
 
 

 

 

Geleidelijk aan kunnen we terug naar buiten en, met het mooie weer, gaan we weer wandelen en 

zijn er al tuinsessies voor onze honden.  Ook onze kampioenschapsclubmatch gaat door. De locatie 

voldoet aan de corona eisen en de deelnemers kunnen 1,5 meter afstand houden. 

 

Met het mooie weer komen ook de parasieten terug met de risico’s van dien voor onze honden! 

Teken, vlooien, rupsen, aartjes, hooimijten, kriebelmuggen, giftige planten… de risico’s zijn 

talrijk en daar zijn ze terug. Het is absoluut noodzakelijk uw hond ertegen te beschermen. 

  

 

 

 

Vlooien 

 

Hun beet veroorzaakt jeuk bij uw dier. 

Weinigen weten dat vlooien ook de larve 

van een darmenworm doorgeeft, een 

vorm van lintworm, die 

spijsverteringsstoornissen kan 

veroorzaken. 

Ze zijn ook verantwoordelijk voor 

dermatitis door allergie aan 

vlooienbeten. Bij pups kan een zware 

besmetting anemie veroorzaken. 

Vlooien zijn zowel binnenshuis als buiten. 

   
 



 Teken 

Ze komen veelvuldig voor in bossen en in 

hoge grasvelden. Deze parasiet voedt 

zich met het bloed van uw dier, zoals de 

vlo. De teek geeft borellia door die aan 

de basis ligt van de ziekte van Lyme, die 

meer en meer voorkomt. De teek kan een 

bloedparasiet, de babesia, doorgeven, in 

het bijzonder in Frankrijk. Deze 

besmetting kan een ziekte veroorzaken, 

piroplasmose genaamd, die dikwijls 

ernstig is en dodelijk kan zijn. Opgelet, 

een teek moet verwijderd worden met 

een aangepast tangetje.  
 

 

 Hooimijten 

Ze geven geen ziektes door maar hun 

larven veroorzaken intense jeuk bij de 

besmette dieren. Zij komen voor onder 

de vorm van microscopische oranje 

puntjes, vooral tussen de tenen en op de 

oren van uw metgezellen. Pas op, u kunt 

zelf geïnfesteerd worden!  
 

 Zandvliegen 

Het is een soort muggen die vooral 

voorkomen in het zuiden van Frankrijk. 

Ze dienen “au sérieux” genomen te 

worden. Ze kunnen inderdaad 

leishmaniasis doorgeven, een ernstige 

ziekte die bijna ongeneeslijk is.  
 



 

 Wormen 

De hond kan besmet worden door het 

inslikken of likken van stoffen besmeurd 

door de ontlasting van besmette dieren, 

door een besmet dier op te eten, door 

een vlo in te slikken of door niet 

doorbakken vlees te eten. De symptomen 

worden dikwijls niet opgemerkt en ze 

wisselen in functie van de leeftijd, de 

gezondheid en de besmettingsgraad van 

uw hond  
 

De Puppy 

De pup moet absoluut om de twee weken ontwormd worden wanneer hij tussen twee weken en 

twee maanden oud is. Daarna, van twee tot zes maand, wordt hij om de maand ontwormd. 

 

De volwassen hond 

De volwassen hond moet regelmatig behandeld te worden naargelang zijn leefstijl. Het 

minimum is twee keer per jaar. Voor honden, die veel buiten leven of die in contact zijn met 

jonge kinderen, is het aanbevolen vier keer per jaar te ontwormen. 

 

Hoe ?  

 Pilletjes 

De volwassen hond moet regelmatig behandeld te worden naargelang zijn leefstijl. Het 

minimum is twee keer per jaar. Voor honden, die veel buiten leven of die in contact zijn met 

jonge kinderen, is het aanbevolen vier keer per jaar te ontwormen.  

 Pipetten Pilletjes zijn klein en kunnen gemakkelijk verstopt worden in het voedsel. 

Sommige zijn zelfs zeer smakelijk en de hond slikt ze graag in. Ideaal voor honden die 

graag eten of die zich gemakkelijk laten manipuleren.  

