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Colofon 

Opgericht 15 juli 2000. Erkend door de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland 2 november 2000 
K.v.K Zeeland. Nr. 22046979 
 
Ereleden: Robert Fisher en Hennie van Esch-
Molanus. 

Voorzitter 
voorzitter@vastgotaspets-vereniging.nl 
Yvonne Huijsmans -Verstraelen 
(tel. 06-10203682) 
Beemdgras 14. 2411 DX Bodegraven 
 
Secretaris t/m 23 april 2016 
secretariaat@vastgotaspets-vereniging.nl 
Ineke Bakker 
( tel. 06-20244242) 
Carillonlaan 65. 3428 RD Nieuwegein 
 
Penningmeester 
penningmeester@vastgotaspets-
vereniging.nl 
Diederik Contzé 
(tel. 06-81621262) 
Oud Rhoonsedijk 4d. 3161 PA Rhoon 
 
Algemene bestuursleden 
Debbie Francke-Klap 
(tel. 0118-591871) 
Klokketoren 27. 4336 KV Middelburg 
Tevens ledenadministratie 
ledenadmin@vastgotaspets-vereniging.nl 
 
Wendy Deckers 
(tel. 06-48778493) 
Scherpenzeelseweg 46. 3952 MB 
Maarsbergen 
 
Dorine Gijlstra- Kersten 
(tel. 06-13612813) 
Koestraat 13. 6988 AA Lathum 
 
Jos Dekker 
(tel. 06-21965251) 
Antilopespoor 171. 3605 CM Maarssen 
 
 
Activiteitencommissie 
Wendy Deckers 
activiteitencie@vastgotaspets-
vereniging.nl 
Vacant 
 
 

 
Redactiecommissie 
Dorine Gijlstra-Kersten 
redactiecie@vastgotaspets-vereniging.nl 
Coletta Contzé (eindredactie en vormgeving) 
Cor Wismeijer 
 
Fokkerijcommissie 
Debbie Francke-Klap 
fokkerijcie@vastgotaspets-vereniging.nl 
Betty Petrus 
Ellen Koeleman 
 
Pupbemiddeling 
Debbie Francke-Klap 
pupbemiddeling@vastgotaspets-
vereniging.nl 
 
Website. 
www.vastgotaspets-vereniging.nl 
 
Rasinformatie 
Debbie Francke-Klap en Wendy Deckers 
Dhr. R.G. Fisher  ( tel. 0162-316251) 
Mevr. H. Van Esch- Molanus 
(tel. 0570-592003) 
 
Contributie per kalenderjaar (2016) 
Leden met clubblad  € 25.50 
Gezinsleden zonder blad € 16,50 
Jeugdleden ˂ 18 jaar  € 16,50 
Buitenlandse leden  € 29,50 
Inschrijfgeld nieuwe leden €   5,00 
 
Contributiebetaling voor  1 februari van het 
lopende verenigingsjaar 
Opzeggingen voor 1 december van het 
lopende verenigingsjaar schriftelijk of per e-
mail aan de ledenadministratie. 
 
Betalingen 
t.n.v. de VVN te Rhoon 
IBAN: NL69INGB0004405003 
BIC: INGBNL2A 
 
 
 
Bezoek ons op: 
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Foto voorpagina: Utah van Lianne van Oosten 
 

 

Sluitingsdatum kopij. 

Graag uw aandacht voor het volgende. De sluitingsdatum voor het volgende nummer van het 
VVNieuws uitgave Zomer is: zaterdag 18 juni 2016. 

