
 
 

 

 

  

 

Nieuw:  

J.J. Pison,  Alphen a.d.Rijn 

 

 

U schrijft toch ook in op onze 

Kampioenschapsclubmatch 

zaterdag 23 september 2017?  De  

sluitingsdatum is: 3 september 2017! 

Mis dit gezellige evenement van de VACS niet. 

 

Keurmeester reuen: Blandine van de Plas (Bulgarije) 

Keurmeester teven: Dusko Piljevic ( Servie) 

 

                                                                              



Omdat het onze eerste kampioenschapsclubmatch is maken we er een extra 

feestelijke dag van met super  mooie prijzen en wordt iedere deelnemer ontvangen 
met kofie of thee met gebak. 

Voor de beste reu en beste teef is er een dubbel kampioenschap ( 2x CAC) en voor 
de reserve beste reu en reserve beste teef een enkel kampioenschap (CAC) bij 
voldoende aantal inschrijvingen. Alle honden krijgen een rozet met speciaal voor de 
club ontworpen logo. 

Neem vooral uw kinderen mee om ze mee te laten doen aan het CONCOURS 
D’ELEGANCE voor Kinderen tot en met 12 jaar. Meedoen is gratis 

en je kunt leuke prijzen winnen. 

 

voorbeeld 

Femmy en Joke hebben weer een fantastische prijzentafel voor de tombola. U 
heeft altijd prijs! 

Fotograaf Karl Donvil aanwezig! 
Easy Groom geeft een demonstratie van producten van Panagenics. 
          

De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden in den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 
KB Berlicum 

                                       



14de FelCan Hondendag 

Save-the-date: zaterdag 21 oktober 2017 

Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseert Stichting FelCan voor de 14de keer de 
jaarlijkse Hondendag. 

Stichting FelCan heeft weer een interessant en breed programma samengesteld met 
als buitenlandse spreker Dr. Helen Zulch van de Universiteit van Lincoln die zal 
spreken over de noodzakelijke vaardigheden voor puppy’s en puppy experience 
classes. Kenny Bossens DVM zal het onderwerp van Canine epilepsie nader 
belichten en Dr. Hille Fieten zal vertellen over het Expertise centrum voor genetische 
aandoeningen. Aangezien de discussies over vaccinaties nog altijd actueel zijn, zal 
Dr. Herman Egberink tot slot van deze dag de laatste stand van zaken 
rondom  vaccinatiebeleid en de mogelijke toepassing van titerbepalingen bespreken. 
De vijfde spreker zal binnenkort bekend worden gemaakt. Daarvoor kunt u onze 
website raadplegen.  

De dag vindt plaats in de Collegezaal van de Kliniek voor Gezelschapsdieren van de 
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Voor dierenartsen worden nascholingspunten 
aangevraagd. 

Aanmelding voor deelname kan vanaf 1 augustus 2017 via de website 
www.felcan.nl. 

Het programma start om 10 uur en eindigt om 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 
€22,50 (inclusief lunch).  

Het symposium richt zich op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en 
ontwikkelingen die op een toegankelijke wijze worden gepresenteerd. Het 
symposium is daarom zowel interessant voor de eerstelijns-dierenarts, als 
paraveterinairen, fokkers, gedragsdeskundigen, overige professionals en 
belangstellenden. 

Houdt de website in de gaten voor het definitieve programma. U vindt daar ook de 
hand-outs van de lezingen van voorgaande jaren. 

FelCan streeft kennisoverdracht na tussen instellingen, veterinaire specialisten, 
diersoortgerichte practici, fokkers en belangstellenden. FelCan richt zich daarbij op 
het voor het publiek toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland en omringende landen. Het gaat hierbij om onderzoek op 
het gebied van ziekte, gezondheid en welzijn en in het bijzonder om de diersoorten 
hond en kat. Jaarlijks wordt een Katten- en een Hondendag gehouden waar 
wetenschappelijke lezingen worden verzorgd en informatieve stands aanwezig zijn. 
Door sponsoring zijn deze bijeenkomsten voor een redelijke toegangsprijs te 
organiseren, zodat een groot publiek bereikt kan worden. Bovendien garandeert 
FelCan een hoog niveau van de sprekers en lezingen. Er worden nascholingspunten 
aangevraagd bij het centraal kwaliteitsregister dierenartsen (CKRD). 

