
Provinciale Clubmatch Zuid Holland, bij de kpg. Rijnmond
Hele mooie weersverwachtingen twee weken voor de clubmatch, dus de vraag was: wel een tent of geen tent.
Omdat een week vooraf de weersverwachtingen nog steeds super waren hebben we afgezien van een grote
tent. Helaas, daarna zagen we de weersverwachtingen steeds slechter worden. 
Vier dagen voor de clubmatch waren er 35 inschrijvin-
gen binnen en kregen we het wederom benauwd, net
als bij de kerstclubmatch. Toch ook deze clubmatch
weer een mooi aantal inschrijvingen behaald. Hetzelf-
de aantal als bij de kerstclubmatch nl 96 deelnemers.
Iets wat in deze tijd een goed aantal inschrijvingen is.
Als keurmeesterkorps hadden we uitgenodigd: H.P.
Fetten, L. Schweikert en P. Snijders. Alle keurmees-
ters hadden een mooi aantal deelnemers.

Wij willen ook zeker een woord van dank uitspreken
naar de schrijfsters en de ringhulpen. Deze mensen
stonden de hele dag in de ring voor ons . Mensen
hartelijk dank! Het weer liet af en toe een steek vallen
door middel van een heftige bui maar over het alge-
meen viel de regen nog mee, wel stond er erg veel
wind. Al met al was het een zeer geslaagde clubmatch
en ging iedereen voldaan naar huis.
 
Yvonne Verschoor
Comm Kynologie Prov Zuid Holland / Utrecht

Babyklasse reuen 4-6 mnd

Babyklasse teven 4-6 mnd

Babyklasse teven 4-6 mnd - langstokhaar

Gebruikshondenklasse reuen - langstokhaar
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Gebruikshondenklasse reuen 

Gebruikshondenklasse teven

Jeugdklasse teven - langstokhaar

Jeugdklasse reuen 

Jeugdklasse teven

Kids fun
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Openklasse reuen - langstokhaar

Openklasse reuen

Openklasse teven - langstokhaar

Openklasse teven

Puppyklasse reuen 6-9 mnd

Puppyklasse reuen 9-12 mnd
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Puppyklasse teven 6-9 mnd

Puppyklasse teven 9-12 mnd

The gang

Tussenklasse reuen

Tussenklasse teven - stokhaar en langstokhaar

Tussenklasse teven
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Sportieve, gezellige en geslaagde Bartje Bokaal 2013
De ABC-wedstrijd om de Bartje Rudolf Bax Bokaal werd op 18 mei bij kgp. Assen gehouden. Het idee
om de Bartje Bokaal eerder in het jaar te houden, is goed bevallen. Vorig jaar schreven zes deelnemers
zich in, nu tien. We zijn er trots op dat we als een relatief kleine kpg. een goede en prettige en sfeer-
volle wedstrijd kunnen organiseren, één van de weinigen die nog over is in Noord-Nederland. 
Uiteindelijk schreven zich dus tien deelnemers in,
waaronder een aantal africhters die vaak meedraaien
in de top. Van eigen vereniging deden Remko Bos (hij
ging op voor zijn IPO 1 examen met zijn Rottweiler
Zaron van ‘t Voske) en Harry Dijksterhuis mee met
Ayka van Eljo’s Hoeve, Harry ging op voor IPO III.
Beide kandidaten slaagden en voor Remko Bos was
dat extra mooi, hij heeft de hond vaak en langdurig
geblesseerd gehad. Iedereen leefde mee, gelukkig
slaagden ze met vooral prachtige punten op het B en
C gedeelte.
 
Even leek het erop dat de speurvelden te lang of te
kort zouden zijn, maar zowel de keurmeester en de
spoorlegger toonden zich tevreden. De sporen wer-
den er goed ingelegd door Martin Brunink van kgp.
Hoogeveen. Er werd in twee groepen gespeurd. On-
danks de natte periode en de warmte van de afgelopen
weken, lagen de speurvelden er goed bij. Het speuren
keurde dhr. T. Hop.
Jos Timmer kwam rond met de volle 100 punten met
Xando v.d. Moezebulte. Helaas mocht het voor twee
combinaties het niet lukken met speuren. De hond van
Saskia Stark vertrok nauwelijks en werd afgefloten.
Dat was erg jammer, want de nog jonge hond Turbo
v. Sennertal liet met haar een sterk stukje appel en
manwerk zien.

