
 
 

 

 

 

 

 

U kunt nu inschrijven voor onze Kampioenschapsclubmatch 16 oktober Doet U dit z.s.m 
zodat wij weten wat er moet worden besteld.Wanneer de clubmatch 
eventueel toch niet doorgaat krijgt U uw inschrijfgeld terug. 

 
 

 

Keurmeester : Mrs. Ulrike Linden (DE) 

De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden in het Dogcenter 

Jan Stuversdreef 4 
5315 NZ Kerkwijk 
 

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. 
Er is geen wandeling gepland omdat het deze tijd het recreatiegebied is gesloten voor honden. 

 

Wilt U zich a.u.b opgeven dat u komt bij Ingrid Post 

Commissaris1@vacs.eu of Ingridpost@home.nl 
 

 

d.d. 13 juni 2021 
locatie: Hofstede de Middelburg in Bussloo 
Aanvang: 14.00 uur 

Agenda:  
 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 

       
              
Totaal 1550 1717,00     1550 1717,00 



 

Droge neus bij de hond 
Een droge neus bij honden wordt vaak aangewezen als een signaal van een gezondheidsprobleem. 
Want wie heeft er niet geleerd, dat een gezonde hond een koude, natte neus heeft? 

Maar klopt dit eigenlijk wel? Een droge neus bij honden wordt vaak aangewezen als een signaal van 
een gezondheidsprobleem. Want wie heeft er niet geleerd, dat een gezonde hond een koude, natte 
neus heeft? 

Maar klopt dit eigenlijk wel? 

Hoe komt je hond aan een droge neus? 

En wat kun je er tegen doen? 

Lees hier alles over de feiten en fabels rond droge hondenneuzen. 

Hoe komt je hond aan een droge neus? 

En wat kun je er tegen doen? 

Een droge neus bij honden kan belangrijke informatie geven over hun gezondheid. Maar het 
interpreteren hiervan, kan minder gemakkelijk zijn dan je denkt.Een natte neus staat namelijk niet 
onbetwistbaar voor een blakende gezondheid. En een droge neus, geeft niet altijd (grote) problemen 
aan. Hoe ‘lees’ je dan de neus van je viervoeter?Lees hier alles over de feiten en fabels rond droge 
hondenneuzen. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kijken we eerst naar het vochtige laagje wat gewoonlijk 
het reukorgaan bedekt. Waarom heeft je hond dit? En is dit altijd Om deze vraag te kunnen 
beantwoor Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kijken we eerst naar het vochtige laagje wat 
gewoonlijk het reukorgaan bedekt. Waarom heeft je hond dit? En is dit altijd een goed teken? 



 

Waarom is een hondenneus nat? 

Over het algemeen zijn er twee redenen aan te wijzen, waardoor de neus van je gezonde hond 
doorgaans nat is. Althans, als we redenen zoals zwemmen, drinken en regen weglaten natuurlijk. 

1. Likken 

De neus van een hond is een heel speciaal orgaan. Onze honden kunnen namelijk ontzettend goed 
ruiken. Door te snuffen en te snuiven neemt de hond allerlei geurtjes op in het neuskanaal, waar de 
verzamelde informatie behandeld wordt door de bulbus olfactorius. Dit orgaan speelt de 
bevindingen door naar de hersenen.Maar niet alle opgesnoven informatie bereikt deze nasale 
passage (neusdoorgang). Sommige informatie heeft geen waarneembare geur, maar wel grote 
moleculen (deeltjes). Je hond wil dus toch weten, waar deze informatie vandaan komt.Om dit toch 
te kunnen verwerken, likt de hond met zijn tong over de neus. De deeltjes worden mee de mond in 
genomen, om vervolgens naar een heel speciaal orgaantje verplaatst te worden. Dit is het orgaan 
van Jacobson, waar de deeltjes aan alle chemische kanten onderzocht worden.Je hond kan echter 
ook te vaak aan de neus likken, door bijvoorbeeld een neurologisch of gedragsmatig probleem. 
Denk hierbij aan een beroerte of chronische stress.den, kijken we eerst naar het vochtige laagje wat 
gewoonlijk  

Hiernaast kan veel likken een teken van een verkoudheid zijn of irritatie van de neus. Voorbeelden 
hiervan zijn allergieën of sterke geuren. Gaat dit gepaard met hoesten en niezen, neem dan contact 
op met je dierenarts. 

 

2. Warmteverlies 

Heeft je hond het warm? Dan kan hij deze hitte een stuk slechter kwijt dan wij. Honden kunnen 
namelijk amper zweten, waardoor ze hun warmte door andere vormen van verdamping kwijt 
moeten. Daarom gaat een verhitte hond hijgen. Door de luchtverplaatsing zal het vocht op de tong 
verdampen, met warmteverlies als gevolg. Maar de hond raakt niet alleen vocht kwijt via zijn mond. 
Ook via zijn neus! Daarom zal je na inspanning ook vaak een natte neus zien. 

