de tijd waarin honden nog in groepen in het
wild leefden.

Plat Door in cirkeltjes rond te lopen, maakten de wilde
honden het uitverkoren plekje vlakker en comfortabe-
ler om op te zitten. Bovendien stampten ze niet alleen
de hoge grassen neer, maar duwden ze ook eventu-
ele stenen weg. In de winter ging het dan weer om het
platstampen van de sneeuw, zodat ze een comforta-
beler 'bedje' kregen.

Vijanden En daar bleef het niet bij, want tegelijkertijd
checkten ze de omgeving ook op ongewenste diertjes
of vijanden. Denk bijvoorbeeld aan vervelende insec-
ten of zelfs slangen. Als hij die ontdekte, kon de wilde
hond ze wegjagen of zelf verder zoeken naar een
geschikt plekje.

Kussens Voor ons lijkt het misschien gek dat onze
gedomesticeerde honden ook in cirkeltjes op het tapijt
lopen, maar ook dat is normaal. Voor hen is het een
routine, een soort ritueel voor het slapengaan. Verge-
lijk het met het opschudden van onze kussens voor
we in bed kruipen. En dan is het besluit: zo verschillend
zijn wij helemaal niet...

WIST U DAT…
…honden heel gemakkelijk op sneeuw en ijs kunnen
lopen zonder kou te krijgen? Lees hier hoe dat kan!
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De gebitsbehandeling
Als er sprake is van één of meerdere genoemde
problemen adviseren wij een afspraak te maken voor
een professionele gebitsreiniging bij de dierenarts.
Naast het verwijderen van tandsteen en tandplak,
worden alle kiezen en tanden nauwkeurig onderzocht.
Uw hond ondergaat een uitgebreid klinisch onderzoek
van de mondholte, waarbij met een sonde (aftast-in-
strument, zie foto) de tanden en kiezen worden afge-
tast en onregelmatigheden worden vastgesteld. Ook
wordt met een speciaal instrument de diepte van de
tandvlees pockets (abnormale ruimte tussen bot- en
tandvleesgrens) gemeten. Te diepe pockets duiden
op langdurige tandvleesontsteking en afbraak van het
steunweefsel, eventueel zelfs van het kaakbot.
Zorgvuldig wordt bekeken welke elementen getrokken
moeten worden. Dit gebeurt wanneer een element te
erg is aangetast. Gelukkig gebeurt dit onder algehele
anesthesie (narcose) zodat uw hond hier niets van zal
merken.

 
 
Foto: Sonde, instrument om pockets te meten
 
Dentale röntgen foto's
Parodontitis (ontsteking van de weefsels en structuren
rond de tanden of kiezen) kan een reden zijn om een
tand of kies te trekken. Als de tand of kies los zit, moet
deze getrokken worden. Als deze echter stevig vast-
zitten, kan een grondige reiniging en desinfectie van
het gebit samen met een antibioticumkuur voldoende
zijn om het ontstekingsproces tot stilstand te brengen.

Gebitsbehandeling belangrijk voor uw hond
 
Wij gaan twee keer per jaar naar de tandarts. Bij
twijfel wordt een tandheelkundige foto gemaakt om
problemen van het kaakbot of de kies- en tandwortels
uit te sluiten. Helaas is dit in de diergeneeskunde nog
geen standaardprocedure. Hierdoor worden soms
kiezen en tanden (elementen) getrokken waar dat niet
nodig is. Ook kunnen essentiële veranderingen aan
de wortels of het kaakbot gemist worden. Met alle
gevolgen van dien.
Tandplak, tandsteen en de daaruit voortvloeiende
tandvleesaandoeningen kunnen al vanaf een leeftijd
van zes tot twaalf maanden ontstaan en vereisen re-
gelmatige controle. Binnen het jaar kan er veel gebeu-
ren met tanden en kiezen, dus één keer per jaar een
goede gebitsinspectie is vaak onvoldoende.
Soms valt eigenaren een andere lucht uit de bek van
het huisdier op. Die afwijkende lucht wordt veroorzaakt
door tandvleesontsteking (gingivitis), meestal het
gevolg van tandplak op tanden en kiezen. Door
voedselresten ontstaat tandplak, dat bestaat uit leven-
de en dode bacteriën en hun stofwisselingsproducten,
voedselresten en eiwitten en mineralen uit het speek-
sel. Tandplak veroorzaakt ontsteking van het tand-
vlees, waardoor het tandvlees zal terugtrekken en de
tandhals bloot komt te liggen. Soms zelfs de wortel
van het gebitselement. Dit is pijnlijk en kan leiden tot
verlies van het element. Bovendien, wanneer tandplak
niet binnen 24 uur wordt verwijderd verkalkt het tot
tandsteen. Dit vormt zich niet alleen op de elementen
boven het tandvlees, maar ook eronder. Dit is pijnlijk
en op den duur kunnen bacteriën in het bloed terecht
komen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan aan
hart, nieren, lever, longen en gewrichten. Gebitsreini-
ging is dus noodzakelijk!
Problemen met het gebit van een hond herken je
doordat de hond uit zijn bek stinkt, aan de bruin/gele
aanslag op tanden en kiezen, aan gezwollen en rood
tandvlees, verminderde eetlust, ander eetgedrag,
problemen met het sluiten van de bek, afwijkend
kauwgedrag of door overmatige speekselvloed. In de
praktijk blijkt dat veel eigenaren dit niet opmerken en
pas na de gebitsbehandeling zien hoe erg het was,
als de hond is opgeknapt, vrolijker is, of beter en
sneller eet.
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Het is van belang te weten of er sprake is van een
probleem aan de wortelpunt of het kaakbot. Er kan
namelijk een ontstekingsproces rond de wortel(punt)
van de tand of kies zitten, of het botweefsel van de
kaak kan aangetast zijn. Dit is alleen zichtbaar met
behulp van een (tandheelkundige) röntgenfoto.
 

Foto: Oplossing van kaakbot rond de wortel. 

Foto: Oplossing van kaakbot.

Methoden van extractie
Er zijn verschillende methoden om een tand of kies te
extraheren. Het kan met een chirurgische ‘flap’metho-
de, waarbij kaakbot weggefreesd wordt, en de tand-
vleesflap over de ontstane ruimte gehecht wordt. Dit
vraagt extra gebruik van apparatuur. De andere me-
thode is met de elevatoren (instrumenten) de tanden
en/of kiezen te verwijderen. Het is noodzakelijk om
eerst een röntgenfoto te maken om de ligging van het
element, het wortelverloop en eventuele wortelresten
te beoordelen.

