
 
 

 

 

 

 

VACS WANDELING MET UW AMI’S OP ZATERDAG 24 MAART 2018 

 

https://youtu.be/jrjT5ETB5x8 

Speciaal voor de leden in het zuiden van het land en de leden uit België gaan we dit keer wandelen met 
onze Ami’s in het Zuiden. 

Iedereen met een ami, lid of nog geen lid, is van harte welkom, zelfs met een ander ras. 
Uiteraard zijn de mensen van elders uit Nederland ook van harte welkom. 
We verzamelen om 11 uur bij de Vorsselweg 3 in Heesch bij Eeterij 
t Bomenpark bij de serre. Daar kunnen we op eigen kosten een kop koffie of thee drinken. Daarna 
starten we met de wandeling. 



  

Honden los in Bomenpark  
Losloopgebied Bomenpark is een prachtig stukje natuur tussen Oss, Heesch en Nistelrode. Honden 
mogen hier het hele jaar loslopen en kunnen naar hartelust rennen, spelen en zwemmen. 

  

Het losloopgebied bestaat voor een groot deel uit bos, maar er zijn ook speelweides en een grote, 
schone (zwem)vijver. Een groot deel van de paden is verhard, waardoor dit gebied ook zeer geschikt is 
voor mensen in een rolstoel. 
  
Het Bomenbos is onderdeel van een groter natuurgebied; de Hooge Vorssel en Maashorst. Wil je 
langere wandelingen maken (meer dan 5 km), dan kan dat. Er zijn op internet diverse mooie 
wandelroutes te vinden. Houdt er wel rekening mee dat je hond buiten het Bomenpark aan de lijn moet. 
  
Parkeren kan (gratis) aan de Vorsselweg, bijvoorbeeld bij Eeterij 't Bomenpark. Dit restaurant heeft 
een groot terras met een prachtig uitzicht over de vijver en het park. In de verwarmde serre en op het 
terras zijn honden mits aangelijnd en rustig van harte welkom. Voor de kinderen is een speeltuin 
aanwezig. 
  
Navigatie adres: 
Vorsselweg 3 
5384 RW Heesch 

  



U KUNT ZICH OPGEVEN OP: Facebook op depagina van VACS TOT 17 MAART 2018 . 
Zodat de organisatie weet hoeveel personen er komen. Of bij de secretaris: Tel: 06 45075783  

Na afloop kunt U op eigen kosten nog iets eten of drinken op het terras of in de verwarmde 

serre, waar hondjes welkom zijn. 

 
 

Nieuw: 

Kablau hr C 

   Kablau-Prenger J.Y. mevr 
   Delheye-vdCapelle S. 
    M. Gaal 

 
Opgezegd: 

Baetsen.P.M.F.G. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kampioenschapsclubmatch 

zaterdag 13 oktober 2018                                                                  
(U kunt nu al inschrijven op vacs.eu clubmatch/inschrijven) 

 

Keurmeester  

 

 Jamie Hubbard (USA) 

                                                        

 

Jamie Hubbard uit Bloomington, Indiana USA is geboren in Australie . Hij begon in de hondensport toen hij 9 
jaar was. Hij was succesvol  in Australie als fokker van jachthonden en was de co-owner van twee BIS honden op 
de Melbourne en Sydney Royal shows.  In Amerika is hij partner in de  beroemde Clussexx spaniellijnen.  
Mr. Hubbard is benoemd tot keurmeester in Australie toen hij 20 jaar oud was. Sinds 2004 is hij ook een 
bevoegd  AKC keurmeester voor verschillende honden uit rasgroep 1, 6,7, 8 en 9. Hij heeft gekeurd op de 
Westminster KC, American Spanielclub en de Cocker Spaniel National.Hij heeft betrekkingen met de Clumber 
Spanieclub of America, Bassethound Club of America, Bloomington Indiana KC en Santa Barbara KC 
De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden in: 

den Durpsherd 

Kerkwijk 61 

5258 KB Berlicum 



Tentoonstellingsuitslagen. 

DE KERSTSHOW  GORINCHEM, 16-12-2017.   Keurmeester: Dhr. H.O.Hoenderken. 

Reuen Jeugdklas. 

Loki Joker.9 mnd oude zwarte reu, prima lichaam, fractie lang in lendenen, aansprekend hoofd, mooi 
gevormde schedel, prima stop, sprekend donker bruin oog, prima schaargebit, prima hals, mooi aflopende 
toplijn, prima voorborst, uitm. Ribwelving, rechte benen, compacte voeten, gaat vlot maar heeft een eigen 
wil. Prima vachtconditie voor leeftijd, mooi zwart, prima temperament & ring presentatie. 1 U, CAC. 