Voor vragen kunt u contact opnemen met infofelcan@gmail.com 

Stichting FelCan Bestuur: Dhr. Dr. H.F. Egberink, voorzitter; Mevr. M. Dam, 
penningmeester; Mevr. Drs. J. van Leeuwen; Mevr. Dr. C.M. Vinke, secretaris, 
(vice)penningmeester; Dhr. Dr. M.M.J.M. Zandvliet 

http://www.felcan.nl/
mailto:infofelcan@gmail.com


Wandel mee en steun de strijd tegen kanker! 

Op zondag 1 oktober is de derde editie van de Hondenwandeling "Hart voor Kanker" 
op het strand van Renesse. De wandeling kan tussen 11.00 en 15.00 uur worden 
gelopen en bestaat uit 2 routes: 1km en 5km. Meer informatie en inschrijven via 
www.hondenwandelingtegenkanker.nl.  
 
Demonstraties 
Naast de wandeling zijn er diverse demonstraties op het strand bij Strandrestaurant 
Our Seaside. De Nederlandse Newfoundlander Club geeft een demonstratie 
"Waterwerk". 
 
Het volledige programma communiceren wij begin september via onze website.  
 

Noteer alvast in uw agenda: 30 september 2017 is de Rhoonse 
hondenwandeling ten behoeve van het NKFD  

 

 

Wat is een grasaar? 

Als gras niet gemaaid wordt en op natuurlijke wijze tot bloei kan komen, zal het in de 

maanden juni, juli en augustus aren ontwikkelen. Met name in natuurlijkgebieden 

komt het gras tot volle bloei 

       

Wat kan er mis gaan? 

Honden vinden het vaak leuk om in het hoge gras te spelen en te ravotten. Met name 

honden met een langere vacht of lange hangoren (zoals een Cocker Spaniel) lopen 

kans dat grasaren zich met de weerhaakjes vastgrijpen in de vacht. De aren dringen 

steeds dieper in de vacht en kunnen zelfs doordringen in de huid met pijn en 
ontstekingen als gevolg. 

Vaak kruipen ze bij honden tussen de tenen, maar ze komen helaas ook regelmatig 

in oren, ogen, neus, keel en longen terecht waar ze veel schade kunnen toebrengen. 

Grasaren lijken klein en onschuldig, maar ze kunnen veel ongemak en pijn 

veroorzaken en kunnen zelfs de dood tot gevolg hebben  

Voorkomen is beter dan genezen 

http://nkfd.us9.list-manage.com/track/click?u=7a1becf1a864fc92e943b5224&id=352cc21c59&e=45936fc2d7


In de zomer is het moeilijk om gebieden met wild groeiend gras te vermijden. Gras in 

bermen wordt ook niet altijd gemaaid en dan heeft gras de kans om tot volle bloei te 

komen. Controleer na iedere wandeling je hond op grasaren. Voel met je handen 

voor de vacht en controleer o.a. de voeten, oksels, neus en oren. 

Houd ook het gedrag van je hond in de gaten. Als je hond plotseling veel niest, hoest 

of met zijn hoofd schudt, zou dit kunnen betekenen dat hij last heeft van een grasaar. 

Likt je hond veel op één plek, bijvoorbeeld tussen de tenen, dan kan dat ook een 
indicatie zijn. 

Cocker Spaniel Rosso heeft prachtig hangende oren, helaas hebben deze oren ook 

nadelen. Vandaag kwam Rosso bij de dierenarts  omdat zijn baasje dacht dat hij 

weer iets in zijn oren had zitten. En ja hoor, daar zat er weer een! Denk dus niet dat 
uw amerikaantje niets in zijn oren kan krijgen! 

 

 