Nabehandeling
Na de behandeling zal, afhankelijk van de toestand
van tandvlees en kaak, antibioticum en eventueel
pijnstiller meegegeven worden. De mogelijkheden om
tandplak te voorkomen moeten per hond goed beke-
ken worden.
 
Oorzaken van gebitsaandoeningen
Tijdens de gebitsbehandeling wordt bekeken welke
oorzaken er zijn voor het ontstaan van gebitsaandoe-
ningen en wat u in de toekomst kunt doen om deze te

voorkomen. Er kunnen verschillende zaken meespe-
len, zoals:
• eventuele melktanden die zijn blijven zitten;
• ruimtegebrek: bij kleine en kortsnuitige rassen;
• open mond ademhaling;
• soort voeding;
• slechte mondhygiëne;
• gedrag: kauwen op stenen of metaal; spelen met
tennisballen, stokken en stenen; het eten van ontlas-
ting en andere afval producten;
• aandoeningen zoals suikerziekte, schildklier aan-
doeningen of chronische nierafwijkingen.
De problemen aan elementen kunnen beter voorko-
men worden. Daarom is een goede gebitsverzor-ging
belangrijk. De eerste stap is het verwijderen van
tandplak. Een hond doet dat voor een deel zelf door-
dat bij het hijgen de tong steeds langs de binnenkant
van de kiezen gaat. Daarnaast wordt bij het kauwen
van voedsel het gebit gereinigd (mechanische reini-
ging). In de natuur moeten roofdieren hun prooi zelf
losscheuren, waarbij de scheurkiezen worden gerei-
nigd.
 
Beter voorkomen dan genezen
Voorkomen gaat het beste met mechanische reini-
ging. Tandplak moet verwijderd worden voordat het
mineraliseert. Hiervoor bestaan enkele hulpmiddelen:
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Poetsen
Met tandenborstels kunnen de meeste tandoppervlak-
ken prima gereinigd worden. Er zijn inmiddels goede
tandenborstels voor honden ontwikkeld: grootte,
hoek, afgeronde borstelkoppen, handvat en kwaliteit
(soepele borstelharen) zijn aangepast. Zachte kinder-
borstels zijn ook geschikt. Het mechanisch effect kan
vergroot worden door te poetsen met tandpasta. Al-
leen tandpasta voor dieren mag gebruikt worden, dus
geen fluoride-houdende pasta! Wanneer poetsen niet
van jong af aan geleerd is, zult u dit langzaam moeten
opbouwen volgens een stappenplan.
 
Hiervoor zijn speciale gebitsverzorgingssets te koop
waarin staat beschreven hoe u dit moet aanpakken.
Bijgevoegd zit dan een speciale tandenborstel en
enzymatische tandpasta.
 
Dieetvoeding
Er zijn veel voedingen op de markt, maar die helpen
alleen als de hond kauwt op zijn eten. Veel honden
vertonen het “hap-slik-fenomeen” (en kauwen hele-
maal niet). Bij deze honden hebben grote brokken dus
geen effect.
Kauwstaven kunnen wel heel effectief zijn, maar bij
orthopedische klachten worden deze afgeraden.
Volgens nieuwe inzichten mogen bij artritis (ontsteking
in gewrichten) en artrose geen kauwstaven gegeven
worden. Omdat er via kleine beschadigingen van het
(goed doorbloedde) tandvlees, bacteriën en dergelijke
in de bloedbaan terecht kunnen komen. Van daaruit
kan dan ontstekingsmateriaal met bacteriën in de
gewrichten komen, met alle negatieve gevolgen van
dien.
 
Preventieve mondverzorging
Er zijn producten op de markt die door de voeding of
het drinkwater gedaan kunnen worden zodat er een
beschermend laagje op de elementen komt, waardoor
er minder snel tandplak wordt gevormd. Voorbeelden
zijn Orozyme ®,Vet aquadent®.

Het is beter om ellende aan het gebit te voorkomen.
In februari 2012 is het weer 'De maand van het gebit”.
Dan geven we bij Dierenkliniek Kortenoord gratis
adviezen, en zelfs gratis gebits-consulten.

Door: Marèse van Haneghem, dierenarts Dieren-
kliniek Kortenoord
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Opleiding Werkhondenkeurmeester
 
De Commissie Werkhonden van de Raad van
Beheer is voornemens op korte termijn een oplei-
ding te starten voor werkhondenkeurmeester.
Aanmelden voor deze opleiding kan niet direct
door de kandidaat bij de CWH maar moet op
voordracht van een werkhondenvereniging, in ons
geval dus de VDH.
Ieder VDH lid die interesse heeft en voldoet aan
de voorwaarden gesteld in het "Keurmeesterre-
glement voor Werkhonden 2012" uitgegeven door
de CWH / Raad van Beheer kan zich aanmelden
bij de secretaris van de CBA, Arie Veltman
Arie@vdh.nl, dit voor 01-04-2012. Het reglement
is te downloaden van de CWH of VDH site.
 
 

Deze aanmelding dient digitaal te gebeuren en van de volgende bijlagen vergezeld te gaan:
a)     Een beknopte levensbeschrijving, bevattende onder meer gegevens over leeftijd, burgerlijke stand,
        genoten schoolopleiding en maatschappelijke positie. Tevens dient er een uitgebreide beschrijving te
        worden gegeven van de activiteiten binnen de hondensport waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan
        de eisen genoemd onder artikel 3.1 a t/m c;
b)     Een niet langer dan drie maanden voor het verzoek door een arts afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat
        de kandidaat beschikt over een goede gezondheid;
c)     Een verklaring omtrent het gedrag afgegeven door de plaatselijke overheid;
d)     Kopieën van behaalde schooldiploma’s;
e)     Een recente pasfoto.
 

