
 
 

 

 

 

 

 

         

Dit is Dutch. Hij heeft een heel mooie onderscheiding gekregen. 

( Eig. Gotscha Lagidse ) 

 

 

 

 



                                                      

Wegens ziekte van Joke Beckers zijn zij en Femmy Davids genoodzaakt te stoppen 
met het beheren van het winkeltje en de tombola op onze clubmatch en tijdens 
activiteiten. Wij zoeken iemand die deze taken wil overnemen. Femmy zal ook 
stoppen met haar bestuursfunctie. 

Heeft U zin om plaats te nemen in ons bestuur  bespreek dit dan met een van onze 
bestuursleden zodat wij U kunnen voordragen op onze volgende Algemene 
Ledenvergadering. 

Wanneer U belangstelling heeft voor een beeldje of iets anders uit de winkel kunt U 
dit altijd bespreken met de penningmeester. 

Gevaren in de herfst voor uw hond 
Nu de bladeren weer van de bomen vallen is de natuur prachtig. Op een droge dag is het dan ook 
heerlijk om met de hond naar het bos te gaan om door de bladeren te rennen en te genieten van de 
kastanjes, gekleurde bladeren en mooie paddenstoelen. Aan het einde van de wandeling heeft 
iedereen weer een frisse neus en is je hond weer lekker uitgeraasd. 

   
Maar let op: de herfst is niet zonder gevaar voor je trouwe viervoeter. Er zijn namelijk nogal wat 
honden die dol zijn op al die leuke speeltjes en snoepjes die van de bomen vallen. Het apporteren 
van kastanjes, dennenappels en eikels is namelijk super leuk. Het bos lijkt wel een pretpark voor 
honden, maar in dit pretpark loert helaas gevaar! 



In eikels zitten grote hoeveelheden looizuur (tannine). De groene eikels bevatten het meeste 
tannine. Wanneer een hond deze stof in grote hoeveelheden binnenkrijgt, door het eten van of 
kauwen op eikels, wordt hij ziek. Je hond krijgt buikpijn, diarree en kan gaan braken. De nieren 
kunnen kapot gaan waardoor nierfalen kan ontstaan en hij kan overlijden. Goed oppassen dus! 

 

Kastanjes en dennenappels zijn niet giftig maar worden, net als eikels, tijdens het spelen wel vaak 
ingeslikt. Ze kunnen zo verstopping in de darm veroorzaken en klem komen te zitten. Je hond wordt 
dan acuut erg ziek, gaat braken en voelt zich ellendig. De enige manier om dit probleem op te 
lossen is door middel van een operatie. 

Dus: Geniet van de prachtige natuur in de Herfst, maar houd je hond goed in de gaten! 

 

Clubmatch 2021 
De clubmatch  voor 2021 is gepland op 17 april 2021. Mochten er toch nog weer 
coronamaatregelen komen dan hoort U dat natuurlijk zo spoedig mogelijk van 
ons. U kunt nu al inschrijven op vacs.eu. 

 

Outdoor Zwolle 13 september 2020 

Keurmeester : Rony Doedijns Openklas reu:  
JeanPaul Belmondo ot Chicarnoj Kompanii NJK “19, BeneluxJW’19: Mooie compacte zwarte reu 
van prima formaat en type, heel mooi in de maat en lichaamsverhoudingen, aantrekkelijk mannelijk 
hoofd met prima uitdrukking, typische toplijn, goed ontwikkel lichaam voor leeftijd, voor en achter 
goed gehoekt, fraaie vachtkwaliteit, voldoende in de beweging, prima presentatie en ringgedrag.     
1 U CAC, BOB       Nederlands Kampioen                                                                     

 



 

 

Onze cocker op covers en in advertenties 
Onze amerikaanse cocker is erg fotogeniek en wordt en werd dan ook veel gebruikt op covers van 
bladen en voor advertenties. Bij het bladeren op internet kwam ik dit o.a. tegen. Je ziet dat ons 
cockertje in de loop der jaren wel wat veranderingen heeft ondergaan. Vooral in het hoofd. 

      

       



 

 

      



       

      

 



   

             

                                                                                                      

 

 Dit is het voor deze keer. Ik heb er nog meer gevonden maar dat is misschien voor een volgende 
keer. G.W. 