Het clubblad wil een schakel zijn tussen alle leden van de VVN. Heeft u een leuk verhaal over 
uw hond of een interessant artikel met of zonder foto’s; heel graag. De foto’s als bijlage 
toevoegen in JPG – formaat. Een mooie foto van uw Spets voor de voorpagina is ook altijd 
welkom. De kopij kunt u sturen naar : redactiecie@vastgotaspets-vereniging.nl 

Het bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden 
stukken en behouden zich het recht voor om deze te redigeren, te weigeren of in te korten. 
Aangeboden advertenties kunnen worden geweigerd indien deze in strijd zijn met de statuten 
en/of reglementen van de VVN. 
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Van de bestuurstafel 
 
Geachte leden, 
 
U zult wel opkijken bij de ontvangst van dit clubblad. Het is niet de lay-out, de kwaliteit, 
indeling en het formaat die u tot nu toe gewend bent. Ook is de uitvoering soberder; minder 
kleurenfoto’s bijvoorbeeld. We moeten helaas de tering naar de nering zetten. Financieel is de 
VVN gezond, het eigen vermogen is zelfs toegenomen. Maar het aantal leden, in relatie tot 
hetgeen was begroot aan opbrengsten voor 2016, heeft ons tot deze stap gedwongen. Het 
clubblad is de grootste kostenpost. Meer informatie hierover vindt u in het artikel: “Club- 
blad en de begroting van 2016” en in het “Jaarverslag 2015” Verslag Ledenadministratie. 
Dit  heeft ook gevolgen voor de begroting voor 2017. Een reële begroting voor 2017 kan pas 
worden gemaakt als later in dit jaar duidelijk is hoe het ledenbestand zich heeft ontwikkeld. 
 
Een andere onvoorziene tegenvaller is het probleem met onze website. 
Onze website is 12 februari jl., gehackt. Als gevolg daarvan kan de website niet meer worden 
bijgewerkt. Hoe dit probleem kan worden opgelost is momenteel niet duidelijk omdat er nog 
steeds een “intern” beveiligingsprobleem is. U begrijpt dat wij als bestuur daar helemaal niet 
blij mee zijn. In het artikel: “Website en de begroting van 2016” leest u de toelichting hierop. 
 
In de Winteruitgave 2015 heeft u het verslag van de fokkersbijeenkomst gelezen. Naar 
aanleiding daarvan heeft het bestuur besloten het huidige VFR te gaan aanpassen. Dat 
betekent, dat niet alleen de essentiële punten van de Fokkerscode in een nieuw VFR worden 
opgenomen maar ook dat er nieuwe punten zullen worden toegevoegd binnen de aangegeven 
kaders van de RvB. 
In datzelfde verslag is aangegeven, dat op de ALV van 23 april het voorstel wijziging VFR aan 
de orde zou komen. Het is gebleken, dat de tijd tot de ALV van 23 april a.s. te kort is om het 
concept gewijzigd VFR voor commentaar voor te leggen aan de leden. Het bestuur vindt dat 
zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan. Het VFR is immers van groot belang voor de VVN als 
rasvereniging. 
 
Het bestuur heeft besloten een 2e ALV uit te schrijven voor oktober van dit jaar. Op die ALV 
wordt o.a. de begroting voor 2017 alsmede het gewijzigd VFR aan de leden ter goedkeuring 
voorgelegd. We zullen de leden in ieder geval tijdig in de gelegenheid stellen hun commentaar 
op het concept gewijzigd VFR te geven. Het concept gewijzigd VFR kunt u alvast vanaf 29/4 
downloaden van de besloten Ledenpagina of opvragen bij het bestuurslid van de Fokcie; 
Debbie Francke. 
 
Op de Winner show van 2015 te  Amsterdam hebben de leden Simone Uitendaal, Anja van 
Gorp en Ellen Koeleman prachtige resultaten geboekt. Van harte gefeliciteerd hiermee! 
 
Ander nieuws is, dat de redactie commissie is uitgebreid met Coletta Contzé en Cor 
Wismeijer. Bij de fokkerijcommissie is Janet van Iperen- Hoevens uitgetreden en heeft Ellen 
Koeleman haar plaats overgenomen. Voor de nieuwe commissieleden: welkom! Bij deze wil 
het bestuur Janet hartelijk bedanken voor haar waardevolle inbreng. 
 