Patrick de Beuse met Zaron - IPO1

Podium Bartje Bokaal

Keurmeesters, pakwerkers, spoorlegger en de voor-
zitter van de kgp. Assen

 
Rond tien uur werd er begonnen met appel, dit onder-
deel werd gekeurd door dhr. B. Ekhart. Het weer was
nog steeds goed, ondanks voorspellingen van regen
en zelfs een waterbom. Het publiek was in grote ge-
talen aanwezig uit heel Noord-Nederland en kon wat
dichter op het veld staan, waardoor de betrokkenheid
met de wedstrijd groter was. Ineke Benus behaalde
met Holland Gina van Le Dobry de hoogste punten,
94. Tijdens het hele evenement hebben we bijna geen
druppel water gezien, ondanks dat het eerst ’s mor-
gens toch nog even nat was. Zo zie je maar dat we
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ons niet teveel moeten aantrekken van buienradar!
 
Het onderdeel manwerk keurde dhr. W. Spies. De
pakwerkers waren Patrick de Beuse (lang) en Toon
Hop (kort), beide heren lieten een flinke dreiging zien
en er werden flinke stokslagen uitgedeeld. Patrick de
Beuse deed pakwerk voor de IPO I hond, de Rottwei-
ler van Remko Bos. Net als bij de andere twee onder-
delen, liepen ook hier de punten erg uit elkaar van 75
tot 95 punten. Tinus Sellis liet zijn hond zo zien, dat
hij bij afd. C de beste punten wist te behalen, 94
punten.
 
Er werd rechtvaardig gekeurd en de punten waren dan
ook echt verdiend. De prijsuitreiking werd dankzij de
verder vlekkeloos verlopen organisatie al om 14.45
uur gehouden. Alle deelnemers ontvingen een zak of
emmer voer van de voersponsor Barca van Wielink
Diervoeders uit IJsselmuiden. De wisselbeker Bartje
Bokaal ging dit jaar mee met Jos Timmer en zijn Xando
v.d. Moezebulte. De tweede plaats werd ingenomen
door Tonny Ottevanger met zijn Hollandse Herder.
Plaats drie was voor Tinus Sellis met zijn Bora v.h.
Polbeekkwartier.
 
De uitgenodigde keurmeesters keurden op de ons
vertrouwde en plezierige wijze. Hun aanwezigheid op
de Bartje Bokaal is inmiddels een traditie geworden.
De nazit was gezellig en duurde tot diep in de middag
cq. begin van de avond.
 
Maud Diemer
Kringgroep Assen e.o.

Saskia Stark met Turbo
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Urine incontinentie
De medische term voor urine verlies is urine incontinentie. Er zijn verschillende oorzaken waardoor
bij de hond bewust of onbewust urine verlies kan optreden.

Eén van de oorzaken is een zenuwaandoening. Deze
kan aangeboren zijn of door een verwonding, een
zenuwziekte of een ‘slijtage van de onderrug’ optre-
den. Andere mogelijke oorzaken zijn:
1. Een snellere blaasvulling doordat de hond meer
drinkt (dan normaal) vanwege bijvoorbeeld
• het stillen van een verhoogde eetlust of
• een hormoonstoornis zoals suikerziekte of
• een lever- of nierziekte.
2. Een verhoogde aandrang om te urineren door bij-
voorbeeld een blaasontsteking, urinestenen, tumoren
of een prostaat aandoening.
3. Gedragsstoornissen.
4. Belemmerde afvoer van de urine door bijvoorbeeld
urinestenen, tumoren, prostaatcysten of verwondin-
gen, zoals een slecht genezen bekkenbreuk.
5. Anatomische afwijkingen, waarbij bijvoorbeeld de
urineleider(s) van de nieren niet uitmonden in de blaas
maar in de urinebuis, de baarmoeder of de vagina.
6. Verminderd sluitingsrespons van de urinebuis ofwel
Sfincter Mechanisme Incompetentie, afgekort SMI.
 
SMI is de meest voorkomende oorzaak van onbewust
urine verlies bij de volwassen hond en wordt zowel bij
de reu (= de mannelijke hond) als de teef (= de vrou-
welijke hond) gezien. Als een oudere teef na 'sterili-
satie' af en toe kleine hoeveelheden urine verliest in
rust of tijdens haar slaap en geen klachten bij het
urineren vertoont, dan kun je aan SMI als oorzaak van
het urine verlies denken. Eigenlijk moeten we spreken
van een castratie want bij de 'sterilisatie' van de teef
worden de beide eierstokken verwijderd waardoor de
hond niet meer loops wordt. Bij een echte sterilisatie
worden de eileiders onderbonden en de eierstokken
niet verwijderd, waardoor de loopsheid blijft optreden.
Wanneer echter een volwassen reu na castratie urine
verlies vertoont, moet eerder aan een aangeboren
anatomische afwijking worden gedacht.

