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Lidmaatschap en contributie
De contributie bedraagt € 30,- per jaar, 
vooraf te voldoen. Gezinslidcontributie  
€ 5,- per jaar.
Adreswijziging, aanmelding en opzegging:  
secretarishovawartvereniging@gmail.com.
Opzegging lidmaatschap kan schriftelijk  
of per e-mail en op elk moment conform 
de statuten van de vereniging.

Lovense Kanaaldijk 40
5015 AK  Tilburg, NL
www.hovawartbond.nl

Bestuur
• Kees van Gorp, voorzitter
     Tel. 06-54716556 
     kees1962@hotmail.com
     fokcommissaris en internationaal contact
• Kees van de Sar, secretaris
     secretarishovawartvereniging@gmail.com
• Camiel Daamen, penningmeester
     (073) 6411189
     pmeesterhovawartvereniging@gmail.com 
•  Cissie Peijen, bestuurslid pup & rasinformatie
     Tel: 06-15595525
     pupinfohovawartvereniging@gmail.com
• Christel Westerlaken, ledenadministratie
     06-53157386

Trainingen te Tilburg 
Kees van Gorp, Kamila van Gorp, Mijke Staps
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Webmaster
Kamila v Gorp
e-mail: Boxerdlaciebie@wp.pl
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Beste Hovawart leden,

De zomer is helaas weer voorbij.  Een pit-
tige zomer waarbij er gelukkig ook in de 
privé-sfeer weer wat zonlicht is gekomen. 
U ontvangt later dan gepland een club-
blad.  We hadden het als bestuur te druk. 
Ook de zomerstop en de organisatie van 
de clubmatch speelde parten bij het ver-
traagd verschijnen van ons clubblad. 
Toch  hebben we de afgelopen periode niet 
stil gezeten. Er is ondertussen al weer een  
boel werk verricht voor de erkenningspro-
cedure. We hopen dat de laatste details 
er toe bij zullen dragen dat de erkenning  
begin volgend jaar ook financieel haalbaar 
is.  Een grote stap in de goede richting  
hebben we gemaakt met de zéér geslaag-
de clubmatch. Deze had buiten een spor-
tieve, gezellige sfeer  ook nog een goede 
positieve financiële inbreng.
Door heel zuinig om te gaan met de ver-
enigingsgelden zal ook snel de verplichte 
inleg van zo’n € 1000,--  te betalen zijn.  



De clubkampioen van onze eerste clubmatch is 
Houwaert’s Goodwill Teddy.
Diegene die met regelmaat in Tilburg trainen of 
actief bezig zijn kennen deze prachtkerel natuur-
lijk ook.  Teddy is nu ook als dekreu nu gewild.  Er 
is een aanvraag vanuit Duitsland en er was een 
dekking in de USA .
Ook Houwaert’s Farouch is gevraagd en zal over 
een paar maanden paraat zijn om voor nage-
slacht te zorgen. 
Gedekt is Houwaerts Doeshi zij verwacht rond het 
verschijnen van dit blad tijd een nestje. 
Aan deze uitgave hebben alle bestuursleden 
weer hun steentje bijgedragen.  
Op deze manier blijft het blad geen eenrichtings-
verkeer.
Onze secretaris heeft haar handen vol aan al het 
werk van de clubmatch, de Raad van Beheer en 
niet te vergeten ook aan onze clubbladen. Stuur 
haar eens een mooi artikel toe over uw hond. Als 
het mogelijk is plaatsen we het dan graag. U kunt 
uw inbreng ook direct naar de redactie sturen.

Voor de komende periode geldt dat ik heel hard 
aan mijn gezondheid moet werken. Hierdoor ben 
ik  frequenter in het buitenland. Er kunnen dan 
wat lessen uitvallen. Ik hoop dat u daar begrip 
voor heeft en ook tijdens de lesdagen eens een 
keer wat werkzaamheden mee kunt verrichten op 
de locatie. Een beetje opruimen en dingen die 
onderhoud nodig hebben hiervan voorzien Helpt 
ons enorm. Zeker de locatie schreeuwt om een 
beetje aandacht.
Wij hopen ondanks onze zorgen weer een gezel-
lige periode met u te hebben!

