
 
 

 

 

  

 

Nieuwe  leden:                  

Opgezegd: 

J. Harkema, Franeker  

C. Zuijdam, Sassenheim 

 

Uitnodiging ALV 2018 

  13 januari 2018 
Plaats:  
Hof van Bussloo 

Breuninkhofweg 7 

7383 RP Bussloo (gemeente Voorst) 



A1 vanaf Enschede, Hengelo en Deventer:  
Neemt u afrit 22 richting Twello/Wilp/Posterenk/Bussloo. Onderaan de afrit slaat u linksaf richting 
Wilp/Posterenk. Op de T splitsing slaat u vervolgens rechtsaf richting Bussloo/Posterenk. Daarna gelijk 
linksaf slaan de Knibbelallee op richting Bussloo. Aan het eind van de weg op de T splitsing slaat u rechtsaf 
de Kneuterstraat op richting Bussloo Vervolgens de eerste weg linksaf slaan,  de Breuninkhofweg op. Na 
700m vindt u aan de linkerzijde het Hof van Bussloo.   
A1 vanaf Amersfoort, Apeldoorn: 
Neemt u afrit 21 Voorst(N345 Zutphen). Onderaan de afrit rechtsaf slaan richting Voorst/Zutphen. Sla 
linksaf richting Wilp-achterhoek, de Sluinerweg op. Vervolgens neem je de afslag Posterenk, de 
Withagenweg in. Daarna neemt u gelijk de 1ste weg links, de Kneuterstraat op. Volg deze weg 3km en op een 
gegeven moment vindt u aan uw rechterzijde de breuninkhofweg. Na 700m vindt u aan de linkerzijde het Hof 
van Bussloo. 
 
Vanaf Zutphen: 
De weg naar voorst die overgaat naar Rijksstraatweg. De 1ste rotonde neemt u de 1ste afslag. Sla linksaf de 
plaats Bussloo in. Na 600m vindt u aan de rechterzijde het Hof van Bussloo. 
 

Aanvang: 12 uur 

Agenda: 

1 Opening en mededelingen 

2 Ingekomen stukken voor de ALV 

3 Jaarverslag 2017 

4 Verslag kascommissie 

5 Verkiezing kascontrolecommissie 

6 Financieel Verslag 2017 

   Baten en lasten 

   Begroting 2018  

 7 VaststellenContributie 

8 Vaststellen ontwerpbegroting 2019 

9 Bestuursverkiezing  (aftredend volgens rooster Mevr. G. Westerhof                                        
penningmeester en Mevr. M. Smeets, commissaris. Beide stellen zich    herkiesbaar)* 

10 Rondvraag 

11.Sluiting 

*Voor alle leden van de Vacs is het mogelijk zich als tegenkandidaat verkiesbaar te stellen. Dit kan 
door het aanmelden per e-mail bij het secretariaat voor 1 januari 2018. 

De vergadering wordt afgesloten met een wandeling in de mooie omgeving. 

 

Denkt U eraan de contributie voor 2018 te betalen?  
BIC INGBNL2A  

NL96 INGB 0006982486  

 



 
 

 

HANZESHOW ZWOLLE  8 okt. 2017. 

Keurmeester: Will Schrander 

Jeugdklas reuen. 

Colorfull's Quince Blossom. United Colorful Fly Mistery, M: Tempest in a Flowerbed, Eig.: B.v. Zanten. 

Net 1 jaar heel fraai totaalbeeld. Mooi typisch reuenhoofd. Mooi oog met goede expressie. Goed gevormde 
voorsnuit en gebit. Prima pigment. Voldoendevoorborst. Goede ellebogen. Mooie ribben. Goede vacht. 
Mooie benen en voeten. Vlot gangwerk harmonisch. Vriendelijk. Hij mag van mij meer zelfvertrouwen gaan 
krijgen en zich zekerder voelen. Mooi totaalbeeld. 2 U. 

Sauvage  D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: Peter Minnen. 

9 maanden jonge reu in prima conditie. Mooi gevormd klassiek hoofd met heel mooi donker oog. Goede 
voorsnuit en pigment. Goede ooraanzet. Correct gebit. Goede voorborst en prima ellebogen. Mooie ribben. 
Prima behang. Vlot en correct gangwerk. Gaat met staartactie en prima temperament. 1U. 

Openklas Reuen. 