Maassluis kade onder gelopen
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Duitse Herders in de KNPV
Sinds enkele jaren zijn er oefen dagen voor
duitse herders  in de knpv .Deze dagen
worden georganiseerd  voor leden die met
een duitse herder het knpv program beoe-
fenen . De opkomst van beoefenaars en
bezoekers wordt  steeds groter Er zij mo-
menteel een 40 tal fanatieke (voornamelijk
uit de VDH/NBG) liefhebbers van de duitse
herder actief in de knpv  Deze honden
komen uit de meest verschillende bloedlij-
nen en ook uit keurfok. Er worden steeds 
meer honden aangekeurd voor keur klasse
die het knpv  certificaat (ph1-ph2-of object)
hebben behaald ,ook deze honden worden
gebruikt in de fokkerij.  Men ziet steeds meer
nakomelingen van deze honden in de VDH
en NBG. Ook ziet men steeds vaker duitse
herders  op knpv  wedstijden waar ze het
niet onverdienstelijk doen.  Bijvoorbeeld de
Nederlandse kampioenschap-dekreuen wed-
strijd. Ieder jaar zijn er in den lande 2 tot 3
oefendagen voor duitse herders . Wij, duitse
herder  liefhebber  bezoeken met regelmaat
de georganiseerde dagen van de VDH
echter wij zien maar zelden  VDH/NBG
mensen bij onze oefendagen misschien
komt dit omdat er te weinig ruchtbaarheid
aan deze oefendagen wordt  gegeven .Bij
deze nodigen wij u alle  uit ons te bezoeken
op onze oefendagen.
Datum oefendagen:
31maart Phv de klokkenberg de Splitsing
Adres: Pierrestraat te  Ruchpen  volg bord-
jes Camping de Posthoorn.
Eind Augustus Phv D.H.D.V. te didam
Adres; Baarleweg Didam
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H o r r o r-
honden
Veertig procent van de rashonden
heeft genetische defecten.
Het fokken is ontspoord. © pagina 4&5

De strijd om de latino
© pagina 8
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abonnement
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Als er nou
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Door ongebreidelde
inteelt is een groot
deel van de
rashonden ziekelijk of
gehandicapt. Maar
wat zijn ze toch
schattig .

Lex: een optelsom van
erfelijke kwalen

DICK WITTENBERG

M arijke en Tom Somberg uit Enschede
schuifelen met gebogen ruggen de
spreekkamer binnen. Tom heeft vrij

genomen. Franse bul Lex knort als een big.
Hun dierenarts heeft Lex doorverwezen naar

de specialistische dierenkliniek Wa g e n Re n k in
Wageningen. De bul heeft chronische ademha-
lingsproblemen. Zoals veel soortgenoten waar-
van de korte snuit de afgelopen decennia steeds
korter is gefokt. Een van vele erfelijke aandoe-
ningen waarmee dierenarts Paul Mandigers in
de dierenkliniek voortdurend wordt gecon-
fronteerd.

Mandigers werkt ook als neuroloog aan de fa-
culteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij ageert
al jaren tegen het fokken van rashonden op ui-
terlijke kenmerken, al dan niet met stamboom.
Ongebreidelde inteelt heeft volgens hem op
grote schaal tot verziekte honden geleid.

De baasjes van Lex sommen zijn klachten op.
Hij heeft veel last van oprispingen. Hij kok-
halst. Hij spuugt. Soms valt hij zomaar om. Dan
laat hij zijn urine lopen.

Er zijn dagen dat hij maar in zijn mand ligt.
Knorrend. Zwaar ademhalend. Hij heeft het erg
benauwd. Hun dierenarts heeft gezegd dat zijn
huig te lang is en misschien kan worden inge-

kort.
„Weet u uit wat voor nest hij komt? Weet u

iets van zijn ouders, van zijn broertjes en zus-
j e s. ” Specialist Mandigers aan het woord.

„Nee.” En hij heeft geen stamboom. Ze heb-
ben hem via Marktplaats gekocht. Van een
vrouw die een vreemd verhaal vertelde over een
fokker die afwilde van die hond. Ze vertrouw-
den het al niet. Maar ze vonden de hond zo zie-
lig. „Hij keek zo lief. Dat spreekt je aan.” Ze wil-
den hem niet achterlaten bij die vrouw. We ne-
men hem mee. Dat wisten ze zeker.

Mandigers onderzoekt de hond. De neusga-
ten staan open. Dat valt mee. De neusholte is ge-
lukkig nog ruim genoeg. Dat heeft hij erger ge-
zien. Die oprispingen zijn waarschijnlijk het ge-
volg van het ‘B OSsyndroom’ zoals het in de
volksmond wordt genoemd. Een combinatie
van ademhalingsmoeilijkheden en spijsverte-

ringsproblemen die bij Franse buldoggen veel
voorkomt. „Een erfelijke handicap”, zegt Man-
digers, „door mensen gecreëerd.”

Mandigers pakt Lex’ kop vast. „Hij is scheel.”
Zijn baasjes grinniken. „Niet zo’n beetje ook.”

Mandigers, aarzelend: „Maakt uw hond een
slimme indruk?” Nou, nee. Mandigers legt uit:
„Scheel en dom wijst bij kortsnuitige honden
vaak op ontwikkeling van een waterhoofd. Dat
is op korte termijn niet erg. Dat kan later wel
een probleem worden als de ziekte progressief
is. Dan is hij binnen drie jaar dood.”

Eerst kijkt de dokter wat aan benauwdheid
en oprispingen valt te doen. Dat kan alleen met
inwendig onderzoek. Lex ligt op de behandelta-

fel in de operatiekamer. Onder narcose aan het
beademingsapparaat. Een assistente legt zijn
tong opzij en houdt zijn bek met beide handen
open. Lex’ hartslag schiet omhoog.

Het zachte gehemelte hangt voor Lex’ strotte-
hoofd. Inkorten van die huig zou het leven voor
Lex weer heel leefbaar maken, zegt Mandigers.
Voorlopig. Maar aan het gezwollen strotte-
hoofd dat te nauw is, kan hij niets doen. Net zo-
min als aan de luchtpijp van een halve centime-
ter doorsnee die twee keer zo groot zou moeten
zijn. Als hij in de maag kijkt, ziet hij een ribbe-
lige wand, wat op maagslijmvliesontsteking
w ij s t .

Mandigers vertelt Lex’ baasjes wat hun hond
te wachten staat. En dus ook hun. „Lex is een op-
telsom van erfelijke aandoeningen. Inkorten van
de huig zal hem goed doen. Dan is pas één pro-
bleem getackeld. Al die andere problemen blij-
ven. Hij zal de dierenarts nog regelmatig zien.”

Een van de baasjes snift. „Ik was er al bang
voor”, zegt ze. Ze wrijft in haar ogen. „Als hij
aan zijn huig wordt geholpen, hoe lang heeft hij
dan nog?”

„Dat hangt ervan af hoeveel hij vergt van
z i ch z e l f ”, zegt Mandigers. „Hoe drukker hij
doet, hoe sneller hij meer problemen krijgt.”

Lex is een rustige hond, weten zijn baasjes.
„Zo’n lieve hond. Daar doe je toch voor wat je
kunt.” Volgende week komen ze terug voor de
operatie. Lex moet een zo dragelijk mogelijk le-
ven krijgen in „de tijd die hij nog heeft”. Over
kosten wordt niet gepraat.

Ze hebben Lex voor 500 euro gekocht. Con-
sult en onderzoek vandaag kosten 475 euro. De
ingreep volgende week nog eens 500 euro.

