
 
 

 

 

 

 

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. 
d.d. 13 juni 2021 
Er is geen wandeling gepland omdat het deze tijd het recreatiegebied is gesloten voor honden. 

Als U komt wilt U zich dan  a.u.b opgeven bij Ingrid Post 

Commissaris1@vacs.eu of Ingridpost@home.nl 

 

locatie: Hofstede de Middelburg  

Bussloselaan, 7383 RP Voorst 
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) 

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. 

11 Toegevoegd agendapunt betreft toesturen tentoonstellingsuitslagen 

 

Het jaarverslag en het financieel verslag zijn reeds vermeld in Nieuwsbrief 2  2021. 

 



 

Verenigings Fok Regelement 

Over het algemeen stuurt men als men een teefje heeft gedekt de gezondheidsformulieren zoals 

stamboom, HD, Ogentest en Patellaluxatie van de vader en de moeder netjes in naar de penningmeester 

maar men vergeet  de tentoonstellingkwalificaties mee te sturen. 

 

Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een 

door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie  en daar minimaal 

de kwalificatie zeer goed op elke expositie te hebben behaald.   

OF 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben 

deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging 

en daar minimaal de kwalificatie zeer goed hebben behaald.  

 
Alles is te lezen in ons Fokregelement dat op de site VACS.eu staat vermeld. 
 
 
 
 
In vorige ALV’s is besloten dat fokkers kopers lid kunnen maken van onze club en 
zo wie zo €10,-- per pup hiervoor aan de club betalen. Het maakt niet uit of kopers 
dit weigeren. Er staat online bij vacs.eu een formulier dat U kunt uitprinten  
( introductielidmaatschap) dat U bij de koop mee kunt geven. 
 
 

 



CHECKLIST VOOR HET KOPEN VAN EEN HOND 
 
Ben je klaar voor een hond? Dan is het belangrijk om deze checklist te 
doorlopen om te voorkomen dat het voor jou en/of de hond een teleurstelling 
wordt, met al het verdriet en pijn dat daarbij komt kijken. Onze tips! 
 
1. Zoek een fokker via de rasvereniging 
Koop geen pup via Marktplaats. Zoek de fokker eerst eens op via internet en 
kijk wat er naar boven komt. Bij een goede fokker mag je meerdere keren 
langskomen. Ga bijvoorbeeld bij meerdere fokkers langs nog voordat er een 
nestje is. Zo ontvang je alvast informatie over het ras, zie je de moederhond 
en krijg je alvast wat meer gevoel erbij. 
2. De fokker heeft geen pups op voorraad 
Een goede fokker heeft maar eens in de zoveel tijd een nestje en heeft vaak 
ook een wachtlijst. Kom je dus een fokker tegen waarbij je direct een pup 
kunt meenemen of waar meerdere nesten puppy’s zijn, weer dat erg 
voorzichtig, want dit kan duiden op een fokker die meer belangstelling heeft 
in geld dan in het welzijn van de dieren. 
3. De fokker bezorgt niet aan huis 
Een goede fokker bezorgt een hond niet aan huis. Het aan huis bezorgen van 
pups wordt meestal gedaan om te verbergen waar de pup is opgegroeid. 
4. Bij de fokker is maar één nest aanwezig 
Een broodfokker fokt vele rassen om zoveel mogelijk geld te kunnen 
verdienen. Een goede fokker fokt meestal met één ras waar ze zelf gek op zijn 
en waar ze veel over weten. Het kost veel tijd, geld en energie om puppy’s te 
socialiseren, op te voeden en op andere manieren een goede en gezonde 
start te geven. Het is erg lastig om dit intensieve proces bij meer nesten 
tegelijkertijd te doen. 
5. De pup is gechipt, geregistreerd, ontwormd, ingeënt en heeft een 
paspoort 
De fokker kan aantonen dat de honden gezond zijn door inzage te geven in 
het medische dossier van de moederhond. De puppy’s zijn gechipt (is 
wettelijk verplicht), geregistreerd en zijn al een aantal keer bij de dierenarts 
geweest voor controle, ontworming en de eerste inentingen. 
6. De pups hebben schone ogen, oren, neusjes en kontjes 
Hieraan zie je dat de pup gezond is en in een schone omgeving leeft. 
7. Een pup gaat op zijn vroegst met zeven weken met je mee 
Een fokker die eerder zijn pups verkoopt, overtreedt de wet. Bovendien leren 
pups nog heel veel van hun moeder in deze periode. 
8. De pups groeien op in een schone huiselijke omgeving 
Koop geen pup die opgroeit in een schuur of ruimte waar bijna nooit iemand 
komt. Deze pups hebben geen goede socialisatie gehad met mensen en de 
geluiden van een dagelijks huishouden en dat kan later gedragsproblemen 
opleveren. Vraag naar de verblijfplaats van de pups als dit onduidelijk is. 
Mogelijk heeft de verkoper ze voor uw bezoek in de huiskamer gezet, maar 
verblijven ze in een schuur. 
9. De moederhond is aanwezig bij de pups 
Geloof niet in smoesjes dat de moederhond tijdelijk niet aanwezig is. Let op 
of de fokker er niet een willekeurige andere hond bijhaalt. Het is heel 
belangrijk dat de pups een goede opvoeding hebben gekregen van hun 
moeder. 
10. De moederhond en pups zijn blij met je bezoek 
De pups zijn nieuwsgierig, levendig en sociaal. Het is geen goed teken als de 
pups suf of angstig zijn. Angstig of agressief gedrag van de moederhond is 
geen goed teken. Grote kans dat dit gedrag later ook te zien zal zijn bij de 
pups. 
11. De fokker stelt vragen of je woon-, leef- en gezinssituatie 
Een goede fokker vindt het belangrijk dat zijn honden goed terecht komen. 