Leader Le R'Y De Campagne. V:Normandy'N Detor's Simon Says, M: Melody D'Hiver Du Mas Chanteclerc, 
Eig.: M. Decrolier. 

5 jaar oud heel fraaie reu. In uitmuntende conditie. Heel mooi hoofd. Mooi oog met zachte 
expressie.Mooie voorsnuit. Correct gebit. Mooi aangezet oor. Uitmuntende voorhand. Prima ribben. Hele 
mooie typische beharing. Vlot en correct gangwerk. Mooie belijning prima staartactie. Prima temperament. 
Heel mooi totaalbeeld. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 



Zilk's Look At Me. V: Zilk's ZGot The Look, M: Happy Soul N'Zilk's Sweet Secret, Eig.: M. Konings. 

2 jaar heel fraai gebouwde echte reu. Mooi hoofd. Mooi oog. Dat hij zich niet helemaal op zijn gemakt voelt 
benadeeld dit de expressie. Goed gebit. Goed gevormde voorhand. Prima ribben. Hele mooie vacht. In 
principe een vlot en correct gangwerk. Ik zag hem graag in temperament wat zelfverzekerder. Wel 
vriendelijk. 2 U. 

 

Kampioensklas Reuen. 

Mischtikals Texas. V: Bricketts Covert Affair, M: Mischtikals Garden of Eve, Eig.: W. Harris. 

4 jaar fraaie reu in prima conditie. Die ik iets lang vindt tonen. Mooi gevormd hoofd. Mooi oog en warme 
expressie. Goede voorsnuit. Goed gebit. Voldoende voorborst goed aanliggende ellebogen. Mooie ribben. 
Fraaie beharing. Vlot en correct gangwerk. Mooi uitgrijpend. Vriendelijk temperament. 2 U. 

Royalty Inc. Beat It. V:Chrles Dickens Don Guan  M:  B-Mac's Snow Queen,  Eig. J.v.d.Boom. 

7,5 jaar, heel fraaie solide gebouwde reu in uitmuntende conditie. Heel mooi hoofd. Donker mooi gevormd 
oo. Goede ooraanzet. Goede voorsnuit en gebit. Heel mooie voorhand. Prima ribben. Hele mooie beharing. 
Heel mooi uitgrijpend gangwerk. Mooie lichaamsverhoudingen. Prima temperament. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Puppyklas Teven. 

Räuberlein's Inevitable Royalty Inc. Choice. V: Royalty Inc. Beat It, M:French Miss Blu Legend Du Logis D'' 
Argence, Eig.: J.v.d.Boom. 

7 maanden mooi puppy teefje in prima conditie. Heel mooi vrouwelijk hoofd. Mooi oog. Goede voorsnuit 
en correct gebit. Goede voorborst en ellebogen. Mooie ribben. Mooie vacht. Vlot en correct gangwerk. 
Actief prima temperament. 1 Veel Belovend, Beste Puppy. 

Jeugdklas Teven. 

Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T. Pillement. 

10 maanden heel mooi vrouwelijk totaalbeeld. Mooi gebouwd hoofd. Donker oog met typische expressie. 
Mooie voorsnuit, Heel mooi gebit. Goed aangezet oor. Heel mooi gevormde voorhand. Prima ribben. Hele 
mooie vacht. Mooi actief en vlot cocker gangwerk. Mooie bovenbelijning bij het gaan. Hele mooie tan 
aftekeningen. Prima temperament. Heel mooi totaalbeeld. 1U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Royalty Inc. Devils Own. V: Sundust Somethin To Declare, M: Mischtikals Black Orchid, Eig.: J.v.d.Boom. 

14 maanden heel mooi solide gebouwd teefje. Fraaie lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd hoofd. Mooi 
donker oog. Goed gebit. Heel mooi gebouwde voorhand. Prima ribben. Mooie beharing. Mooie tan 
aftekeningen. Vlot en correct gangwerk. Met goede bovenbelijn ing. Prima temperament. 2 U. 

Stellarskay Angel of Perfection. V:Chesvik Top Crown Prince, M: Chesvik Top Creo En Mi Estrilla, Eig.: 
Natalie Mengel. 

10 maanden vrouwelijk teefje. In prima conditie. Goed gevormd hoofd. Goede voorsnuit. Correct gebit. 
Matige voorborst. Goede ellebogen. Goede ribben. Goede beharing. Vlot harmonisch gangwerk. Ik zag 
graag wat meer schoftontwikkeling. Ze mag van mij wat meer zelfvertrouwen hebben. Vriendelijk 
temperament. 3 ZG. 