 
Kees van Gorp, voorzitter.
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Grijs maar nog niet versleten
Uw hond wordt een dagje ouder, grijze ha-
ren rond zijn snuit of een enigszins stijve 
gang geven aan dat uw hond in een andere 
levensfase komt. Vorderingen in de gezond-
heidszorg hebben niet alleen verbetering 
gebracht in de kwaliteit van het leven van 
oudere mensen, maar ook in dat van huis-
dieren. Hoe eerder u beseft dat uw hond een 
oudere hond is, des te makkelijker zal het 
zijn om voorbehoedend iets te doen. U hoeft  
niet langer te accepteren dat zijn gezondheid 
automatisch achteruitgaat naarmate de  
jaren verstrijken. Door nu met een geschikt 
programma voor het behoud van zijn ge-
zondheid en zijn voeding te beginnen, kunt u  
helpen ervoor te zorgen dat uw hond tot op hoge  
leeftijd een actief, zinvol leven blijft leiden.

In het algemeen wordt een hond als een ou-
dere hond beschouwd wanneer hij de leef-

tijd van 7 jaar bereikt. Echter, deze leeftijd is 
afhankelijk van de rasgrootte van de hond. 
Controleer aan de hand van het gewicht van 
uw hond op welke leeftijd hij een oudere 
hond wordt:

Honden van 
kleine rassen tot 10 kg 8 jaar
Honden van 
middelgrote rassen 11 tot 25 kg 7 jaar
Honden van 
grote rassen 26 kg en meer 6 jaar

In het algemeen kunt de leeftijd van uw 
hond vergelijken met de relatieve leeftijd in 
jaren van de mens. Omdat gerekend wordt 
met ongeveer 7 jaar voor de hond ten op-
zichte van 1 jaar voor de mens, zult u zien 
dat er aanzienlijke veranderingen kunnen 
optreden in de gezondheid van uw hond 
wanneer hij nog maar 3 tot 6 maanden oud 

De oudere hond
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is. Dit betekent dat het nog belangrijker is 
zijn welzijn goed in het oog te houden.

Geef uw oudere hond de juiste zorg
Naarmate uw hond ouder wordt, wordt hij 
onvermijdelijk vatbaarder voor gezondheids- 
problemen. Hij kan ook anders reageren op 
stress, medicijnen en zijn omgeving. 

Het is daarom belangrijk dat hij regelmatig, 
bijvoorbeeld éénmaal per jaar een gezond-
heidsonderzoek ondergaat bij de dierenarts.  
Dit onderzoek omvat onder meer vaccina- 
ties, reiniging van zijn gebit, lichamelijk on-
derzoek en andere meer specifieke onder-
zoeken die wij u kunnen adviseren. Te denken  
valt aan een bloedonderzoekje, om de nier-  
en leverfunctie te controleren, zodat slech-
ter functionerende organen tijdig als zoda-
nig worden herkent.

Terwijl sommige tekenen van veroudering,  
zoals een grijzer wordende snuit, ge-
wichtstoename en minder vitaliteit, gemak-
kelijk zijn vast te stellen, ontwikkelen vele 
veranderingen zich heel geleidelijk en zijn 
daarom moeilijker te herkennen. U kunt uw 
hond en uw dierenarts helpen door goed 
op vroege symptomen van aan leeftijd ge- 
relateerde ziekten te letten. Zo kunnen 
eventuele problemen in een vroeg stadium 
onderkend worden en kan zo spoedig mo-
gelijk worden begonnen met de juiste be-
handeling.

Veel voorkomende aan leeftijd gerelateerde 
ziekten zijn onder meer:
•  Degeneratieve gewrichtsaandoening (ar-

trose)
• Dementie
•  Chronische huidziekte
•  Aandoeningen van het maagdarmkanaal
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• Lever- en nierziekten
• Hartaandoening
•  Chronische aandoening van de luchtwe-

gen
• Neurologische ziekte
• Kanker
• Aandoeningen van gebit en tandvlees 

Geef uw oudere hond de juiste  
voeding

Net als oudere mensen, hebben oudere 
honden specifieke voedingsbehoeften. De 
juiste voeding kan een positieve invloed 
hebben op veranderingen als de volgende:

Veranderingen in gewicht
Honden worden minder actief naarmate ze 
ouder worden, wat kan leiden tot overge-
wicht. Extra gewichtstoename vergroot het 

risico van ernstige ziekten en gezondheids-
problemen, zoals diabetes, hartziekte, aan-
doeningen van de luchtwegen en gewrichts-
aandoeningen.