Tot nu toe heeft zich nog niemand aangemeld voor de vacature (per 23 april a.s.) van 
secretaris. Wie helpt ons ? We hebben echt een secretaris nodig ! 
 
Hopelijk kunt u het “nieuwe” clubblad waarderen. Wij hebben ons best gedaan er iets van te 
maken. Veel leesplezier en graag tot ziens op 23 april a.s. te Zaltbommel. Na de ALV 
spelletjes voor hond en baas! 
 
Namens het bestuur. 
Yvonne Huijsmans 
Voorzitter.	 
	



	
	

	

	 	
6	

	

Clubblad en de begroting van 2016 

Op de ALV van 12 april 2015 werd aangegeven, dat er 
problemen waren met het maken en  het opmaken van 
het clubblad bij de drukker Editoo. Bij een andere 
drukker zou het maken van het clubblad stukken 
eenvoudiger en minder tijdrovend zijn. Maar deze 
drukker was echter op jaarbasis € 238,04 euro duurder. 
Voorgesteld werd de begrotingspost van € 1.250,00 , die 
eigenlijk verhoogd zou moeten worden met € 250,00 nog 
niet te verhogen. Hiervoor werd toestemming verleend. 
Er werd opgemerkt, dat het clubblad langzamerhand te 
duur zou kunnen worden als het ledenbestand 
onverhoopt zou krimpen. 

 
Er zijn veel leden bijgekomen in 2015; desondanks telt het ledenbestand per 1 januari 2016 
maar 75 leden. De contributie inkomsten voor 2016 waren nog begroot op € 2.300,- , maar 
door die terugloop was het noodzakelijk de post contributie inkomsten aan te passen naar 
€ 1.875,- voor dit jaar. Al met al betekent dit, dat het bestuur het momenteel onverantwoord 
vindt om het clubblad dit jaar 4 x te laten verschijnen; dat wordt nu 3 keer waarbij we 
voornemens zijn dit te compenseren met een digitale nieuwsbrief. Daarnaast hebben we 
gezocht naar een andere goedkopere drukker. We maken het clubblad nu geheel in eigen 
beheer en BladNL drukt en verzend het clubblad voor ons. De hoge kosten zitten met name in 
de kleine oplage en de verzendkosten, die 2x zo duur zijn als de kosten voor het laten drukken 
van het clubblad. Zelf de clubbladen versturen biedt geen soelaas omdat de portokosten 
onveranderd hoog blijven. 
 
We blijven zoeken naar een structurele oplossing. Een ervan is meer leden werven, meer 
advertenties van leden in het blad of het clubblad in een digitale versie op onze besloten 
ledenpagina van de website zetten.  Hierover meer in de rubriek : “Korte berichten”. 
 
 

Website en de begroting van 2016 

Zoals u in de rubriek “Van de bestuurstafel” heeft gelezen 
is onze website op vrijdag 12 februari jl. gehackt. Op dat 
moment kreeg iedereen die de site bezocht daar een 
melding van of werd de site geblokkeerd. Na enkele dagen 
was de site weer even veilig te benaderen maar dat was 
helaas van korte duur. De webbouwer heeft aangegeven 
dit probleem niet te kunnen oplossen en hij kan ook geen 
garantie geven t.a.v. een adequate beveiliging van de site 
voor de toekomst. Hij heeft geadviseerd de site bij een 
ander hosting bedrijf onder te brengen. 

Het grootste probleem is een ander bedrijf te vinden dat de 
problemen kan oplossen en een afdoende beveiliging kan 
garanderen tegen een betaalbare prijs. Als u dit leest, 

hopen wij dat wij daarin zijn geslaagd. We kunnen momenteel niet inschatten wat de financiële 
consequenties zijn voor de begroting van 2016. Dit is echt een flinke tegenvaller maar we 
kunnen heden ten dage ook niet meer zonder de VVN-website. 

Het bestuur. 
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Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering 23 
april 2016 

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VVN op 
zaterdag 23 april 2016. 
 