 Orale spuiten De orale spuiten zijn voorzien van een maatverdeling en bevatten een 

pasta die door de hond moet ingeslikt worden. Ze zijn praktisch voor het ontwormen 

van pups.  



 

 Injecties 

Ontworminjecties worden gedaan door de dierenarts wanneer de hond zwaar besmet is of 

wanneer men hem alleen geneesmiddelen kan toedienen door injectie. 

 

Zijn ze doeltreffend voor alle wormen? 

 

Ontwormmiddelen kunnen doeltreffend zijn voor alle wormen wanneer ze een breed 

werkspectrum hebben. Sommige producten hebben een beperkt werkspectrum en behandelen 

alleen ronde wormen of platte wormen. Polyvalente producten of producten met een breed 

werkspectrum ageren tegen de twee types van wormen. Het is aanbevolen verschillende 

ontwormmiddelen af te wisselen voor een maximale efficiëntie.  

DUS :  

 

Gedurende deze lenteperiode is het 

absoluut noodzakelijk om uw dier 

correct te behandelen tegen die 

parasieten. Raadpleeg uw dierenarts!

Hoe dan ook bevelen we u twee types 

ongediertebestrijders aan:  

 interne antiparasietmiddelen: 

wormmiddelen 

 externe antiparasietmiddelen om 

huid- en vachtparasieten te 

bestrijden. 

Die antiparasietmiddelen bestaan onder 

de vorm van pil, pipet, halsband of spray.

 

Opgelet; de leeftijd en het gewicht van 

uw metgezel spelen mee in de manier 

waarop hij moet behandeld worden. Lees 

aandachtig de bijsluiter van het 

antiparasietmiddel en raadpleeg bij 

twijfel uw dierenarts. 
 



 

EN DAT IS NIET ALLES ! 

 

Opgepast ook voor processierupsen: typisch voor het zuiden van Frankrijk, hebben ze sinds 

twee jaar hun intrede gedaan bij ons, en vooral in Wallonië. Hun brandharen veroorzaken een 

sterke, zeer pijnlijke huiduitslag met risico’s op microse van de tong bij inslikken! 

   

  

 

Opgepast ook voor de giftige planten in uw tuinen en favoriete parken. Onder meer, het 

meiklokje, de oleander, de rododendron of nog de laurierkers. 

 

Gebruikt u insecticiden, pesticiden of andere herbiciden en meststoffen bij het tuinieren? Wees 

dan zeer voorzichtig, want u zou uw dieren kunnen vergiftigen door er in uw tuin te strooien. 

Lees dus altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing van de producten die u koopt. Een nummer 

om te onthouden: antigifcentrum van België 070/245245. 

   

 

Uw hond kan ook allergisch zijn, zoals u! 

Niezen, hoesten, huidirritatie, irritatie 

van voetkussentjes, zwellingen zijn 

evenveel symptomen die u moeten 

alarmeren en u direct naar de veterinaire 

praktijk of kliniek brengen.  

 

 Sommige planten of stuifmeelkorrels kunnen verschillende reacties veroorzaken bij uw 

hond (jeuk, lopende ogen of neus). 

 Jeuk kan leiden tot een zelfverminking die hot spot genoemd wordt. Dit type van 

allergische reactie noopt tot een consultatie bij de dierenarts om het dier er zo vlug 



 

mogelijk vanaf te helpen. 

 Uw hond kan net zoals u allergisch worden: 

- Jeuk, tranende ogen of een loopneus kunnen tekens zijn van een allergie aan stuifmeel. 

 

- Netelroos (jeuk, zwellingen vooral op hoofdniveau, kleine bobbels op de huid) kunnen een 

uiting zijn van allergieën aan insectenbeten. 

 

- Netelroos is een symptoom dat spoed vereist want de hals kan beginnen zwellen et de 

ademhaling verstoren. U moet uw dier snel bij een dierenarts brengen.  

- “Hot spot”, een zwerend letsel 

als gevolg van overdadig krabben, 

wordt soms veroorzaakt door 

allergieën, zoals die aan 

insectenbeten.  
 