Veranderingen in de huid en vacht
Naarmate honden ouder worden, kunnen zij 
niet meer voldoende vetzuren produceren. 
Als gevolg daarvan kunt u zien dat de vacht 
van uw hond minder glanzend wordt.

Toename van stoornissen in het maag-
darmkanaal
De darmfunctie van honden verandert naar-
mate ze ouder worden. Het aantal goedaar-
dige darmbacteriën neemt af, terwijl het 
aantal mogelijk schadelijke bacteriën toe-
neemt. Dit kan maag- of darmstoornissen 
veroorzaken.
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Achteruitgang van het immuunsysteem
Naarmate honden ouder worden, wordt 
hun immuunsysteem minder effectief. Het 
aantal witte bloedcellen neemt af en de be-
schermende immuunrespons op vaccinatie 
vermindert eveneens. Daarom neemt ook 
het risico van infecties toe.

Optimaal gewicht met minder  
calorieën

Naarmate uw hond ouder wordt, heeft hij 
minder calorieën nodig, die zijn uitgebalan-
ceerd met dierlijke eiwitten van hoge kwali-
teit om zijn spierweefsel in vorm te houden.
Seniorenvoeding voldoet aan deze speci-
fieke eisen met een optimaal vetgehalte en 
dierlijke eiwitten van hoge kwaliteit. U kunt 
ook bijdragen aan het welzijn van uw hond 
door ervoor te zorgen dat hij nog steeds 
veel lichaamsbeweging krijgt. Dit bevordert 
een efficiëntere verbranding van calorieën 
en het behoud van een goede spierspan-
ning en flexibele gewrichten. Begin met 
een dagelijkse wandeling van 10 minuten 
per keer met uw aangelijnde hond. Na de 
eerste week verlengt u de wandeling tot 15 
minuten per keer. Afhankelijk van zijn con-
ditie kunnen deze wandelingen iedere week 
worden verlengd totdat ze 30 minuten du-
ren. Vraag echter advies aan de dierenarts 
over uw programma van lichaamsbeweging 
voordat u daarmee begint om er zeker van 
te zijn dat dit afgestemd is op de conditie 
van uw hond.

Gezonde huid en vacht met de 
juiste vetzuren

Het is mogelijk dat oudere honden een vet-
zuur genaamd gammalinoleenzuur (GLA), 
niet meer in voldoende hoeveelheden pro-
duceren. Goede seniorenvoeding bevat 
extra vetzuren zoals GLA die de gezond-
heid van de vacht van uw hond bevorderen. 
Omega 6 en omega 3 vetzuren in de juiste 
verhouding in het voer verwerkt bevordert 
de verjonging van de huid en de ontwikke-
ling van een rijke en glanzende vacht en on-
dersteunt het natuurlijke genezingsproces.

Optimale gezondheid van het 
maagdarmkanaal

Om een gezonde darmflora van de oudere 
hond te ondersteunen, bevat seniorenvoe-
ding twee belangrijke vezelbronnen: fruc-
tooligosacchariden (of FOS) en bietenpulp. 
Deze vezelbronnen bevorderen de toename 
van goedaardige darmbacteriën ten koste 
van de schadelijke bacteriën, wat gezonde 
darmen en een kleine ontlasting tot gevolg 
heeft.

Help ziekten tegen te gaan
Naarmate honden ouder worden, wordt 
hun immuunsysteem minder effectief. Om 
het immuunsysteem van uw oudere hond 
te ondersteunen, bevat seniorenvoeding 
verhoogde gehaltes aan vitamine E en bè-
tacaroteen.  
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Clubmatch 2016

Zondag 3 juli 2016 was het zover. De eerste 
clubmatch van de Hovawart Bond Neder-
land werd een feit.
Weken van voorbereiding gingen eraan 
vooraf. Bezoekjes aan Tilburg, werven van 
deelnemers en sponsors, administratie, 
inkopen etc. etc. Het uiteindelijke resultaat: 
meer dan 50 Hovawarts werden deze dag 
beoordeeld! Deelnemers uit Nederland, Bel-
gië én Duitsland gaven acte de présence. 
Een hele mooie eerste clubmatch dus. Ze-
ker als je bedenkt dat we in het begin niet 
hadden durven hopen op meer dan 30 
deelnemers.