Eenmaal thuis krijgen ze een telefoontje van
de arts die de operatie uitvoert. Ze kan niet ga-
randeren dat Lex nog dezelfde zal zijn na de in-
greep. Dat heeft te maken met zijn waterhoofd.

Marijke en Tom nemen volgende week alle-
bei vrij voor de operatie. Ze willen er zijn als Lex
bijkomt uit narcose.

Dierenleed en mensenleed.

Kokhalzen. Spugen.
Soms valt Lex zomaar
om. Dan laat hij zijn
urine lopen
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5De diepte in

4 OP DE 10 ERFELIJK GEHANDICAPT Grote honden moeten
nog groter worden,
kleine honden nog
kleiner. Dat gaat
wringen, van binnen.

Hoe een schoonheidsideaal
volledig ontspoorde

DICK WITTENBERG

O oit waren honden gebruiksdieren. Ze
werden geselecteerd op gezondheid en
sociaal gedrag. Om werk te doen waar ze

goed in waren: waken, beschermen, trekken, ja-
gen, hoeden van vee.

Het was de Britse adel die in de tweede helft
van de negentiende eeuw honden begon te hou-
den voor het plezier. Ze moesten mooi zijn. Een
sieraad voor hun baasje. Gezondheid en dieren-
welzijn werden ondergeschikt.

Zo ontstonden honderd jaar geleden de eerste
rasverenigingen. Ze wilden een bepaald ras niet
alleen behouden, ook verbeteren. Verbeteren
betekende uiteindelijk verminken: opvallend-
ste uiterlijke kenmerken steeds verder uitver-
groten. Grote honden moesten groter. Kleine
moesten kleiner. Kortsnuitigen kortsnuiteriger.

Voor het fokken gebruikten ze liefst de exem-
plaren die het meest aan het schoonheidsideaal
voldeden. Erfelijke handicaps stapelden zich
op. Het inteeltniveau bij veel hondenrassen
loopt volgens populatiegeneticus Ed Gubbels
inmiddels tegen de 30 procent. Hij is ook secre-
taris van het Platform Verantwoord Huisdie-
renbezit. Elke 10 procent inteelt betekent ge-
middeld een jaar korter leven.

Het karkas van grote rassen dijde uit, zoals bij
de New Foundlander, de Ierse Wolfshond, de
Sint-Bernhard. De rest van het lijf bleef achter.
Alle grote hondenrassen kampen met ge-
wrichtsproblemen, aan heupen, ellebogen,
knie. Rennen, zelfs lopen, doet pijn.

Organen kregen te veel ruimte in het uitver-
grote lijf. De kans op maagtorsie is bij alle grote
rassen sterk verhoogd. Dat is een acute, levens-
bedreigende aandoening. De maag klapt om.
Maaggassen hopen zich op. De bloedvoorzie-
ning knelt af. Zonder ingreep sterft het dier bin-
nen twee uur een vreselijke dood.

Engelse buldoggen vermeerderen zich nog
vrijwel uitsluitend via kunstmatige insemina-
tie. Natuurlijke bevruchting – een reu dekt een

teefje – is niet meer mogelijk. De meeste pup-
pies komen met een keizersnee ter wereld. Te
groot voor het geboortekanaal.

K leine hondenrassen gaan gebukt onder de
ongewenste bijeffecten van steeds verder

krimpen. Bij de ‘Pim Fortuynhondjes’, de Cava-
lier King Charles spaniel, is de schedel zo klein
gefokt dat de hersenen er niet meer inpassen.
Een op de acht krijgt een neurologische aandoe-
ning waarbij de druk in de hersenen oploopt.

Anders dan veel mensen denken is een stam-
boom alleen maar een bewijs van afstamming.
Geen keurmerk van kwaliteit en gezondheid.
Eerder een garantie voor genetische aandoenin-
gen. Bij de zogeheten lookalikes, de goedkopere
rashonden zonder stamboom, zijn gezond-
heidsklachten net zo wijdverbreid.

Overheid en dierenartsen weten al tientallen
jaren dat fokken op uiterlijke kenmerken tot
ernstige erfelijke handicaps leidt. Alarmerende
rapporten genoeg. Fokkers en rasverenigingen
bagatelliseren ziektes en dierenleed al net zo
lang. Pas de laatste jaren kondigden sommige
verenigingen en fokkers maatregelen aan.

Dat gebeurde onder druk van overheid en
kleinere dierorganisaties, zoals de Koningin So-
phia-Vereeniging en de Stichting Dier en Recht.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied,
verantwoordelijk voor de uitgifte van stambo-
men aan rashonden, kwam twee jaar geleden
met een plan van aanpak. Er moest een eind ko-
men aan het fokken van vaders met dochters,
broers met zussen, opa’s met kleindochters.
Nichten met neven mag nog wel.

V olgens deskundigen en kritische dierorga-
nisaties maakt de aanpak geen einde aan de

wanpraktijken in de hondenfokkerij. Ook het
ontwerpbesluit Gezelschapsdieren dat staatsse-
cretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA) eind vo-
rige maand naar de Kamer stuurde, laat mis-
standen ongehinderd voortbestaan, zeggen zij.

Fokken mag het welzijn en de gezondheid
van de dieren niet benadelen, staat in het ont-
werpbesluit. Voorkomen moet worden dat
„ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan
nakomelingen worden doorgegeven”. Dat
„voortplanting op onnatuurlijke wijze plaats-
vindt”. „Voor zover mogelijk.” Die laatste drie
woorden, zegt Hans Baaij van stichting Dier en
Recht, halen de hele wetgeving onderuit. En de
dus makkelijk te omzeilen regels gelden ook al-
leen voor zogeheten beroepsfokkers. Niet voor
kleine rashondenfokkers. Zeker driekwart van
de gefokte rashonden, met en zonder stam-
boom, blijft sowieso onbeschermd.

Van de 750.000 rashonden in Nederland,
met of zonder stamboom, zijn er 300.000
erfelijk gehandicapt door inteelt. Vier op
tien. Van de 60.000 raspuppies die dit jaar
in Nederland worden geboren, krijgen er
24.000 binnen vijf jaar last van genetische
aandoeningen, zoals kanker, hartruis, loop-
handicaps, blindheid, doofheid en huid-
problemen.

Dat blijkt uit onderzoek van de W.K. Hirsch-
feld Stichting, de raad van beheer op kyno-
logisch gebied en Genetic Counselling Ser-
vices. De honden leven korter, zijn vaker
ziek en hebben meer gedragsproblemen.
Dat komt door decennia van fokken op ui-
terlijk, ten koste van gezondheid. Neder-
land telt naar schatting 1,5 miljoen honden
waarvan 500.000 rashonden met stam-
boom en zeker 250.000 ‘rashonden’ zo n d e r
(look alik es).