 

- Atopie, een genetische voorbeschikking om te reageren op allergenen, is goed gekend bij 

sommige rassen.  

 De oorzaken van allergieën zijn talrijk en soms moeilijk te identificeren en te 

behandelen. Indien u een hond hebt die het hele jaar door allergisch is, d.w.z. “een 

atopische hond”, kan de aanwezigheid van planten en insecten in de lente zijn 

symptomen verergeren. Het is dus zeer belangrijk in die periode om de aanbevelingen 

van uw dierenarts voor zijn behandeling, zijn voeding en zijn antiparasietenbehandeling 

letterlijk op te volgen. 

Indien u een van deze symptomen opmerkt bij uw dier, aarzel niet om uw dierenarts te 

contacteren. 

Let ook op voor grasaartjes!  



Aartjes komen van hoge grassen die in 

de lente en in de zomer overal groeien.

 

De kleine deeltjes van de halm komen 

gemakkelijk los als aartje. Door zijn 

lange sprietjes haakt het aartje zich 

gemakkelijk vast in de vacht van honden 

die in het gras spelen, vooral in een lange 

of halflange vacht. De stijve en stekende 

stengel prikt in de huid en kan er blijven 

steken. 
 

 

Zijn voorkeursplekken zijn: 

 

° Tussen de tenen 

 

Het aartje maakt een opening in de huid en kruipt langzamerhand omhoog onder de huid. Dit is 

heel pijnlijk voor de hond en kan een infectie veroorzaken. Indien het aartje verder onder de 

huid kruipt is een ingreep onder verdoving nodig om het te verwijderen. 

 

° De oren 

 

Het aartje hecht zich vast aan de haren van de oren om zijn opmars te maken tot in de 

gehoorgang waar het zich vasthecht en nog verder gaat. 

 

Uw hond gaat pijn vertonen: gepiep, krabben aan het oor, schudden met het hoofd. Bij weinig 

demonstratieve honden zal het aartje maar ontdekt worden wanneer de dierenarts het oor gaat 

onderzoeken voor een acute oorontsteking. 

 

Voor het verwijderen van een aartje uit het oor is een algemene verdoving noodzakelijk. 

   



Na een wandeling past het om de vacht 

van zijn hond te onderzoeken, en zelfs 

om hem te borstelen, op de 

aanwezigheid van aartjes Ze kunnen 

ook binnendringen in gelijk welke 

lichaamsopening (neus, oog, enz.). 

 

 

Dankzij uw waakzaamheid, uw aandacht en uw liefde voor uw viervoeter, gaan jullie samen in 

goede gezondheid een gelukkige lente en zomer beleven. 

   

 

De KMSH bedankt dierenarts Yannick 

Baert voor haar waardevolle hulp bij het 

opstellen van deze nieuwsbrief. 

 

Wij wensen u een deconfinering toe met 

heilzame wandelingen met uw 

viervoetige vrienden. 

 

Draag zorg voor hen en, geachte fokkers, 

vergeet niet deze informatie door te 

geven aan de klanten die jullie nesten 

adopteren!  
 

 

  

 

 

 

 

 



MARTINIDOGSHOW, 29-02-2020. 

Keurmeester Dhr. A. Simons. 

 

Reuen Jeugdklas. 

Lunar Calendar IzMazhornogo Lada. V.Fileno Ays King, M.Francheska Madonna Layli, Eig. N. Mengel. 

Reutje van 1 jaar, bruin/wit. Fraai type. Prima bovenbelijning, cobby lichaam, mooi mannelijk hoofd met 
prima expressie, mooi donker oog, prima stop, mooie 4 kanten voorsnuit, prima lippen, schaargebit, goed 
aangezet en gedragen oor, prima hals, goede voorborst, goed gehoekt voor en achter voor leeftijd, 
voldoende ribwelving, prima staartaanzet en actie, gaat tijdens beweging met goed stuwende achterhand 
ruim en paslengte behoud, licht aflopende rugbelijning, mooie vacht, prima temperament. 1 U. 