Naast dat het leuk is om je Hovawart te la-
ten beoordelen en te showen aan het pu-
bliek, was de dag natuurlijk ook bedoeld 
om gezellig samen te zijn net andere Hova-
wart baasjes. En, ook niet onbelangrijk, de 

clubkas heeft door de clubmatch ook een 
financiële oppepper gekregen. Het geld wat 
we verdiend hebben is nodig om een erken-
ning van de club te kunnen krijgen bij de Raad 
van Beheer Nederland. Want ook achter de  
schermen zijn we hier als bestuur nog steeds 
mee bezig.

Iedereen bedankt voor jullie deelname, in-
zet en/of sponsoring. Graag tot de volgende 
clubmatch of andere activiteit.

Camiel Daamen, Penningmeester Hovawart 
Bond Nederland.
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Uitslagen Clubmatch 2016

Reuen

Klasse naam eigenaar titel / plaatsing

puppyklasse 6-9 maanden          Easy          v. Batenburg    Veel Blovend
 
Jeugdklasse 9-18 maanden         James    Scheffers   Uitmuntend 1
                                                    Iwan       Leppen        Uitmuntend 2
                               Iron          Weinke  Uitmuntend 3
             Floris     Spaas                 Uitmuntend 4
 
openklasse reuen            Teddy     Joosten               Uitmuntend 1
                            Pamir    Schuck                  Uitmuntend 2
                          Diego       Gerritsen          Uitmuntend 3
                     Farouche  Daamen                             Uitmuntend 4
 
Veteranenklasse             Timber     vd Sar                      Uitmuntend 1
 
Kampioensklasse             King        Konings                    Uitmuntend 1
 

Teven:

Klasse naam eigenaar titel / plaatsing

Babyklasse tot 6 mnd             Borre     Schropp Veel belovend
 
Puppy 6-9 maanden    Meis      Leenders              Veel belovend
 
Tussenklasse       Josee      Winter          Uitmuntend 1
 
openklasse             Ghita      vd Pas                                 Uitmuntend 1
                        Blumchen  Reeh                 Uitmuntend 2
                   Evita      Weinke         Uitmuntend 3
                         Sahra    v. Dijk                                  Uitmuntend 4
 
Veteranen         Ilvy       Aleva                 Uitmuntend 1
                               Luka         Schropp                Uitmuntend 2
                                           Mariola     Eggen                    Uitmuntend 3
                                           Fenna    Maas                     Uitmuntend 4
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Beste reuen van de dag Beste Teven van de dag

1. Teddy   1. Ilvy  
2. King 2. Alexa 
3. James  3. Ghita 
4. Timber 

 

     
 

                           

CLUBKAMPIOEN!

Houwaert’s Goodwill Teddy
Eigenaar; R. Joosten    Fokker; K. van Gorp
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Weken lang hebben de hondjes, maar ook 
hun baasjes uitgekeken naar “Het Evene-
ment” van 2016: De trainingsweek op lo-
catie “Kyno Center Tilburg” van familie van 
Gorp, dit jaar gehouden van maandag 01 
augustus t/m vrijdag 05 augustus 2016. 
Al vele jaren nu, wordt het trainingsseizoen 
afgesloten met en gezellige, zeer intensieve, 
leerzame maar ook ontspannende week. 
Om eerlijk te zijn, de hondjes hebben na-
tuurlijk de achterliggende maanden al hun 
stinkende best gedaan, in deze week zijn de 
baasjes aan de beurt .

We werden op maandagochtend met kof-
fie, thee en een heerlijk ontbijt ontvangen 
door Kees, Kamila, Alexander en Alina. Na 
het ontbijt kregen de deelnemers de tijd 
om zich te installeren op de locatie. De een 
bracht hun eigen caravan mee, de ander 
had een grote familietent geleend en de 
derde maakte weer gebruik van een van de 

stacaravans die door Kees & Kamila be-
schikbaar werden gesteld. Deelnemers die 
dicht op de locatie wonen waren in de gele-
genheid om thuis te overnachten.

