
 
 

 

 

 

U heeft een betaalverzoek ontvangen voor de contributie 
van de Vacs 2021. Wilt U dit zo snel mogelijk betalen 
i.v.m. de ledenafdracht van de Raad va Beheer. 
BIC INGBNL2A  

NL96 INGB 0006982486  

Het lidmaatschapsgeld is € 22,50 

Voor 2 personen in een gezin € 45,-- 

Iedere fokker in onze club is vanaf 2019 verplicht € 25,-- te betalen. Hij/zij mag dan 
gebruik maken van plaatsing op de dekberichten, pupinformatie en dekreuenlijst. 

Alvast bedankt !! 

 

 

Beste leden en cockerliefhebbers, 

Hopend dat u allen gezond en wel 2021 heeft ingeluid, kijken we terug op apart jaar 2020. Wat eigenlijk 
volledig in het teken van Covid stond. Naast grote gezondheidsproblemen, overlijdens, zijn ook vele 
mensen psychisch en financieel hard geraakt door Covid. Voor veel mensen een eenzaam jaar, gekenmerkt 
door onzekerheid. Hopelijk brengt het vaccin ons weer snel terug naar de oude situatie waarin we vrij zijn 
in ons doen en laten. 

VACS heeft in 2020 niet de mogelijkheid gehad om een Kampioenschapsclubmatch te organiseren. Ook 
voor dit jaar 2021 kunnen we niet met zekerheid zeggen of dat het door kan gaan. De 
bestuursvergaderingen, wandelingen en andere bijeenkomsten waren bij voorbaat afgelast in 2020.  

Voor veel verenigingen een taai jaar, je kunt niets bieden, maar we zijn zo afhankelijk van de contributie 
van de leden. Alleen met uw bijdrage zijn we in staat om de vereniging draaiende te houden en hopelijk 
kunnen we snel weer een agenda met activiteiten presenteren. Mogen we ook in 2021 op uw steun 
rekenen? Heeft u uw lidmaatschapsgeld nog niet betaald, het kan nog altijd! € 22,50 op rekening NL 96 



INGB 0006982486. Als blijk van waardering ontvangt u een attentie per post, handgemaakt en uniek! Met 
dank aan Gea Westerhof. 

In de kynologie ging het er in 2020 niet veel beter aan toe. Zo heeft de overheid 12 kort snuitige rassen een 
fokverbod opgelegd. De onderlinge onenigheid van rasverenigingen en het bestuur van de Raad van Beheer 
hebben niet geleid tot oplossingen. De Raad van Beheer heeft eind 2020 een nieuw 
automatiseringssysteem gelanceerd, onder de naam IT4Dogs. Een open database waarin iedereen snel en 
makkelijk toegang heeft inzage van stambomen en gezondheidsonderzoeken. De layout van de stambomen 
nieuw. En op korte termijn wordt er een regel toegevoegd of de hond voldoet aan de gestelde 
gezondheidseisen.   

Hoopvol kijken we uit naar de vorderingen van het DNA onderzoek naar Cataract in Amerika. Met grote 
waarschijnlijkheid zal het eind dit jaar afgerond zijn.  

Helaas heeft Femmy Davids haar bestuursfunctie neergelegd. De gezondheidsproblemen van haar partner 
vereisen alle aandacht. Namens het bestuur bedanken we Femmy en Joke voor hun belangeloze inzet van 
de afgelopen jaren.  

Een ding is wel zeker! Uw Amerikaantje brengt liefde, vreugde en levendigheid in huis! 

Knuffel  je Amerikaantje goed, dan krijg je vanzelf een glimlach op je gezicht! 

Hou het gezond en hopelijk tot snel! 

Jessica van den Boom 

Voorzitter 

 

IT 4 de nieuwe omgeving voor de Nederlandse kynologie. 
Het nieuwe systeem IT4Dogs bestaat uit meerdere applicaties. Voor onze leden , fokkers en 
hondeneigenaren zijn de twee belangrijkste: 

Mijn RvB 

De omgeving waar fokkers en eigenaren via hun account alle mogelijke diensten kunnen 
aanvragen en regelen en informatie kunnen vinden. Vanaf begin 2021 is hier ook de mogelijkheid 
een proefcombinatie van ouderdieren te doen om te controleren of deze voldoen aan de 
gezondheids- en welzijnsnormen uit het BWG en de normenmatrix. U kunt inloggen op 
www.mijnrvb.nl. 

Dutch Dog Data 

Een samenvoeging van “Generaties & Gezondheid Online” en “Stamboom Online” met nog meer 
mogelijkheden  om gegevens van honden op te zoeken en in te zien. Ga naar website: 
www.dutchdogdata.nl. 

De voordelen 

It4Dogs heeft een scala aan voordelen voor gebruikers in petto, die helemaal in lijn zijn met wat je 
een modern IT-systeem mag verwachten. 

Zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk 

It4Dogs omvat een schat aan informatie die bovendien heel overzichtelijk wordt gepresenteerd. Je 
ziet precies welke informatie waar kunt vinden. 