Reuen Tussenklas. 

Jeanpaul Belmondo Ot Chicarmoj Kompanii.V.Delongji Grand All In One, M.Ch. Milas Sjarming Operativnaya 
Razrabotka.  Eig. G.F. Westerhof-Ritzema. 

Zwarte reu van bijna 2 jaar, fraai type, goede hals/rugbelijning, mooi mannelijk hoofd met prima stop, 
goede expressie met donker oog, mooie volle lippen, schaargebit, goed aangezet en gedragen oor, 
voldoende hals en voorborst, prima ribwelving, goed gehoekt voor en achter, goede staartaanzet, beweegd 
met goed stuwende achterhand en behoud typische licht aflopende rugbelijning, staart wordt iets te vrolijk 
gedragen, mooie vacht, prima temperament. 1 U, Res. CACIB. 

Reuen Kampioensklas. 

Pbj's Classic Rock, Ch. US. V.Pbj's Parti In Plattinum, M.Pbj's Enchantress, Eig. B. Pruitt en L. Kristensen. 

Rood witte reu van 15 maanden, zeer fraai type, mooie hals/rugbelijning, mannelijk hoofd, prima stop, zag 
graag iets meer amandel vorm in oog, prima lippen, goed gebit, goed aangezet en gedragen oor, prima 
hals, voor leeftijd voldoende ribwelving, goede hoeking voor en achter, prima staartaanzet en actie, gaat 
met veel allure door de ring, behoud zeer typische aflopende rugbelijning, fraaie vacht, prima 
temperament. 1U, Res. CAC, CACIB. 

Reuen Veteranenklas. 

Sundust Somethin To Declare, Ch.Nl.LU.BE.RU.  V. Marchen's Ain't Seen Nothin Yet, M.Embercourt Whisper 
To Sundust, Eig. J.J.G. van den Boom. 

Black and Tan reu, 8,5 Jaar, zeer fraai type, mooie hals/rugbelijning, mooi mannelijk hoofd met prima stop, 
zachte expressie met donker oog, mooie volle lippen, 4 kanten voorsnuit, schaargebit, goed aangezet en 
gedragen oor, prima hals, goede voorborst, goed gehoekt voor en achter, mooie volle ribwelving, goede 
staartaanzet en dracht, gaat vol .... en allure door de ring met typische boven belijning, (licht aflopend), 
prima vacht, prima temperament, Waardevolle veteraan. 1U, CAC, Beste Veteraan, BOB. 

Teven Jeugdklas. 

Royalty Inc. Whip Ma Whop Ma. V.Sundust Somethin To Declare, M.Royalty Inc. Queen Of Hearts, Eig. J. 
van den Boom. 

Teefje zwart, 12 maanden, zeer fraai type, compact body, mooie hals/rugbelijning, vrouwelijk hoofd met 
goede stop, zachte expressie met donker oog, mooie 4 kanten voorsnuit, volle lippen, schaargebit, mooi 
aangezet en gedragen oor, mooie hals, prima voorborst, goede hoekingen voor en achter, voor leeftijd 
reeds mooie ribwelving, goede staartaanzet, dracht en actie, mooi stuwend gangwerk met ruime passen, 
fraaie vacht, prima temperament. 1U, CAC. 

Teven Openklas. 

Leader Line Kvin Derika, JW. V. Zhigalo Iz Tsvetnoy Skazki, M.Leader Line Donneta Frivola, Eig. S. Schlinkert. 



Zwarte 3 kleur teefje 2 jaar, Fraai type, goede hals/rugbelijning, mooi vrouwelijk hoofd met goede stop, 
zachte expressie met donker oog, 4 kanten voorsnuit. Schaargebit, goed aangezet en gedragen oor, goede 
hals, voldoende voorborst, goede ribwelving, goed gehoekt voor en achter, goede staartaanzet, beweegt 
met voldoende stuwing in de achterhand, rugbelijning is iets vlak. Mooie vacht, prima temperament. 1U, 
Res. CACIB. 