Openklas Teven. 

Sonate Dámour Du Mas Chanteclerc. V:Kebec's Californian Sun, M: Haevenly Way's Touch of Platinum, 
Eig.: T.A.Pillement-Heiden 



30 maanden heel fraai gebouwde teef in prima conditie. Heel typisch in hoofd. Heel mooi donker oog met 
zachte expressie. Prima pigment. Mooie voorsnuit. Prima gebit. Mooi gevormde voorhand. Prima ribben. 
Mooie beharing. Heel mooi uitgrijpend gangwerk met veel stuwkracht. Mooie hals/schouderbelijning. 
Prima temperament.1 U, CAC, CACIB, BOS. 

Jeugdklas reuen. 

Colorfull's Quince Blossom. United Colorful Fly Mistery, M: Tempest in a Flowerbed, Eig.: B.v. Zanten. 

Net 1 jaar heel fraai totaalbeeld. Mooi typisch reuenhoofd. Mooi oog met goede expressie. Goed gevormde 
voorsnuit en gebit. Prima pigment. Voldoendevoorborst. Goede ellebogen. Mooie ribben. Goede vacht. 
Mooie benen en voeten. Vlot gangwerk harmonisch. Vriendelijk. Hij mag van mij meer zelfvertrouwen gaan 
krijgen en zich zekerder voelen. Mooi totaalbeeld. 2 U. 

Sauvage  D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: Peter Minnen. 

9 maanden jonge reu in prima conditie. Mooi gevormd klassiek hoofd met heel mooi donker oog. Goede 
voorsnuit en pigment. Goede ooraanzet. Correct gebit. Goede voorborst en prima ellebogen. Mooie ribben. 
Prima behang. Vlot en correct gangwerk. Gaat met staartactie en prima temperament. 1U. 

Openklas Reuen. 

Leader Le R'Y De Campagne. V:Normandy'N Detor's Simon Says, M: Melody D'Hiver Du Mas Chanteclerc, 
Eig.: M. Decrolier. 

5 jaar oud heel fraaie reu. In uitmuntende conditie. Heel mooi hoofd. Mooi oog met zachte 
expressie.Mooie voorsnuit. Correct gebit. Mooi aangezet oor. Uitmuntende voorhand. Prima ribben. Hele 
mooie typische beharing. Vlot en correct gangwerk. Mooie belijning prima staartactie. Prima temperament. 
Heel mooi totaalbeeld. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Zilk's Look At Me. V: Zilk's ZGot The Look, M: Happy Soul N'Zilk's Sweet Secret, Eig.: M. Konings. 

2 jaar heel fraai gebouwde echte reu. Mooi hoofd. Mooi oog. Dat hij zich niet helemaal op zijn gemakt voelt 
benadeeld dit de expressie. Goed gebit. Goed gevormde voorhand. Prima ribben. Hele mooie vacht. In 
principe een vlot en correct gangwerk. Ik zag hem graag in temperament wat zelfverzekerder. Wel 
vriendelijk. 2 U. 

 

Kampioensklas Reuen. 

Mischtikals Texas. V: Bricketts Covert Affair, M: Mischtikals Garden of Eve, Eig.: W. Harris. 

4 jaar fraaie reu in prima conditie. Die ik iets lang vindt tonen. Mooi gevormd hoofd. Mooi oog en warme 
expressie. Goede voorsnuit. Goed gebit. Voldoende voorborst goed aanliggende ellebogen. Mooie ribben. 
Fraaie beharing. Vlot en correct gangwerk. Mooi uitgrijpend. Vriendelijk temperament. 2 U. 

Royalty Inc. Beat It. V:Chrles Dickens Don Guan  M:  B-Mac's Snow Queen,  Eig. J.v.d.Boom. 

7,5 jaar, heel fraaie solide gebouwde reu in uitmuntende conditie. Heel mooi hoofd. Donker mooi gevormd 
oo. Goede ooraanzet. Goede voorsnuit en gebit. Heel mooie voorhand. Prima ribben. Hele mooie beharing. 
Heel mooi uitgrijpend gangwerk. Mooie lichaamsverhoudingen. Prima temperament. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Puppyklas Teven. 

Räuberlein's Inevitable Royalty Inc. Choice. V: Royalty Inc. Beat It, M:French Miss Blu Legend Du Logis D'' 
Argence, Eig.: J.v.d.Boom. 