Een broodfokker wil alleen verkopen dus zal niets of weinig vragen over uw 
thuissituatie. Een broodfokker reageert vaak afhoudend of argwanend op je 
kritische vragen. 
Last-but-not-least: Koop niet vanuit emotie, maar met je verstand. 
Neem de tijd om een beslissing te maken en laat je niet onder druk zetten door de 
fokker. 
www.hondenbescherming.nl 

Verdrietige dierenarts onthult.. 
Dit maken veel huisdieren mee minuten voordat ze inslapen 

Elke eigenaar van een huisdier heeft te maken met het idee dat het geliefde familielid 
waarschijnlijk vóór u zal sterven.  Als je met honden of katten bent opgegroeid, moest je 
waarschijnlijk meerdere keren afscheid nemen. 

Dit afscheid zal in de loop van de tijd niet eenvoudiger zijn.  Het is vooral slecht voor de meeste 
baasjes van huisdieren om hun dierenvrienden te euthanaseren. 

De gedachte om zijn vierbenige vriend te zien sterven, maakt iemand ziek.  Niettemin moeten 
eigenaren van gezelschapsdieren op deze momenten sterk zijn - in het belang van de dieren. 

Helaas hebben niet alle bazen en bazinnetjes de moed en de kracht om bij hun dieren te blijven 
tot de laatste adem.  Ze zijn er niet om de overgang te vergemakkelijken en geven er de voorkeur 
aan om het werk helemaal alleen over te laten aan de dierenarts. 

Nu heeft een dierenarts die anoniem wil blijven, besloten zijn mening over de beslissing met het 
publiek te delen. 

De boodschap van de dierenarts: 

"Als eigenaar van een huisdier is het meestal onvermijdelijk dat uw huisdier voor u sterft.  Dus als 
u uw huisdier naar de dierenarts moet brengen om het een waardig, pijnloos einde te geven, wil ik 
dat u allen iets weet. 

Je bent JE HELE LEVEN het centrum van hun wereld geweest !!!  Ze waren misschien een klein deel 
van je eigen leven, maar voor hen was jij, hun familie, alles wat ze hadden.  Het is altijd een slechte 
beslissing / een waardeloze dag / tijd, dat is niet te ontkennen, en het is voor ons mensen 
verontrustend om hun te verliezen.  Maar alsjeblieft, ik smeek je, LAAT ZE NIET ALLEEN!!!!!! 

Laat ze de overgang van leven naar dood niet maken in een kamer vol vreemden, op een plek 
waar ze niet kunnen staan.  Wat de meesten van jullie niet weten is dat ze naar je op zoek zijn als 
je ze met rust laat !!!! 

Ze zoeken elk gezicht in de kamer af naar hun geliefde baasjes .  Ze begrijpen niet waarom je ze 
achterliet, toen ze ziek, bang, oud of door kanker weggevoerd werden, en ze hadden je troost zo 
hard nodig. 

Wees geen lafaard, omdat je denkt dat het voor JOU te moeilijk zou zijn.  Stel je voor hoe je 
huisdier zich voelt als je ze in hun meest kwetsbare tijd achterlaat.  Mensen zoals ik proberen hen 
altijd te troosten, hun angst te verlichten en proberen uit te leggen waarom ze gewoon niet 
konden blijven. 

Dit zijn de woorden van een vermoeide dierenarts met een gebroken hart. " 

Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is dat baasjes en bazinnetjes hun huisdieren niet alleen laten 
op hun laatste momenten op deze aarde. 



 