Openklas Teven. 

Colorfull's Runnin Teacup.3 jaar oude zwart/witte teef, mooie maat, uitm. Type, vrouwelijk hoofd, goed 
gezonde schedel, rond donker bruin oog, laat iets wit zien, prima schaargebit, zag voorsnuit iets meer 
opgevuld, middellengte hals, licht aflopende toplijn, goede staartaanzet, voldoende ribwelving & voorborst, 
rechte benen, compacte voeten, gaat vlot door de ring met veel  temperament. Uitm. Vachtconditie, super 
voorgebracht. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Colorfull's Tempest in a Teapot.Substantie volle zwart/witte teef 8 jaar oud, nu iets zwaar in hoofd met 
een fantastisch schoon schaargebit, middel lange hals, krachtig lichaam met uitm. Voorborst & ribwelving, 
uitm. vacht conditie, gaat met veel allure door de ring. Leuk vandaag deze veteraan in de ring te hebben. 
1U Res.CAC. Beste veteraan. 

Daar er geen catalogus in ons bezit was ontbreken  de eigenaar en ouders van de honden 
die hieronder vermeld zijn. 

Holland Cup Amsterdam. 8-12-2017.  Keurmeester Kornelija Butrimova (LT) 

Reuen Jeugdklas. 

Madmans Cometh Curse of the Black Pearl.Excellent type. Corr. Size, nice gate, correct topline, correct set 
tail, good angulations quarters, good coat but should be better prepared for show, bit lack of 
temperament. 1 U, Res. CAC. 

Colorfull's Quince Blossom.Good size mascullin, strong bones, head in corr. Proportions, nice ears, nice 
neck, strong topline, bit too short croup, bit too high carry of tail in movement, correct angulations 
quarters, nice coat, nice prepaired for show, nice temperament. 2 U. 

Reuen Tussenklas. 

Lobo Deigini.Excellent type, big size mascullin, strong bones. Head in correct proportions but a bit too wet, 
correct eyes ears, good neck, correct topline, good front, good angulations  in quarters. Good coat, nice 
temperament. 1U Res. CAC. 

Reuen Openklas. 

Delapis Zenith de Monde.Absent. 

Reuen Kampioensklas. 

Waka Waka"s Just Do It.Excellent type but bit too long in body, very nice head, nice neck, correct top and 
underlines, correct tail, nice front, correct angulations in quarters, nice in movement, good coat, nice 
temperament. 1u CAC, CACIB, BOB. 

Teven Jongste Puppuklas. 

Expressions Home One and Only.Good size, good developed for 5 mnd age. Correct .... with beautiful 
expression, good neck, bit lose elbows, correct angulations in quarters, correct set tail, nice temperament. 
1 Very very promissing, Beste Jongste Pup. 



Teven Jeugdklas. 

Buballoo's Now I Am Gonna Be Sexy.Good size feminine,  gait in correct proportions, correct eyes, nice 
neck, bit too long in body, good front, good movement. 1 U, Beste  jeugdhond. 

Teven Kampioensklas. 

Giffels Oh Lala.Absent. 

Teven veteranenklas. 

Truly Yours Black Magic Women.Excellent type, good condition for 10 y age, nice gait, correct eyes ,ears, 
nice topline, good front, coat should be better prepared for show. 1U CAC, Beste veteraan. 

Colorfull's Tempest in a Teapot.Good type, good condition for 9 y age, Head in proportion but to wet, 
correct topline, correct angulations in quarters, good temperament, good coat. 2 u. 

TENTOONSTELLING EINDHOVEN 3-2-2018. Keurmeester Dhr. H. Boelaars. 

Reuen Jeugdklas. 

Moon Light iz MazHarnogo Lada.10 mnd Jonge reu met schitterende beharing, zeer goed hoofd met wat 
langere voorsnuit, onder ooglid fractie los, correct gebit, laag gedragen oor, mooi soepel, wat korte hals, 
steile schouder net vold. Voorborst. Lichaam in ontwikkeling, wat te veel hellend bekken en fractie lage 
staartaanzet, prettig karakter, toont keurig gangwerk maar wat weinig drive. G. 

Räuberleins I have a Dream. 

11 mnd maximum formaat, rijke beharing maar niet zijdeachtig, prima hoofd goede details, solide voor + 
achterhand, goede terug liggende schouder, hoge staartaanzet, uitbundig karakter en dito gangwerk1U, 
Res. CAC 

Reuen tussenklas 

Colorfull's Quince Blossom. 