En dan….aan de slag natuurlijk! Niet alleen 
“De Hovawart” maar ook “De Boxer”, “De 
Boston Terrier” en “De Briard” vertegen-
woordigde het deelnemersveld. Kees ver-
zorgde ’s ochtends de theorie- en praktijk-
lessen. De praktijklessen werden af en toe 
“ondersteund” door zijn zoontje Alexander. 
Na de lunch werd door Kamila “Agility Trai-
ning” (behendigheid) gegeven. Een sport 
voor zowel hond als eigenaar. En daar was 
iedereen het aan het einde van de trainings-
week wel over eens. Wegens groot enthou-
siasme gaat dit in ieder geval een vervolg 
krijgen in het nieuwe trainingsseizoen.

Er was natuurlijk ook tijd voor ontspanning: 
Zo hebben we een kanotocht op “De Reu-

Trainingsweek
2016
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sel” van ongeveer 2 uur ondernomen met 
de hondjes. Een prachtig gezicht om ei-
genaar met hond te zien “stuntelen”. Voor 
sommige honden was dit de eerste ervaring 
met een kano en water. Aan het eind van 
de tocht mochten de hondjes, en eventueel 
hun baasjes, even zwemmen. Een prachtig 
schouwspel. De terugtocht werd verzorgd 
met een huifkar. Helaas geen paarden er-
voor maar een tractor. Dit maakte het ritje 
niet minder leuk. Iedereen (denk ik) heeft 
genoten van deze mooie middag.
Er was ook tijd om te speuren. Een aantal 
keer na het avondeten en eenmaal in de 
ochtend. Ondergetekende, samen met 
Kees van Gorp donderdagochtend om 6 uur 
naar het bos rondom het Trappistenkloos-
ter (La Trappe) gereden. Daar ruim een uur 
bezig geweest om sporen uit te zetten. Om 
half 9 arriveerden de hondjes en kon het 
speuren beginnen. Ondanks dat de sporen 
al enige tijd “oud” waren, was het voor alle 

honden totaal geen probleem om het eind-
punt van het spoor te vinden. Gelukkig maar 
voor de baasjes, zij liepen met bijna nog 
dichte oogjes als een zombie er achteraan.

En als laatste, maar minstens even belang-
rijk: Er was ook tijd om de inwendige mens 
te verzorgen en een gezellig gesprek te voe-
ren. De kinderen vonden het fijn om Kamila 
te helpen met de verzorging van puppies en 
het schoonmaken van kennels. Zowel het 
ontbijt, de lunch en ook de avondmaaltijden 
werden gezamenlijk verzorgd en genuttigd. 
Ondanks het natte weer deze week hebben 
we gelukkig ook een avond heerlijk kunnen 
genieten van wat stukjes vlees van de BBQ, 
verschillende salades met een biertje of een 
wijntje erbij. Enkele avonden werd de “vuur-
korf” verzorgd door een van de aanwezige 
kinderen. En zo werd de vermoeiende dag 
op een ontspannende manier beëindigd.
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De trainingsweek werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn in een Chinees restau-
rant te Waalwijk. Het menu was “all-you-
can-eat”en dat was niet tegen dovemans-
oren gezegd! We hebben onze buikjes 
behoorlijk volgegeten. Onze “leider” at van 
dit alles iets te veel en misschien wat te 
snel. Helaas moest hij na een half uurtje de 
terugtocht naar Tilburg alweer aanvaarden 
omdat hij zich niet helemaal in orde voelde.
Om half 9 ’s avonds zou Kees gebeld wor-
den door het ziekenhuis in verband met de 
uitslag van een onderzoek dat hij eerder 
deze week heeft gehad. Ik hoef niemand 
uit te leggen dat de gezondheid van Kees 
te wensen over laat. Even daarna belde 
Kees naar Kamila, huilend vertelde Kamila 
dat we allemaal naar de vereniging terug 

moesten komen. We dachten allemaal dat 
Kees een slecht bericht had gekregen, maar 
niets was minder waar! Huilend en lachend 
tegelijk vertelde Kees zelf even later dat “de 
foute cellen” in zijn lichaam aan het slinken 
waren. Na dit goede nieuws en een proost 
hierop zijn we allemaal met een zeer goed 
gevoel naar ons eigen stekje vertrokken.