Een paar voorbeelden:. De Engelse en Franse buldog zijn zo ge-
fokt dat ze met hun afgeplatte snuit moei-
te hebben met ademhalen. Voor sommige
luchtvaartmaatschappijen reden de die-
ren niet meer te vervoeren. Er stierven te
veel honden onderweg.

. Veel Berner sennenhonden sterven
voor hun achtste levensjaar aan een erfe-
lijke vorm van kanker. Daarvoor krijgen ze
meestal te maken met gewrichtsproble-
men aan heup of elleboog. Ze lijden chro-
nisch pijn.

. Tweederde van de chowchows kampt
met gezondheidsproblemen. Een op de
acht heeft knieproblemen. Bijna een kwart
lijdt aan entropion, een naar binnen krul-
lend ooglid waardoor het hoornvlies kan
b e s ch a d i g e n .

De beelden op deze pagina’s en de voorpagina
zijn onderdeel van het afstudeerproject ‘Con-
trol Freaks’ van fotograaf Vincent van Gaalen
(27). Hij studeerde vorig jaar af aan de kunst-
academie in Den Haag. „De hond is het dier dat
het dichtst bij de mens staat. Daarmee is het
dier ook het meest onderhevig aan onze drang
te manipuleren tot hoe wij het willen zien”,
vertelt hij. Hij is tegen het doorfokken van hon-
den. „We kijken niet meer naar het belang van
het dier zelf.” Van Gaalen fotografeerde zes-
tien populaire rashonden en bracht daarbij de
meest voorkomende gebreken in kaart. Links
de Basset hound, hiernaast de chihuahua en
op de voorpagina de Duitse herder.

v© Lees meer over het werk van Vincent van
Gaalen op: www.vincentvangaalen.nl
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Klik hier voor de vragen in 2e
kamer besluit
gezelschapsdieren
 

 
 
 

 
 
Reactie Raad van Beheer op artikelen NRC 
 
De Raad van Beheer heeft de volgende reactie reactie op de artikelen Rashonden-Nieuws, -
achtergronden, -reportage en –cijfers. Conform verzoek is de reactie kort. 
 
Onjuiste cijfers en verbanden 
Een gedeelte van de door u aangehaalde cijfers is niet correct. Ook in de vermelding van de 
rassen en de aandoeningen zitten fouten. Tevens worden er conclusies en verbanden 
gelegd die niet onderbouwd zijn, noch is er enige wetenschappelijke toets daarvan. Dit zorgt 
ervoor dat wij de betrouwbaarheid en relevantie van uw bronnen ernstig in twijfel trekken. 
 
Gezondheidsonderzoeken rashonden 
Bij de aangehaalde onderzoeken is het van belang aan te geven dat deze gedaan zijn door 
en op initiatief van de aangesloten Rasverenigingen van de Raad van Beheer. Deze 
rasverenigingen waken over en monitoren de gezondheid van het ras of de rassen waarvoor 
zij de belangen behartigen. Hiervoor stellen zij veel tijd en middelen ter beschikking om zo de 
situatie van een ras in kaart te brengen. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek worden 
gebruikt om fokreglementen op  te stellen. Aangesloten fokkers van rasverenigingen houden 
dus juist specifiek rekening met de geconstateerde problemen en baseren daarop hun 
fokbeleid.  
 
Een voorbeeld hiervan is de in uw artikel aangehaalde Dalmatische Hond. In het 
fokreglement van de rasvereniging is een verplichting opgenomen voor een 
doofheidsonderzoek en mag er uitsluitend met beiderzijds horende ouderdieren gefokt 
worden. Bij de fok van look-a-likes wordt er op geen enkele manier getoetst of onderzoek 
gedaan, laat staan dat er regelgeving op dit gebied is. Een reden te meer om bij de keuze 
van een hond te kiezen voor een rashond en hierbij de informatie van de rasvereniging in te 
winnen. 
 
Verschil look-a-likes en rashonden met stamboom 
In uw artikelen zien wij voor het eerst terug dat er ook verwezen wordt naar de problemen bij 
de look-a-likes. Op zich is dat een positieve ontwikkeling aangezien er in het verleden door 
de media compleet voorbij werd gegaan aan de problemen binnen deze populatie honden. 
Helaas is het jammer te constateren dat er op geen enkele manier verschil wordt 
aangegeven tussen de twee populaties en alles over een kam wordt geschoren. 
 
Fokken met dieren en gezondheid 
In uw artikelen gaat u volledig voorbij aan het feit dat bij geen enkele diersoort er volledig 
gezonde exemplaren of rassen bestaan. Inherent aan het fokken met dieren is het feit dat er 
ziektes en erfelijke aandoeningen voorkomen. Dit geldt voor elke populatie. Het getuigt van 
naïviteit om te denken dat dit wel zou kunnen.  
 
De Raad van Beheer zet zich samen met haar leden en fokkers onverminderd in voor de 
gezondheid en welzijn van de rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam 
fokbeleid zal prioriteit blijven houden om op termijn te komen tot het resultaat dat wij met z’n 
allen willen: het fokken van gezonde en sociale honden. 
 
Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht 
op www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid. 
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Toelichting IPO reglement 2012 
Afspraken gemaakt op de Africhtingkeurmeesterverga-
dering van 29-01-2012.
1.    Er mag pas een beloning gegeven worden aan de
hond als de combinatie het veld verlaten heeft. Deze
beloning mag natuurlijk niet door de geleider bij zich
gedragen worden tijdens het voorbrengen van de hond.

2.    De groep bij de afdeling B moet in beweging zijn
bij IPO I , II en III, bij het VZH is de groep niet in bewe-
ging.

3.    Net als bij IPO II en III komt de pakwerker bij IPO
I voor de aanval vanuit de beweging in looppas uit het
verstek.

4.    Voor het inzetten van het zijtransport moet de hond
naast de pakwerker gebracht worden, De pakwerker mag dus niet gesommeerd worden naast de hond te
gaan staan, door deze afspraak is dia 26 van de PP Presentatie aangepast.

5    .Na het afmelden bij het pakwerk moet de hond vrijvolgend meegenomen worden naar de plaats van
bespreking. De pakwerker blijft dus staan en verlaat pas op teken van de keurmeester in gewone pas het veld.

6.    Als in de beoordeling van het pakwerk de DZB beoordeling "Voldoende" is, kan het puntentotaal maximaal
79 bedragen.

Het volgende bericht is verspreid door de CWH n.a.v. dezelfde keurmeestervergadering.