16 mnd, leuke vrolijke reu, vrolijk net niet hyper, prachtige verschijning, super silky coat, prachtig hoofd, 
mooi oog, laag gedragen soepel oor, prima hoekingen voor + achter, goede verhoudingen maar wel 
maximaal formaat, uitbundig solide gangwerk. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Reuen Openklas 

Räuberlein's Flying High  Absent 

Teven Jeugdklas 

Buballoo's Now I Am Gonna Be Sexy. 

1 Jaar prachtig jeugd teefje met uitm. kwaliteiten, silky coat, mooi formaat. Goede substantie, fraai hoofd 
met correcte details, ze is wat zwaar in voorhand en moet meer up in schouders zijn. Prima achterhand, 
toont vlot gangwerk en ook hier is de rug te veel level, fraai rasbeeld toch. 1 U, CAC. 

Teven Openklas 

Chicomy's Cha Cha Cha. 

Prachtig teefje van 2,5 jaar, voor het eerst van huis zegt de exposant en dat kan kloppen want ze is erg 
onder de indruk en draagt haar staart niet, loopt ook voortdurend licht te hijgen van de stress, prachtig 
hoofd met correcte details, prima lichaam, alles prima in orde alleen ze moet veel uitbundiger zijn, 
gangwerk correct maar ingehouden onvold. energiek. 1 ZG. 

 



Melkkliertumoren 
Zorgvuldige diagnostiek en behandeling bij melkkliergezwellen zorgen voor goede vooruitzichten op 
volledige genezing en voorkomt teleurstellingen achteraf. 

 

Wanneer er bij uw hond melkkliertumoren worden gevonden, is dat natuurlijk even schrikken. Toch is het 
goed niet direct in paniek te raken maar u goed voor te laten lichten en 

in overleg met uw dierenarts het juiste behandelplan op te stellen. Een juist behandelplan en keuze van 
operatie maakt de kans op herstel het grootst 

Wat zijn melkkliertumoren? 
Melkkliergezwellen of melkklierkanker zijn een van de meest voorkomende tumoren bij de hond. De 
aandoening komt eigenlijk alleen bij de wat oudere teef voor. Bij honden is ongeveer 50% van de 
melkkliergezwellen goedaardig. De andere 50% bestaat uit gezwellen die direct kwaadaardig zijn en uit niet 
verwijderde goedaardige gezwellen die uiteindelijk kwaadaardig zijn geworden. 

Hoe ontstaan melkkliergezwellen? 

De oorzaak is, zoals bij ieder gezwel, een ontsporing van de normale celgroei. Hormonen die bij de 
loopsheid vrijkomen, vergroten de kans op een ontsporing van melkkliercellen. Hoe vaker de teef loops is 
geweest hoe groter de kans op melkkliergezwellen. Daarom zien we nooit melkkliergezwellen bij honden 
dier voor de eerste loopsheid gesteriliseerd zijn. 

Hoe wordt de diagnose gesteld? 

Het is niet zo moeilijk om vast te stellen of een hond gezwellen in de melkklieren heeft. Onder de buik, in de 
buurt van de tepels, zijn onderhuidse knobbels voelbaar. Zorgvuldig onderzoek van de melkklieren is van 
belang om vast te stellen waar de gezwellen zitten. Helaas kunnen we aan de buitenkant niet vaststellen of 
een gezwel goed- danwel kwaadaardig is. Ook het aanprikken van het gezwel om de cellen te laten 
beoordelen (cytologie) is i.t.t. andere tumoren geen goede methode omdat een gezwel zowel goed- als 
kwaadaardige delen kan bevatten. 

Wat is de beste behandeling voor melkkliergezwellen bij de 
hond 
Keuze van operatie 
Afhankelijk van de plaats en het aantal gezwellen worden een of meerdere melkklieren met de gezwellen 
verwijderd. Deze keuze is van essentieel belang in het succes van de operatie. In een aantal gevallen lijkt het 
overdreven om meerdere tepels weg te halen, echter door de manier van bloedvoorziening van de 
melkklieren maakt dit de kans op uitzaaiingen een stuk kleiner. Soms zullen we proberen om een complete 
melklijst met bijbehorende lymfeknopen te verwijderen. Dit betekent dat we alle melkklieren aan een kant 
wegnemen. Op deze wijze voorkomen we dat we weefsel laten zitten waar ook weer gezwellen in kunnen 
ontstaan. 

Sterilisatie 

Zoals eerder genoemd verhogen de hormonen uit de loopsheid de kans op melkkliergezwellen. Gelijktijdige 
sterilisatie is dan ook aan te bevelen. 

Pathologie 

Tenslotte is het aan te raden de gezwellen op te sturen om te beoordelen of het om een kwaadaardig dan wel 
goedaardig gezwel betreft. Bij een goede uitslag weten we in ieder geval dat we ons geen zorgen meer 
hoeven te maken. 