Als fokker krijg je in mijnRVB- account een compleet overzicht van al je honden. Het overzicht is 
gesorteerd op geboortedatum, maar kan ook gesorteerd worden op naam, ras of geslacht. Dit is 
handig voor fokkers die meerdere rassen hebben. Je kunt zelf resultaten van 
gezondheidsonderzoeken en titels toevoegen. Deze worden nog wel door de Raad gecontroleerd 
en geaccordeerd. 

Je kunt je eigen gegevens beheren. Bijvoorbeeld een adreswijziging en van welke rasverenigingen 
je lid bent 

Profielpagina per hond 

Iedere hond heeft z’n eigen pagina. Me daarop alle gegevens die bij de Raad van Beheer bekend 
zijn. Ook kun je zien welke onderzoeken nog wel en welke niet meer geldig zijn. 

Handige dekaangifte. Ook pups blijven van 6 maanden of tot ze zijn verkocht te zien.  Ook eerder 
gefokte nesten staan in het overzicht. Pups kunnen ook gemakkelijk worden overgeschreven naar 
de nieuwe eigenaar. Geen post meer. Raakt er ook niets weg. Veel documenten en facturen zullen 
per mail verzonden worden. Bij de aangifte van pups kunnen de fokkers van stamboomhonden 
ervoor kiezen direct te betalen maar ook voor uitgestelde betaling. Bij dit laatste hebben fokkers 
14 dagen langer de tijd om te betalen 

Heb je een leuke vaderhond op het oog dan kun je hier heel gemakkelijk zien hoe het met de 
gezondheidsonderzoeken is en of je moederhond gekruist zou kunnen worden. 

www.dutchdogdata.nl 

Met IT4Dogs is de normenmatrix-controle ingebouwd. De controle  hierop  start  vanaf dekdatum 
1 mei 2021. 

                        ----------------------------------------------------------------------------------- 

 



U kunt nu inschrijven voor onze Kampioenschapsclubmatch 17 april 

Wanneer de clubmatch eventueel toch niet doorgaat krijgt U uw inschrijfgeld terug. 

 

 

Keurmeester : Mrs. Ulrike Linden (DE) 

De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden in "den Durpsherd” 

Kerkwijk 61  

5258 KB Berlicum 

Voldoende parkeergelegeheid achter het gebouw. Voldoende ruimte binnen om afstand te 
houden. 

Alles is te lezen op www.vacs.eu  pagina’s: activiteiten en inschrijfformulier. 

 

 

Algemene leden vergadering VACS 2021. 
d.d. 13 juni 2021 

locatie: waarschijnlijk Hofstede de Middelburg in Bussloo 

Aanvang: nog niet bekend 

Agenda: wel bekend 
 1. Opening en mededelingen. 

 2. Ingekomen stukken voor de ALV. 

 3. Jaarverslag 2020. 

4. Verslag kas controle commissie. 

 5. Verkiezing kas controle commissie 2022. 

 6. Financieel verslag 2021. 

 7. Begroting 2021. 

 8. Ontwerp begroting 2022. 

 9. Vaststellen contributie 2022. 

10. Bestuursverkiezing. 



      Tussentijds afgetreden Mevr. F. Davids. 

       Aftredend volgens rooster Penningmeester Mvr. G.F. Westerhof  (herkiesbaar) 

       En 1e commissaris Vacant. 

Voor alle leden van de VACS is het mogelijk zich als tegen kandidaat beschikbaar te stellen. 

Dit kan door het aanmelden per e-mail bij de secretaris. 

 

JAARVERSLAG 2020, VERENIGING AMERIKAANSE COCKER SPANIELS . 

Bestuurssamenstelling. 

Voorzitter, Jessica van den Boom 

Penningmeester, Gea Westerhof 

Secretaris, Ingrid Post 

1e Commissaris, Femmy Davids ( tot 9 augustus, daarna vacant) 

2e commissaris, Marika Smeets. 

Algemene Ledenvergadering. 

De ALV werd gehouden in Voorst op een hele leuke locatie. Hierbij waren aanwezig het bestuur, behalve 
Femmy Davids i.v.m. ziekte, Peter de Bruin, Jaap Westerhof, Wim Post, Vincent Smeets en Linda van de 
Stouwe. 

 De kas is gecontroleerd door Linda van de Stouwe en Peter de Bruin en hebben de penningmeeste 
decharge verleend. 

Er kon helaas geen nieuwe kascommissie worden gekozen daar er te weinig leden aanwezig waren. 

Aftredend en herkozen zijn Marika Smeets en Ingrid Post. 

Na de vergadering hebben we nog gewandeld, helaas zat het weer niet mee. 

Bestuursvergadering. 

Dit jaar geen bestuursvergaderingen gehad, alles liep via de mail of messinger i.v.m. corona. 

Activiteiten. 

Er stond wel wat op het programma maar helaas die hebben geen doorgang gevonden i.v.m. corona. 

Ledenadministratie. 

Het ledenbestand 2020 is 60 leden. 

Er hebben verschillende mensen opgezegd, maar er kwamen ook weer nieuwe bij. 

Pupinfo. 