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 29/1 is aangepast in examenreglement:
 
Blz. 12  1) Bij examens mag met één PW gewerkt worden. Vanaf 7 honden, in één klasse, dient met twee
pakwerkers te worden gewerkt. Bij grotere evenementen zoals bijvoorbeeld ABC wedstrijden, kwalificatiewed-
strijden, kampioenschappen enz.zijn steeds twee A en/of B pakwerkers verplicht. Een met de HG in huiselij-
ke gemeenschap levende PW mag tijdens alle evenementen ingezet worden.
Blz. 62 Dubbele tekst verwijderd.
Blz. 86 toelatingeis SpH. 2:
Op de dag van het examen moet de hond 18 maanden oud zijn en het certificaat VZH conform de nationale
regels van de Raad van Beheer hebben behaald. De nieuwe versie is reeds op de site geplaatst en op de
pagina nieuws zijn bovenstaande punten vermeld.
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Activiteiten 2011
Bijeenkomst landelijke Spooruitzetters (SpU) op 6 februari j.l.
•     Brainstormsessie speurzaken in de ochtend
•     Praktijk opdrachten uitgewerkt op locatie
 
Door de aanwezige SpU is onder meer over de volgende zaken gesproken en zijn op hoofdlijnen onderstaan-
de aandachtspunten genoemd:
•     Kwaliteitsverbeteringen SpU en SpL
•     Verantwoordelijkheden Speurfunctionarissen en WL’ers
•     Organisatorische vraagstukken bij Hoofdevenementen
•     Verbeteren communicatie voor en tijdens hoofdevenementen
•     Opmerkingen uit brainstormsessie van 2-09-2010 bespreken
•     Voorstel tot organiseren landelijke speurdag voor alle speurfunctionarissen.
      Doel: meer praktische ervaring op doen.
•     Richtlijnen samenstellen/ checklist maken voor speur- en organisatorische zaken
•     Voorstel om de gradaties te benoemen zoals bij PW’ers (All-round en wedstrijd SpU/ SpL)
•     Wedstrijdleider voor afdeling A op hoofdevenementen uit landelijke SpU en Spl selecteren
•     Inventarisatie van alle speurmedewerkers.
•     Toepassen van Google Earth
•     Praktijkmiddag, waarbij de aanwezige SpU inschatting moesten maken van diverse locaties

Wat is hiervan gerealiseerd?
•     Per hoofdevenement is al in een vroeg stadium uitgebreid gecommuniceerd met de verantwoordelijke
      SpU/ SpL
•     Bij alle vijf hoofdevenementen hebben de SpU zich tijdig zeer ter degen op de hoogte gesteld van de
      grootte, gelijkwaardigheid en kwaliteit van de speurvelden op locatie
•     Overzichten met informatie van alle speurfunctionarissen, WL,
      Speur coördinator, voorrijders inclusief de volgorde van locaties zijn gemaakt en aan alle medewerkers
      overhandigd. Met andere woorden, we hebben getracht een zo optimaal mogelijke communicatie te
      realiseren
•     De werkzaamheden van SpU en SpL op de afgelopen hoofdevenementen zijn vastgelegd. Waar waren de
      resultaten goed te noemen en waar zijn verbeteringen noodzakelijk?
•     De SpU hebben duidelijk gecommuniceerd met de SpL over de wijze van uitlopen van de sporen. Positief
      is te noemen, dat in vrijwel alle gevallen dit goed uit heeft gepakt. Slechts in 1 geval kon dit aanzienlijk
      beter.
•     Er zijn checklisten gemaakt voor SpU en SpL. Deze zullen op de volgende bijeenkomst met de
      speurfunctionarissen besproken en daarna vastgesteld worden.
•     Inventarisatie van de VDH administratie van alle speurmedewerkers. Al snel werd duidelijk, dat veel
      telefoonnummers of e-mailadressen niet meer klopten.
•     Via een enquête aan alle speurfunctionarissen is geïnventariseerd, of speurfunctionarissen door willen
      groeien naar een andere functie
•     Er ligt een voorstel bij de CBA voor de benoeming van de eerste All-round SpU.
•     Duidelijke afspraak met de SpU van de hoofdevenementen 2011 gemaakt, dat Google Earth alleen als
      hulpmiddel wordt gebruikt
•     Er is overleg geweest met de CBA van de VVDH, waarbij ook speur aangelegenheden zijn besproken.
      Overgenomen hebben we het loten door de SpU van de SpL’ers op hoofdevenementen

Opzet Speurzaken t.b.v. bijeenkomst 17 december 2011
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Voorstel beleid speurzaken vanaf 2012
 1.    We hebben nu 6 hoofdevenementen ( incl. NIAK 2010) achter de rug, waarbij 6 SpU en 13 SpL
        actief zijn geweest. De getoomde kwaliteit van SpU en SpL is vastgelegd. Vier van de 6 SpU hebben
        volgens de CBA meer dan voortreffelijk gedaan. In de visie van de CBA zouden deze vier SpU meer
        betrokken moeten  worden bij het toekomstige beleid inzake Speurzaken binnen de VDH. Zij komen in
        aanmerking voor de functie All-round SpU (AR-SpU). Werkt voor hen en anderen wellicht motiverend.
 2.    Voor 2012 nodigt de CBA 4 SpU voor de hoofdevenementen uit, die dit jaar niet aan bod zijn geweest.
        Hetzelfde geldt voor de SpL die nog niet aan bod zijn gekomen en die we dan even kritisch volgen als
        we dit jaar hebben gedaan.
 3.    Indien volgens de CBA gewenst, willen we in 2012 de AR-SpU inschakelen ter begeleiding van de in te
        zetten SpU op hoofdevenementen of als WL. Dit in overleg met desbetreffende SpU en alleen dan,
        wanneer dit gewenst is i.v.m. mogelijke onervarenheid van desbetreffende SpU. Wel met in het
        achterhoofd de gedachte om hierbij niet te ver buiten de desbetreffende regio te komen.
 4.    Het idee om met de speurfunctionarissen in regio’s te gaan werken. Dit is niet altijd even gemakkelijk te
        realiseren, maar de CBA wenst wel in die richting te denken. Ook hiervoor komt een voorstel op
        hoofdlijnen in 2012. Naar de mening van de CBA biedt het werken in regio’s vele voordelen, zoals
        bekendheid met terreinen, lagere onkosten voor organisaties, communicatie ..etc.
 5     Voorafgaande aan een Regiodag SpU en SpL een gesprek arrangeren met de AR-SpU hoe zij denken
        over nieuw beleid, de opzet van een regiodag met de speurfunctionarissen en het actualiseren de opzet
        cursussen en opleidingen. Eind 2012 zouden we dan een behoorlijke grote groep hebben van
        speurfunctionarissen, waarvan de kwaliteit bekend is en die we moeiteloos in kunnen zetten op de grote
        evenementen met een schuin oog naar 2017.
 6.    De communicatie tussen de speurfunctionarissen verdient continue aandacht en zal met name in de
        richting van de provinciale afdelingen verbetert moeten worden.
        Vraag is, of de functies Provinciaal en kringroep SpU en SpL moeten handhaven. Duidelijker zijn wellicht
        de functies All- round, wedstrijd en kringgroep SpU en SpL.
 7.    Wanneer alle speurfunctionarissen hun enquête formulier hebben ingeleverd, er zijn er overigens al
        aardig wat binnen, en we beter weten welke functie of opleiding zij ambiëren, wordt de administratie van
        de VDH geactualiseerd. Dit in overleg met Hans van Erven.
8.     Er moet duidelijkheid komen m.b.t. de kostenvergoedingen voor SpL op de hoofdevenementen.
9.     Cursus materiaal voor SpU en SpL moet geactualiseerd worden, met name v.w.b. de communicatie en
        organisatie op de speurvelden. De handleiding “VDH- Examen voor gediplomeerd SpU en SpL” dateert
        uit  2007. Het doel is, om dit voor 1 juli 2012 te realiseren.
10.   Provinciale afdelingen verzoeken hun cursussen voor SpU en SpL bij de CBA te melden inclusief
        examen datum en deelnemers. Bij het examen de CBA afgevaardigde uitnodigen.
 