 

Elvira V. D. Bellisimo Perros, W 19. V. One and Only of the White Peat Moor, M. Vienna of the White Peat 
Moor, Eig. J.A.J.M. Niekoop-Verhoef. 

Bruin teefje van 3 jaar, fraai type, vrouwelijk hoofd met goede stop, prima expressie met prima oog, goede 
4 kanten voorsnuit, schaargebit maar iets klein in de lengte, prima aangezet en gedragen oor, goede hals, 
voldoende voorborst,rugbelijning kon iets strakkerzijn, goede hoekingen, prima staartaanzet en actie, 
beweegt met goed stuwende achterhand met goede paslengte, zag graag meer typische bovenbelijning, 
prima vacht, goed temperament. 2 U. 

Teven Kampioensklas. 

Galaksi Move On. V.Galaksi This Is Me, M. Galaksi I Will Always Love You, Eig. M. Kristensen en M. Nielsen. 

2,5 jaaroude teef, zwart 3 kleur, goede hals/rugbelijning, vrouwelijk hoofd met goede expressie, goede 
stop, 4 kanten voorsnuit, schaargebit, goed aangezet en gedragen oor, voldoende hals, voorborst kon iets 
beter, zag graag iets meer voorborst, prima ribwelving, goede achterhand hoeking, prima staartaanzet en 
actie, beweegt met goed stuwende achterhand, mocht voor wat meer uitgrijpen, prima vacht, goed 
temperament. 1U, Res. CAC, CACIB. 

Querida V.D.Bellisimo Perros. V. Kebec's Californian Sun, M. Senna, Eig. J.A.J.M.Niekoop-Verhoef. 

4 jaar zwarte teef, fraai type, goede hals/rugbelijning, mooi vrouwelijk hoofd met goede stop, mooie zachte 
expressie met donker oog, mooie 4 kanten voorsnuit met volle lippen, gebit oke, goed aangezet en 
gedragen oor, goede hals, prima voorborst, goede hoekingen voor en achter, goede ribwelving met goed 
aangesloten ellebogen, goede staartaanzet, beweegt met goed stuwende achterhand met goede paslengte, 
behoud goede typische bovenbelijn ing, lichtaflopend, goede vacht, prima temperament. 2U. 

MARTINIDOGSHOW, 01-03-2020. 

Keurmeester Mevr. G. Groeneweg- de Klerk. 

 

Reuen Jeugdklas. 

Lunar Calendar IzMazhornogo Lada. V.Fileno Ays King, M.Francheska Madonna Layli, Eig. N. Mengel. 

12 mnd, mooi gevormd hoofd, goede verhouding schedel, voorsnuit, prima wang, goed gedragen en 
geplaatst lobvormig oor, goed gebit, goede halslengte, voldoende toplijn, zou iets meer mogen aflopen, 
goed ontwikkeld lichaam, goed bone en voeten, mooie vachtstructuur, gaat vlot, goede presentatie.1U 

Reuen Tussenklas. 

Jeanpaul Belmondo Ot Chicarmoj Kompanii.V.Delongji Grand All In One, M.Ch. Milas Sjarming 
Operativnaya Razrabotka.  Eig. G.F. Westerhof-Ritzema. 

Reu van een zeer goed type, mannelijk hoofd, goede stop, prima expressie, krap scharend gebit, goed 
geplaatst en gedragen lobvormig oor, vld halslengte, goede toplijn, goede ribben, evenwijdige goede 
hoekingen in voor en achterhand, goed bone en katvoeten, gaat vlot, fractie nauw achter. Goede 
presentatie. 1U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Reuen Kampioensklas. 

Pbj's Classic Rock, Ch. US. V.Pbj's Parti In Plattinum, M.Pbj's Enchantress, Eig. B. Pruitt en L. Kristensen 



Rastypische rood witte reu. Innemend hoofd, prima expressie, diepe stop, goed geplaatst en gedragen oor, 
goede hals rugbelijning, prima voorborst, goed ribwelving, prima hoekingen voor en achter, mooie 
vachtstructuur, stevig bone en katvoeten, vrolijk kwispelende staart. Prima presentaite. 1U, CAC, CACIB. 