Er zijn diverse nesten aangemeld. 

Er is veel vraag naar puppen dus ze blijven niet lang op de site staan en sommige nesten komen er helemaal 
niet op omdat ze al weg zijn. 

Aankeuringen. 

Waren er niet. 



Nieuwsbrief. 

De nieuws brief verschijnt 6 keer per jaar. 

Graag zouden we toch eens wat stukjes van leden willen plaatsen over hun hondjes, ook foto's zijn welkom. 
We moeten er wel samen iets van maken. 

De website wordt goed bekeken en ook onze Facebook pagina. 

Gezondheid. 

De gezondheidsuitslagen zijn te bekijken op de site van de Raad van Beheer  (houdenvanhonden.nl) 

Nesten. 

Het aantal geboren nesten wat tot nu toe vermeld staat bij de Raad is 9 met 46 puppy's, hier komt nog wat 
bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Begroting 2021       
 

  

  begr. werk         
Contributies  1300,00     alg kosten 300,00   
fokkerservice 150,00     adm kosten 250,00   
sponsor 75,00     clubmatch 800,00   
        winst 175,00   
              
              
              
              
              
              
              
  1525,00       1525,00   

       
       
       Baten en 
lasten 2020  baten  baten      lasten  lasten 

   begr werkel     begr werkel 
Contributies 1200 1492,00   alg kosten 300 330,44 
fokkersservice 150 225,00   adm. Kosten 200 105,46 
sponsor 200  0   clubmatch 750 0 

 
      winst 300 1281,10 

   1550  1717     1550 1717 
              
Totaal 1550 1717,00     1550 1717,00 



Een trage schildklier bij de hond 
(hypothyreoïdie) 
Achtergrond: 
De schildklier regelt de stofwisseling van het lichaam ofwel simpel gezegd de 
“activiteit” van de cellen in het lichaam. De schildklier produceert het 
schildklierhormoon onder invloed van de hersenen (de hypofyse-hypothalamus). 
Bij honden is een te langzaam werkende schildklier veruit het meest 
voorkomende probleem. Omdat bijna iedere cel in het lichaam wel onder invloed 
staat van het schildklier hormoon zien we vaak duidelijke klachten. 
Hieronder hebben we de belangrijkste informatie uiteengezet over een trage 
schildklier bij de hond.  
Wanneer spreken we over een langzaam werkende 
schildklier bij de hond? 
We spreken over een te langzaam werkende schildklier als de schildklier te 
weinig hormoon aanmaakt. Het lastige is dat dat er geen simpele test bestaat 
die iedere schildklierpatiënt bij de hond kan aantonen. Dit komt omdat: 

 Er twee types schildklierhomoon zijn (T3 en T4). T3 is de actieve vorm en 
wordt aangemaakt vanuit T4 in de schildklier of in andere cellen in het 
lichaam. 

 T3 sterk fluctueert in het bloed. 
 T4 zich bindt aan eiwitten in het bloed. Alleen het deel dat zich niet 

gebonden heeft is actief. Dit laatste deel is moeilijk te meten. 
 Ook T4 bij zieke dieren geregeld (laag)normaal is. 

Waardoor ontstaat een trage schildklierprobleem bij 
honden? 

 Doordat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen haar eigen schildklier. 
Dit noemen we auto-immuun. 

 Door atrofie, ofwel simpel gezegd (ouderdom)slijtage. 
 Jodium tekort (komt eigenlijk nooit voor). 

Bij Doberman pinscher, de Golden retriever, de Ierse Setter, de Duitse dog, de 
Teckel, Amerikaanse cocker spaniel en de Boxer komt een trage schildklier 
vaker voor. 

Wat zijn de symptomen van een trage schildklier bij de 
hond? 

 Huidproblemen (88%). 
 Kale plekken (40% meestal beginnend aan de staart (rattenstaart) en in de 

nek). 
 Huidinfecties (22%). 
 Droge en dunne vacht. 
 Overgewicht (49%). 
 Sloomheid en lusteloosheid (48%). 
 Bloedarmoede (36%). 
 Hartrimtestoornissen/ trage hartslag. 



 Hoog cholesterol en cholesterolkristallen in het hoornvlies. 
 Zenuwproblemen resulterend oa in spierzwakte. 

Hoe stel je de diagnose van een trage schildklier bij de 
hond? 
Bloedtesten. 

 Een te laag T4 (schildklierhormoon) kan een sterke aanwijzing zijn maar 
kan ook optreden bij andere ziektes. 

 Een te hoog TSH (schildklierstimulerend hormoon aangemaakt in de 
hypofyse) 

 Aantonen van antistoffen tegen de schildklier. 
 Behandeling starten bij een sterke verdenking. Na een paar weken moet 

er een duidelijke verbetering zijn (de eigenaar moet zeggen dat ze een 
nieuwe hond hebben!) 

Hoe behandel je een trage schildklier bij de hond? 
De behandeling is simpel. Via tabletten kan schildklierhormoon gegeven worden 
aan honden. Via bloedcontroles wordt gekeken of de dosis goed is. 

 

 