Speerpunten voor 2012
•     Organiseren speurdag voor alle speurfunctionarissen i.o.m. AR-SpU
•     All-Round SpU benoemen en via nieuwsbrief/ maandblad vermelden
•     Beleid speurzaken 2012 bepalen en vermelden in nieuwsbrief
•     Actualisering administratie
•     Kwaliteit functioneren van de speurfunctionarissen vastleggen tijdens de hoofdevenementen
•     Lijst met in te zetten speur functionarissen hoofdevenementen 2012 vaststellen
•     Voorstel voor opleidingen SpU en SpL opstellen
 
Ad van Yperen 
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WK Behendigheid een nieuwe uitdaging…. 
 
Om samen een nieuw doel te bereiken zoals de WK, moet je 
goed communiceren. Één van de hulpmiddelen hierbij is o.a. 
deze speciale WK Newsletter voor onze doelgroep de BH- 
licentiehouders, instructeurs, bestuurders en belangstellenden. 
 
Een nieuwe uitdaging is het zeker. In het maandblad heeft u in 
grote lijnen iets kunnen lezen. 
De datum 17 en 18 november 2012, de locatie Thalfang 
Duitsland en de ploegleider Ada Middelkoop staan vast. 
Sponsoring en de 5 deelnemers moeten we nog invullen. 
 
Voor de selectie voorwaarden. Zie www.vdh.nl  onder service / 
downloads. In het vademecum staan alle selectie-eisen voor de 
WK. 
 
Hier en daar hoor je als handlers over de WK praten, medio 
november 2012 lijkt nog zover weg. Ja, bedenk wel dat op 11 
maart de eerste WK selectie punten zijn te verdienen. En dat is 
minder ver weg. 
 
Na afloop van de wedstrijd op 11 maart willen wij alle betrokken 
en in het bijzonder de licentiehouders informeren over het traject 
naar Thalfang. 
 

Wij wensen jullie een sportieve strijd om de 5 WK plaatsen 

 

 

Januari 2012 – nr 1. 

Ploegleider…. 
 
Wie kent Ada Middelkoop niet binnen het Behendigheidswereldje.  
Alweer 32 jaar trouw lid van de vereniging. Naast succesvol instructeur en als examinator 
betrokken bij vele instructeurexamens heeft Ada ook de nodige bestuurlijke kringgroep en PB 
ervaring. Bij ieder BH- evenement is Ada te vinden. Ook is zij namens de BH- werkgroep 
betrokken bij het vademecum en internationale contacten. 

 

     In dit nummer: 
 Een nieuwe uitdaging 

 Ploegleider 

 Voor wie mij niet kent 

 WUSV Agility 2012 

 Stand van zaken 

 Vergoeding 

 Selectieregels Vademecum 

 Dogs in Touch 

 Intrainen 2x 

 Accommodatie Thalfang 

 Sponsering 

 Behendigheidskalender 2012 

 Contact 
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Voor wie mij niet kent…. 
 
De meeste mensen kennen mij wel, ik ben al vanaf het begin van de behendigheid bij 
de VDH. met behendigheid bezig. Ik heb de instructeurs- en de gevorderdencursus 
gevolgd en een aantal jaren geleden ook de kynologisch instructeurscursus. Ik ben 
betrokken (geweest) bij de organisatie van diverse behendigheidswedstrijden, zowel 
reguliere, provinciale als het Nederlands kampioenschap. Al jaren ben ik betrokken bij 
de VDH. behendigheidsregels in het vademecum en verder heb ik regelmatig 
internationale contacten in verband met behendigheid. Ik ben dan ook blij dat de 
werkgroep en het HB voldoende vertrouwen in mij heeft om mij aan te stellen als 
ploegleider en hoop dat, mede met jullie hulp, we straks terug kunnen kijken op een 
leuk, spannend jaar met goede resultaten op de WUSV Agility 2012. 

11 Maart 2012 zijn 

de eerste punten 

al te verdienen… 

WUSV Agility 2012…. 

 
Donderdag 15 november of vrijdag 16 november worden er, per land, 
trainingstijden toegewezen om te trainen op tapijt. Vrijdag om 20.00 uur ’s 
avonds is de binnenkomst en de begroeting van de landen met 
aansluitend de loting. Op zaterdag 17 november begint om 09.00 uur de 
wedstrijd. Vergeet niet, dit is een opzet, ik verwacht hier misschien nog 
wel wat mutaties in, afhankelijk van het aantal landen en deelnemers, het 
is tenslotte de eerste keer dat dit wordt georganiseerd. Voor zover het er 
nu naar uitziet worden de regels van de Duitse kampioenschappen 2011 
aangehouden als richtlijn.  
 

 
 

De stand van zaken tot op heden (en het beantwoorden van vragen)…. 

 
Na de prijsuitreiking op 11 maart  zal nadere uitleg worden gegeven of hoe, wie, 
wat en waar er tot op dat moment bekend is, geregeld is en niet onbelangrijk, 
hoe is de selectieprocedure precies? Verder is er de mogelijkheid om vragen te 
stellen, op- of aanmerkingen te maken en adviezen te geven. We doen het 
tenslotte met elkaar. 