Teven Jeugdklas. 

Choco Surprice V.D. Nieuwe Burcht.V. Very Vigie Incognito, M. Chicomy's Because I Love You, Eig. H.M. 
Nieuwenburg- v. Went en L.C. Nieuwenburg. 

13 mnd, leverkleurig teefje, mooi type, goede verhouding schedel voorsnuit, diepe stop, goed geplaatst en 
gedragen lobvormig oor, krap scharend gebit, goede hals, schouder, toplijn zou iets meer af kunnen lopen, 
goede ribben voor leeftijd, voldoende hals, goede katvoet, goed gangwerk, achter fractie nauw. 1U. 

Twinklke Night from the Higherwoods. V. Free Style Collection Time To Tango, M. Loverly Fairy from the 
Higherwoods, Eig. H. van Veldhuizen. 

Absent. 

Teven Openklas. 

Leader Line Kvin Derika, JW. V. Zhigalo Iz Tsvetnoy Skazki, M.Leader Line Donneta Frivola, Eig. S. Schlinkert. 

Rastypische driekleur teef, vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel/voorsnuit, diepe stop, krap scharen 
gebit, goede geplaatst en gedragen oor, prima hals rugbelijning, evenredig goede hoekingen voor en 
achter, goed bone en katvoet, mooie zijdeachtige vachtstructuur, goede gangen, fractie nauw achter, 
goede presentatie. 1U, Res. CAC, Res,. CACIB. 

Teven Kampioensklas. 

Galaksi Move On. V.Galaksi This Is Me, M. Galaksi I Will Always Love You, Eig. M. Kristensen en M. Nielsen. 

Rastypisch 3 kleur teefje, innemend vrouwelijk hoofd, prima expressie, goed geplaatst en gedragen 
lobvormig oor, prima hals rug belijning, voldoende voorborst, prima ribwelving, zeer goede hoekingen voor 
en achtr, mooie bone en katvoeten, mooie zijdeachtige vacht, gaat vlot en met allure door de ring, prima 
presentatie. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Dogshow Eindhoven 09-02-'20. 
Keurmeester  Dhr. Hans Boelaars (NL) 

Jeugdklas Reuen. 

Colorfull's Puttin On The Ritz, Eig. B. van Zanten 

Vrolijke enthousiaste jonge reu van 9 maanden. Volop in puppy vacht. Mooi gebouwd hoofd met lage 
ooraanzet. Het oog is niet volledig gepigmenteerd, laat wat wit zien. Prima gebit. Keurige voor en 
achterhand maar nog in ontwikkeling. Prima bone, goede voeten. Goede rugbelijning. Prima staartaanzet. 
Vrolijk gangwerk. 1U, CAC. 

Tussenklas teven. 

 Colorfull's Sugar Babe, Eig. B. van Zanten. 

Teefje van 16 maanden. Verkeert licht onder stress. Supermooie vacht. Prima hoofd met correcte details. 
Keurige voor en achterhand. Prima ruglijn, goede staartaanzet. Toont ruim en veerkrachtig gangwerk. 1U, 
CAC, CACIB, BOB. 

Ydille D'ete Du Mas Chanteclerc, Eig. Y. Múller. 

Black and Tan teefje van bijna anderhalf jaar. Prima beharing maar toont wat wave. Fraai gevormd hoofd 
met keurig oog en laag aangezet soepel oor. Prima gebit. Wat weinig voorborst, prima ribwelving. Keurige 
achterhand. Prima formaat. Toont correcte gangwerk. 2U. 



Openklas Teven. 

Autumn Flower Of Canuteborough, Eig. E. Knuth. 

Teef van 4 jaar. Royaal formaat. Uitmuntende beharing. Loopt fier en trots door de ring met ruim 
gangwerk. Fraai gevormd hoofd. Een oog toont witte ring. Prima gebit. Keurige voor en achterhand. Prima 
lichaam. Vlot gangwerk. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

 