Wat kan de oorzaak van SMI zijn? 
1. Castratie, waardoor de hormoonspiegels in het
bloed dalen.
Bij de teef is dit de oestrogeenspiegel en bij de reu de
testosteronspiegel.

2. Afwijkende ligging van de blaas.
3. Afwijkende lengte van de urinebuis.
4. Vetzucht.
SMI hoeft niet altijd urine verlies te veroorzaken. Als
echter een ouder wordende gecastreerde teef meer
gaat drinken doordat de nieren slechter zijn gaan
functioneren, dan kan dit in combinatie met SMI wel
leiden tot onbewust urine verlies.

Welke behandelingen zijn er
als de diagnose SMI is gesteld bij een gecastreerde
teef? Als een tekort aan oestrogenen de enige oorzaak
is, kan het geven van natuurlijk oestrogeen helpen. Bij
ernstige incontinentie kan dit gecombineerd worden
met efedrine of fenylpropanolamine. Bij onvoldoende
resultaat van deze medicijnen of verslechtering van
de klachten na aanvankelijk goed resultaat moet de
patiënt opnieuw onderzocht worden. Mogelijk is de
diagnose niet juist of is er een probleem bij gekomen
zoals een blaasontsteking of een slechte nierfunctie.
Vanwege de bijwerkingen van de bovenstaande me-
dicijnen, is het af te raden de medicatie zomaar te
verhogen. Wanneer er geen andere oorzaak gevon-
den kan worden en de medicijnen niet helpen, dan
kan een operatie of het inspuiten van teflon of van
collageen in de wand van de urinebuis worden over-
wogen. Net als met de medicamenteuze behandeling
geven de verschillende operatie technieken en inspui-
tingen geen levenslange garantie. Soms helpt een
behandeling maar enkele maanden.

Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen van het natuur-
lijk oestrogeen?
1. Bloedverlies via de vagina. Echter:
dit natuurlijk oestrogeen veroorzaakt niet zo’n ernstige
onomkeerbare bloedarmoede zoals het oestrogeen
vervangende medicijn van vroeger.
2. Zwelling van de vulva en de melkklieren.
3. De teef wordt aantrekkelijk voor reuen.
 
Wat is de belangrijkste bijwerking van efedrine en
fenylpropanolamine?
Een verhoogde bloeddruk. Een lang bestaande hoge
bloeddruk is niet goed voor onder anderen
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het hart, de nieren, de hersenen en de ogen. Bij de
mens wordt een hoge bloeddruk wel ‘een sluipende
moordenaar’ genoemd, omdat het overgrote deel van
de mensen die voor een hoge bloeddruk worden be-
handeld geen klinische verschijnselen vertoont. Zij
worden echter behandeld omdat zij een verhoogd ri-
sico lopen om een cerebrovasculaire accident (CVA),
een hartinfarct of nierfalen te ontwikkelen.
 
Tot slot
Bij de jonge intacte (= niet gecastreerde) teef kan SMI
ook voorkomen. In een aantal gevallen verdwijnt deze
incontinentie na de eerste loopsheid. Castratie van
deze teven wordt ten zeerste afgeraden.

Klik hier voor de recente puppylijst
http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf

Klik hier voor meer informatie
www.vdh.nl

Voor uitslagen van evenementen kijkt u op:
www.vdh.nl onder de rubriek sport - uitslagen

Wat is de filosofie van dit verhaal? Een oudere gecas-
treerde teef met onbewust urine verlies kan het best
geholpen worden door eerst naar de oorzaak of oor-
zaken van het probleem te zoeken in plaats van maar
even snel het probleem met een pilletje op te lossen.
In de afgelopen 20 jaar heb ik gemerkt dat in 75% van
de gevallen dieetmaatregelen en wat vaker uitlaten al
voldoende kunnen helpen. Vooral ’s avonds vlak voor
het slapen moet de hond voldoende tijd gegeven
worden om een plasje te kunnen doen.
 
Dierenkliniek Noordwijkerhout

Nouschka Klein - Tuin HoeveElena v. Streek - dhr. Wijfjes

http://www.duitseherder.nl/data/puplijst.pdf
http://www.duitseherder.nl/
http://www.duitseherder.nl/