Vergoeding van de VDH…. 

 
Door de VDH worden veel kosten vergoed, er zijn vaste vergoedingen voor de 
kilometers vanaf Utrecht, de overnachting (reeds gereserveerd) voor de geleider 
en de dagvergoeding. 
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Intrainen voor alle startlicentiehouders 28 April 2012…. 

 
In verband met het feit dat de meeste van ons nooit gelopen hebben op tapijt en 
de wedstrijd dus op tapijt is, wilde de werkgroep behendigheid iedere 
startlicentiehouder (en lid van de VDH. met een Duitse Herdershond) deze 
mensen de gelegenheid geven om dit eens te ervaren. De agenda van de DIT  
hal en de eigen evenementen planning maakte het moeilijk om snel een datum te 
vinden. Het werd dus 28 april. Iedere startlicentiehouder zal zo snel mogelijk een 
uitnodiging voor inschrijving ontvangen.  

Selectieregels uit het Vademecum…. 

 
Op dit moment  is nog niet bekend wanneer de inschrijvingen voor de WUSV 
Agility sluiten. Daardoor is het niet zeker dat het Nederlands kampioenschap 
mee zal tellen voor de selectie (ook al verwacht ik het eigenlijk wel, er zit 
tenslotte een maand tussen). 
 
Samengevat zijn de regels met betrekking tot de selectie: 

- Minimaal 4 VDH. wedstrijden gelopen 

- Voldaan aan de voorwaarden voor de puntentelling van de Hond van het 
Jaar op het vast parcours en/of de jumping (dit kan voor de selectie 
alleen als men is geplaatst voor het dag klassement 

- Heeft meegedaan aan de verplichte wedstrijd (het provinciaal 
kampioenschap) 

- Is gerechtigd volgens Cyno om tijdens de WUSV uit te komen in de open 

klasse 

- Het hoogst aantal punten 

 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het 
Hoofdbestuur van de VDH. 
 

Dogs in Touch…. 
 
Dogs in Touch afgekort de "DIT" hal. Is een uniek en uiterst modern In- 
en Outdoor hondensportcentrum in de Benelux.  Deze accommodatie 
hebben we al voor tweemaal gereserveerd.  
28 april en 27 oktober, deze laatste datum is om besloten met de 
geselecteerde te kunnen trainen.  
 
Vanaf 11 maart start de eerste wedstrijd. Tot de eindselectie datum  
kunnen de handlers punten verzamelen. Om iedere handler een optimale 
kans te bieden is de eerste "DIT" hal training voor alle VDH handlers met 
een startlicentie beschikbaar.  
 
Voor verdere informatie zie: www.dogsintouch.nl 
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Intrainen voor de WUSV ploeg (incl. reserve) 27 Oktober 2012…. 
 
De geselecteerden voor de WUSV Agility hebben op zaterdagmiddag 27 oktober 
van 13.00 tot 16.00 uur de mogelijkheid om nogmaals te trainen op tapijt in de 
DIT hal en tijdens die training worden alle laatste gegevens uitgewisseld en de 
laatste afspraken gemaakt met elkaar. 
 

 
 

Thalfang….           
 
Is een plaats met ca. 1800 inw. Op 380 kilometer van Utrecht in de Duitse 
deelstaat Rijnland - Palts. 40 km van Trier. 
 
In dit zomer / wintervakantie gebied bevindt zich een tennishal waar de 
WK zal plaatsvinden. 
De hal maakt deel uit van een vakantiepark. www.himmelberg.de Hier 
heeft de VDH alvast enkele huisjes voor de ploeg gereserveerd.  
  
Voor de supports bevelen wij onze locatie zeker aan: 
 
Ferienpark HIMMELBERG 
**** APART - HOTEL BLUMENHOF.  
 
Op de VakantieReisWijzer.nl kwamen we hoge beoordelingen tegen. Op 
deze site staan ook  alternatieven en andere suggesties. 
 

 

Sponsering…. 
 
 
Wij zoeken bedrijven klein en groot, afdelingen, kringgroepen en leden die de WK ploeg 
willen steunen hun doel te realiseren. Dit kan variëren van Euro's tot het sponsoren van 
een hal tijdens de voorbereidingsperiode in Nederland. We zullen sponsoren met 
reclame uitingen o.a. (logo's of foto's) tegemoet komen met plaatsing op de site t/m het 
maandblad. 
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Contact…. 
 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of heeft u 
suggesties voor onderwerpen die de aandacht verdienen. Laat 
het ons weten.  
Stuur een e-mail naar: amiddelkoop01@hetnet.nl of 
ben@vdh.nl 

 

 

De kleine lettertjes…. 

 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor VDH leden die de behendigheidsport beoefenen of hierbij betrokken zijn, 
komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de bestuurder belast met behendigheid binnen de VDH. Met 
deze nieuwsbrief willen wij als,  BH- werkgroep en WK ploegleider hoofdzakelijk informeren over de WK in 
2012. Omdat we ons in de nieuwsbrief moeten beperken tot de hoofdlijnen, kunt u er geen rechten aan 
ontlenen. 

Colofon…. 
Inhoud van deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door artikelen van Ben van Swaaij 
en/of Ada Middelkoop. Lay-out: Carla Donker. 

 

          VDH Behendigheidskalender 2012…. 
 
              7  januari cursusdag kgp. Kennemerland 
 28 januari cursusdag kgp. Kennemerland 
 11 februari cursusdag kgp. Kennemerland 
 25 februari examen instructeurcursus kgp. Kennemerland 
 

 11 maart Indoor kgp De Ypelaar + informatie WK 

  
 17 maart Agility Kgp Antwerpen, België 
 31 maart Agility kgp. Geel, België 
  15 april Behendigheidswedstrijd kgp. Kennemerland 
  15 april DSH cup, Duitsland 
 
 28 april centrale training "DIT" hal voor alle licentiehouders 
 
 10 juni Behendigheidsinterland Keulen, Duitsland 
  30 juni Behendigheidswedstrijd kgp. Beuningen 
    2 september IPK kgp. UDHV 
  15 september VVDH Agility kampioenschap Kg Geel, België 
  30 september behendigheidswedstrijd kgp. Sirius 
  14 oktober Behendigheidskampioenschap kgp. Westland 
 
 27 oktober WK training "DIT" hal. Besloten training voor de WK geselecteerde 
  

            14 november aankomst WK locatie  
 17 november wereldkampioenschap kgp. Hermeskeil, Thalfang Duitsland 
      18 november wereldkampioenschap kgp. Hermeskeil, Thalfang Duitsland 
  19 november vertrek WK locatie 
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