Maar wat nu, als je hond een droge neus heeft?  Waarom heeft mijn hond een droge neus?Een droge 
neus is niet altijd een aanwijzing voor een gezondheidsprobleem. Het kan namelijk zijn dat je hond 
even een tijdje niet over zijn neus gelikt heeft of niet hijgt. Dan is er geen man overboord.Dit kan 
voorkomen na een periode van rust, zoals een paar uur slapen. En wat dacht je van aanhoudende 
warme, droge lucht? In de winter hebben we volop de kachel aan, waar we zelf ook een behoorlijk 
droge keel van kunnen krijgen. Dit kan een weerslag hebben op de natte neus van je hond. 

Maar er zijn helaas ook situaties, waarin de droge neus wel een probleem aangeeft. Hieronder 
noemen we de 6 bekendste. 

1. Uitdroging 

Drinkt je hond wel genoeg? Als je hond uitgedroogd is of een droge mond heeft, kan zijn neus ook 
droog worden. Zorg altijd voor voldoende schoon drinkwater, waar je hond altijd toegang tot heeft. 

Wil je hond langer dan een paar uur niet drinken? Vraag dan de dierenarts om advies. 

2. Zonnebrand 



Bijna elke hond vindt het heerlijk om buiten te zijn. Lekker ravotten en frisse lucht! Maar wist je, 
dat de neus een teer huidje heeft?Deze kan dus gemakkelijk verbranden door de onverbiddelijke 
zonnestralen. Hierdoor kan je hond een droge, gebarsten neus krijgen. 

Auw!Gelukkig bestaat er zonnebrand voor honden, die je op de neus kunt smeren bij het 
buitenspelen. Gebruik altijd producten die louter voor dieren gemaakt zijn. Mensenproducten zijn 
vaak gevaarlijk voor je huisdier! 

3. Allergie 

Net zoals zijn baasjes, kunnen onze honden ook overgevoelig of allergisch zijn voor allerlei stoffen. 
Pollen, stof, voeding: je kunt het zo gek niet bedenken. Dit kan een droge, pijnlijke neus als 
symptoom hebben. 

4. Gezichtsproblemen 

Wat als je hond wel over zijn neus wil likken, maar dat niet kan? Veel kortsnuitige 
(brachycefalische) hondenrassen met een platte neus hebben dit probleem. Zo kan de neus niet nat 
gehouden worden door de tong en droogt uit. 

5. Verkoudheid of griep 

Sommige honden hebben een warme, droge neus wanneer ze een virus onder de leden hebben. 
Vermoed je dat je hond griep heeft? Neem dan zijn temperatuur op.Een gezonde hond heeft een 
lichaamstemperatuur van tussen de 38 en 39 °C. Tussen de 39,0 en 39,5 °C spreken we van 
verhoging. Boven de 39,5 °C heeft je hond koorts, raadpleeg hierbij altijd een dierenarts. 

6. Auto-immuunziekte 

Helaas bestaan er ook auto-immuun aandoeningen van de huid, die de neus kunnen aantasten. 
Voorbeelden hiervan zijn Pemphigus foliaceus en Systemische lupus erythematosus (SLE). Hierbij 
valt het afweersysteem de eigen cellen aan, met grote huidschade als gevolg. 

Een droge neus bij honden behandelen 

Of je een droge neus kunt oplossen, hangt sterk samen met de oorzaak van het probleem. Om dit uit 
te vinden, zul je samen moeten werken met de dierenarts. Probeer de vragen van de dierenarts zo 
goed mogelijk te beantwoorden en laat hen je viervoeter onderzoeken. 

Dacht je een relatie te zien tussen de droge neus en iets anders? Vertel dit dan altijd aan de 
dierenarts.Is de droge neus ontstaan door iets onschuldigs, zoals droge lucht? Dan kun je de neus 
insmeren met een klein beetje ongeparfumeerde olie, zoals kokos- of olijfolie. 

Probeer hiernaast altijd de oorzaak weg te nemen, indien mogelijk. 

 

Lieve mensen,  

Mijn fantasie raakt een beetje op voor de nieuwsbrief.                                                                        
Willen jullie eens wat leuke foto’s van en met uw hond of leuke verhaaltjes sturen dan kunnen we 
die plaatsen.Wandelingen organiseren is momenteel wat moeilijk voor clubs maar maak voor u zelf 
een wandeling startpunt uw huis en eindpunt uw huis. Stuur deze wandeling met foto’s en ik plaats 
ze in de nieuwsbrief. vacseu@ziggo.nlGea Westerhof 