Kees & Kamila: Ondanks de regelmatige 
regenbuien was het ook dit jaar weer een 
leerzame, vermoeiende en super gezellige 
week. Namens alle deelnemers wil ik jullie 
bedanken voor de inspanningen die jullie 
hiervoor geleverd hebben. We kijken alweer 
uit naar de trainingsweek van 2017.

Kees van der Sar.
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                Wist je dit?
Honden kunnen tv kijken! Dit hangt wel af van welke tv u heeft. 
Wanneer u nog een oude beeldbuis heeft, dan kan uw hond er waar-
schijnlijk geen touw aan vast knopen. Heeft u een moderne tv met 
een hogere resolutie, dan kan u hond waarschijnlijk samen met u tv 
kijken. In Amerika zijn er zelfs speciale televisiezenders voor honden.



                                        HOVAWARTBOND NEDERLAND

Er zijn mensen die al 
bij de gedáchte aan 
eten gelukkig worden.
En ik moet toegeven,
in beleving staan zij 
dichterbij me dan 
goed voor me is. Met
andere woorden, ik begrijp ze wel. Eten 
kan geweldig zijn. Precies goed gekruid, 
zachtjes gegaard, heerlijke textuur en 
natuurlijk de voldoening die het geeft als 
je maag knort na een dag onthouding, 
gewoon omdat je de tijd niet nam voor 
een kleine culinaire pauze. Ongetwijfeld 
is ook u wel eens het water in de mond 
gelopen. Alleen al de gedachte aan uw 
favoriete gerecht, met die favoriete wijn 
erbij, precies op temperatuur, en de tijd 
om er van te genieten... dat maakt dat 
het water mij in ieder geval in de mond 
loopt. IN de mond, wel te verstaan, niet 
er UIT. En daar hebben mijn vriendelijke 
viervoetige dames dan weer minder last 
van.... Niks in de mond, uit de mond! Hoe 
smakelijker ik eet, hoe beter je kunt zien 
dat ik van een hap geniet, hoe langzamer 
ik de smaken tot me door laat dringen, 
des te meer loopt het water mijn honden 
uit de mond. Mijn hemel. Alsof iemand 
daarbinnen een kwijllekkage heeft bloot-
gelegd en de passende steeksleutel om 
deze af te sluiten niet vinden kan! 
En wat nog het ergste is.... Je kan dan 
wel het water UIT de mond hebben lopen, 
oké, ieder z’n ding, maar als ik ze dan wat 
te eten geef... Hap. Schrok. Slik. Weg.
Dat was het dan. Dankbare ogen, dat 
wel. Slijmjurken.

        
column

Smakelijk

Het was zover. De clubmatch in 
Duitsland. Deze keer was het in 
Brandenburg op een hele ruime, 
nette en gezellige locatie. De HZI 
(Hovawart Zucht Internationaal) 
hadden veel inschrijvingen ont-
vangen dus waren er ook veel ‘ho-
vie’s’ te bezichtigen.   

In verschillende kleuren, maten, leeftijden 
en ook duidelijk veel karakterverschillen. 
Ik vond het leuk om deze te kunnen zien.  
Mooi om zoveel bij elkaar te zien, en ook 
wat niet hoort of past bij het ras. Neder-
land was die dag goed vertegenwoordigd 
en zijn er verschillende prijzen binnen ge-
haald. 
De dag ervoor waren we al vertrokken. Fel-
low en ik zijn meegereden met Rob, Sambo 
en Teddy. Fellow reisde in business class mee.  
(lekker ruim op de achterbank in de airco). 
Het was een lange reis. Gelukkig hadden 
we geen files. Enkele stukken was het 
langzamer rijden ivm wegwerkzaamheden 
maar anderen uit de groep zaten in een 
giga grote file.
Na ingecheckt te zijn in een klein pension- 
netje hadden Fellow en ik een eigen kamer. 
Awel een kamertjè was het. Maar het 
was in een prima staat. De eigenaresse 
vond het wel erg leuk met de honden er-
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bij. Sinds die tijd weet Fellow nu hoe hij de 
trap op en af moet.  De trap zat ook naast 
de keuken. Dus de trap af ging wel heeeeeel 
snel. Weer wat erbij geleerd, gezien we deze 
thuis niet hebben. Die avond liepen we ge-
zellig door het dorpje heen terwijl Fellow lekker 
op de kamer lag. Het is een leuk en rustig 
dorpje.  Daarna ook heerlijk gegeten met de  
meesten (die al uit de file waren).  Uiteraard ging  
ik voor de wiener schnitzel. Die nacht 
was niet zo super. Het was erg warm  
op de kamer en met de raam open  
was ook niet zo’n succes gezien er 
een tramspoor was. Maar dat was  
niet erg. De volgende ochtend moes- 
ten we toch vroeg uit de veren om  
naar de clubmatch te gaan. 
Daar aangekomen heb ik me aan- 
gemeld en een plekje gezocht in de 
schaduw. Het was een stralende dag.  
Het was soms wel even zoeken en proberen 
te begrijpen wat de Duitsers vertelde gezien 