7 maanden mooi puppy teefje in prima conditie. Heel mooi vrouwelijk hoofd. Mooi oog. Goede voorsnuit 
en correct gebit. Goede voorborst en ellebogen. Mooie ribben. Mooie vacht. Vlot en correct gangwerk. 
Actief prima temperament. 1 Veel Belovend, Beste Puppy. 

Jeugdklas Teven. 

Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T. Pillement. 

10 maanden heel mooi vrouwelijk totaalbeeld. Mooi gebouwd hoofd. Donker oog met typische expressie. 
Mooie voorsnuit, Heel mooi gebit. Goed aangezet oor. Heel mooi gevormde voorhand. Prima ribben. Hele 
mooie vacht. Mooi actief en vlot cocker gangwerk. Mooie bovenbelijning bij het gaan. Hele mooie tan 
aftekeningen. Prima temperament. Heel mooi totaalbeeld. 1U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Royalty Inc. Devils Own. V: Sundust Somethin To Declare, M: Mischtikals Black Orchid, Eig.: J.v.d.Boom. 

14 maanden heel mooi solide gebouwd teefje. Fraaie lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd hoofd. Mooi 
donker oog. Goed gebit. Heel mooi gebouwde voorhand. Prima ribben. Mooie beharing. Mooie tan 
aftekeningen. Vlot en correct gangwerk. Met goede bovenbelijn ing. Prima temperament. 2 U. 

Stellarskay Angel of Perfection. V:Chesvik Top Crown Prince, M: Chesvik Top Creo En Mi Estrilla, Eig.: 
Natalie Mengel. 

10 maanden vrouwelijk teefje. In prima conditie. Goed gevormd hoofd. Goede voorsnuit. Correct gebit. 
Matige voorborst. Goede ellebogen. Goede ribben. Goede beharing. Vlot harmonisch gangwerk. Ik zag 
graag wat meer schoftontwikkeling. Ze mag van mij wat meer zelfvertrouwen hebben. Vriendelijk 
temperament. 3 ZG. 

Openklas Teven. 

Sonate Dámour Du Mas Chanteclerc. V:Kebec's Californian Sun, M: Haevenly Way's Touch of Platinum, 
Eig.: T.A.Pillement-Heiden 

30 maanden heel fraai gebouwde teef in prima conditie. Heel typisch in hoofd. Heel mooi donker oog met 
zachte expressie. Prima pigment. Mooie voorsnuit. Prima gebit. Mooi gevormde voorhand. Prima ribben. 
Mooie beharing. Heel mooi uitgrijpend gangwerk met veel stuwkracht. Mooie hals/schouderbelijning. 
Prima temperament.1 U, CAC, CACIB, BOS. 

 
 
Tips kerst 
 
 
Om kerst te vieren, versieren we in december onze huizen met kerstbomen, hulst en andere 
kerstplanten. Maar dat kan gevaarlijk zijn voor je huisdier. Hier geven wij tips voor een fijn 
kerstfeest, voor jou en je hond. 
Typische kerstsierplanten zijn maretak en hulst. Maar opgelet, de bessen van beide plantensoorten zijn 
giftig” ,,De symptomen van vergiftiging zijn speekselvloed, diarree, braken en  zenuwstoornissen. Bovendien 
leidt maretak ook tot hartstoornissen. Als het dier een hoge dosis heeft ingenomen en niet snel behandeld 
wordt, kan dit de dood tot gevolg hebben. 

 



Kerst en bomen: naalden zijn giftig.                                                                            

  
Poinsettia, de kerstster is een giftige plant en irriteert het spijsverteringskanaal van het dier en bij langdurig 
contact ook huid en slijmvliezen. Neem geen risico en houd deze plant goed buiten bereik van uw dier. Heeft 
hij er toch van gegeten, geef hem dan onmiddellijk veel water en Norit en ga daarna meteen naar de 
dierenarts.” Ook met kerstbomen moeten we voorzichtig zijn. ,,De naalden bevatten veel giftige stoffen. Zet 
daarom de etensbak niet te dicht bij de kerstboom. 