het schema toch wat anders liep dan als wat 
aangegeven was. 
Uiteindelijk zoals ik al vertelde: verschil-
lende prijzen en koordjes zijn mee terug 
gereisd naar Nederland. Het was een super 
leuke, gezellige, bijzonder warme dag.
ß
Christel & Fellow

Clubmatch
Brandenburg
zaterdag 21 mei
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Kwijlen

Kwijlen kan een volstrekt normale 
reactie zijn. Als uw hond al kwijlend 
de visite onder smeert is dit echter 
wel een probleem. Met name honden 
met hanglippen houden het soms niet 
droog. Wees in die gevallen duidelijk 
en streng naar uw hond. Eten doet hij 
op een vaste tijd, op een vaste plaats. 
Daar buiten is er geen eten voor hem 
en is er dus geen reden om te kwijlen.

Aangezichtsspier verlamming  
(Facialis paralyse). 

Bij honden met deze verlamming, sluiten de 
lippen onvoldoende en (netjes) eten en drin-
ken is een probleem. Deze ziekte kan ver-
schillende oorzaken hebben, bij voorbeeld 
een middenoorontsteking. Als de oorzaak 
wordt weggenomen, kan de hond weer nor-
maal eten, zonder overmatig kwijlen.

 Verlamde onderkaak 
(mandibularis paralyse). 

Honden met een verlamde (afhangende) 
onderkaak kunnen niet goed drinken. Ze 
staan de hele tijd te lebberen in de water-
bak, maar deze lijkt eerder voller dan minder 
vol te worden. In de waterbak ligt een laag 
speeksel. Dieren met deze aandoening moe-
ten geholpen worden met eten en drinken 
(bijvoorbeeld door een snuitjes om te doen 
waardoor de bek maximaal 1 cm open kan). 
In de meeste gevallen treedt spontaan her-
stel op.
 

Ontsteking mondslijmvlies. 
Een ontsteking van de mondslijmvliezen 
(stomatitis) zorgt ervoor dat de hond veel 
speeksel produceert. Goed onderzoek van 
de bek (onder verdoving) kan een mogelijke 
oorzaak achterhalen.
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Als de hond vooral erg uit zijn mond stinkt, 
kan er ook sprake zijn van lipplooidermatitis. 
 

Slikproblemen en slokdarmpro-
blemen. 

Als een dier iets opeet wat in de keel of slok-
darm blijft hangen, leidt dat tot paniek bij de 
hond en er volgt meestal een forse speeksel 
productie. Dit is een spoedgeval. Bel meteen 
uw dierenarts. Vaak kan een vreemd voor-
werp endoscopisch worden verwijderd. 

Ook een verlamming van de keel (zeldzaam) 
of verlamming van de slokdarm (megaoe-
sofagus) kan leiden tot overmatig speeksel-
verlies en regurgiteren van eten en drinken. 
(regurgiteren is braken zonder buikpers)
 

Misselijkheid. 
Misselijke dieren kunnen kwijlen, smakken, 
boeren, gras eten, braken, en minder eetlust 
hebben.
Als de klachten binnen een paar dagen niet 
verbeteren of als uw hond  er ziek van gewor-
den is, kunt u het best contact zoeken met 
een dierenarts.