 
Chocolade 
Met kerst en Oud & Nieuw is er meestal meer te snoepen in huis, waaronder chocolade. Soms valt er 
misschien een stukje chocolade op de grond of krijgt je hond iets van tafel te pakken. Och, niet zo erg zou je 
denken, zo’n klein stukje lekkers. Echter, chocolade is erg giftig voor honden. Ze kunnen er zeer ziek worden 
en zelfs, in sommige ernstige gevallen, aan de vergiftiging overlijden!                                                     

  

Gevolg van chocolade voor je hond 



In chocolade zit theobromide, een stofje dat bij honden het centraal zenuwstelsel en de hartspier stimuleert. 
Je hond kan onrustig worden en gaan braken en diarree krijgen na het eten  van een stuk chocolade. Dit 
gebeurt meestal twee tot vier uur na het opeten. Zijn hartslag kan omhoog gaan en je hond zal sneller gaan 
ademen. Allemaal tekenen dat het niet goed zit. Ook epileptische aanvallen zijn mogelijk. 

Direct naar de dierenarts! 
Pure chocolade is nog erger dan melkchocolade, omdat er meer cacao en theobromide in zit. Krijgt je hond 
de genoemde ziekteverschijnselen, ga dan snel naar de dierenarts. Hij kan een behandeling starten om de 
chocola snel weer uit je hond te krijgen. 

 

Nog meer tips: 

– In engelenhaar zit glasvezel, dus hang dat niet of heel hoog in de boom. 
– Ballen en andere versierselen zijn vaak een uitdaging voor de hond.  Wees voorzichtig, een verwonding is 
zo gebeurd! 
– Hang versieringen van chocolade ook hoog in de boom. Pure chocolade is puur vergif voor de hond. 
 

Vuurwerkangst bij honden  
Oudejaarsavond en dagen ervoor zijn vaak een stressvolle periode voor honden . Veel dieren hebben een 
hekel aan vuurwerk. Om jouw huisdier zo goed mogelijk door deze nare periode te helpen is het raadzaam 
op tijd starten met je huisdier te leren om te gaan met harde geluiden en pittige knallen. Daarnaast zijn er 
diverse producten verkrijgbaar om dieren gerust te stellen. 

Veel voorkomende reacties bij honden                                                                .

 
De meest voorkomende reactie bij honden zijn: vluchten, verstoppen, ontwijken, rondrennen en hard blaffen 
en huilen. Sommige honden gaan zelfs dingen vernielen. h vaak terug in een rustig plekje. De reactie is vaak 
minder opvallen , maar daarom niet minder stressvol. 

Tip & Tricks bij vuurwerkangst 
Gedurende de periode voorafgaand aan oudejaarsavond 

 Laat uw huisdier tijdig wennen aan harde geluiden. Dat kan bijvoorbeeld met een vuurwerk CD voor 
honden. Begin op tijd (minimaal 2 maanden van te voren). 

 Zorg dat je dier reeds op jonge leeftijd kennis maakt met harde knallen, maar doe dit op een 
verantwoordelijke manier. 

 In beide gevallen geldt: 



  

o Bouw het geluidsniveau langzaam op 
o Confronteer het dier niet met echt vuurwerk 
o Gedraag je te allen tijden als leider - niet bukken, let op de toon van je stem, troost je hond vooral niet, 

want dan bevestig je de angst en werk je zijn onrust alleen maar in de hand 
 Creëer een verstopplek voor je dier. Een bench voor de hond Sluit het dier echter niet op. Hij moet er in en 

uit kunnen wanneer hij het wil. 
 Maak van de verstopplek echt een holletje door bijvoorbeeld een deken neer te leggen. 

Op oudejaarsdag 
 Laat je hond vroeg en aangelijnd uit en bij voorkeur op een afgelegen, vuurwerkvrije plek 
 Bij knappen van vuurwerk even blijven staan. Weglopen versterkt een schrikreactie 
 Sluit de ramen en deuren 
 Trek de gordijnen tijdig dicht. 
 Zet muziek op of de televisie aan (zacht geluid) Zo komen de knallen minder erg door. 
 Zorg voor speeltje en lekkers 
 Steun de hond op evenwichtige wijze en straal rust uit 

Wat niet te doen 
 Je dier negeren 
 Overdreven steunen, aaien of troosten 
 Straf je dier nooit voor zijn ongewenst gedrag 
 Maak geen gebruik van sterk verdovende middelen. Een spierverslapper zorgt ervoor dat een dier niet kan 

weglopen maar dan kan het dier alles bewust meemaken. 
 

 
 

Het bestuur wenst U een heel fijn en succesvol 2018 toe 
 

 

 