Aanvang:  14.00 uur.  Hal 2. 
Locatie: “Dog Center” Jan Stuversdreef 4. 
5315 NZ Kerkwijk. 
Tel. 0418- 514551 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Vaststellen notulen van de ALV 12 april 2015 * 
5. Jaarverslag 2015. 
6. Afsluiting financieel boekjaar 2015 * 
7. Verslag kascontrole commissie over 2015. 
8. Benoeming kascontrole commissie voor 2016 met reserve. 
9. Aanpassing begroting 2016 * 
10. Clubblad. 
11. Website. 
12. Uitreiking Prijs “Beste VVN showhond van het jaar”. 
13. Verkiezing bestuursleden. 

Volgens het rooster van aftreden treden dit jaar statutair af; de secretaris Mw. Bakker en 
het algemeen bestuurslid Mw. Dekker. Mw. Bakker stelt niet meer herkiesbaar. 
Mw. Dekker stelt zich wederom herkiesbaar voor 1 jaar. 
Andere voordrachten kunnen door 10 of meer stemgerechtigde leden, tot uiterlijk 7 dagen 
voor aanvang van deze ALV, schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. 

14. Sluiting. 
 
Ad 9. Toelichting: Aanpassing begroting 2016. Gezien het feit dat de begroting voor 2016 
reeds begin 2015 is opgesteld is gebleken dat er door voortschrijdend inzicht een te grote 
afwijking ontstaat met de daadwerkelijke realisatie. Om deze reden heeft het Bestuur een 
aangepaste begroting 2016 opgesteld en zal de begroting 2017 eerst eind 2016 aan de 
vergadering worden voorgelegd. 

 
Noot: * 
ad 4.    De notulen van de ALV 12 april 2015 zijn reeds eerder gepubliceerd in het  

VVNieuws uitgave zomer 2015. 
ad 6 en ad 9.  Deze stukken staan op de “besloten” Ledenpagina van onze website. Dit 

echter onder voorbehoud dat de problemen met de website  zijn opgelost. 
Indien gewenst kunt u de stukken ook opvragen bij het secretariaat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Route beschrijving locatie “Dog Center’ Kerkwijk/Zaltbommel . 
 
Neem op de A-2 de afslag Zaltbommel. Boven aan de afslag gaat u richting Zaltbommel. 
Bij de 1ste rotonde, bij de watertoren, gaat u linksaf. Bij de volgende rotonde gaat u weer 
linksaf. Neem de 1ste straat rechts, dit is de Jan Stuversdreef. De 2e boerderij aan uw 
rechterhand is het Dog Center. De vergadering is in Hal 2. Voor eventuele wegafsluitingen en 
omleidingen kijkt u op: www. vananaarbeter.nl. Er is voldoende P- gelegenheid. 
 
Programma. 
12.00 uur - 13.45 uur Bestuursvergadering.          ±15.30 – 16.00 uur. Pauze 
14.00 uur.  Aanvang ALV            ± 16.00 – 17.00 uur. Spelletjes voor hond + baas 
± 15.30 uur.  Einde ALV .             ± 17.15 uur.  Einde 
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Jaarverslag  VVN 2015 

De VVN werd opgericht op 15 juli 2000 en op 15 november 2000 erkend door de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De VVN bestaat in 2015 dus 15 jaar. 
 
Opbouw van de VVN. 
Ereleden: 
De heer. R.G. Fisher sinds 2004 
Mevrouw H.A. van Esch-Molanus sinds 2005. 
 
Bestuursleden: 
Voorzitter: Yvonne Huijsmans -Verstraelen. 

- Algemene zaken, 1e afgevaardigde Raad van Beheer en websitebeheer. 
Secretaris: Ineke Bakker. 

- Secretariaat. 
Penningmeester: Ekke Duisterwinkel. 

- Financiële zaken, ledenadministratie en rasinformatie tot 12 april 2015. 
vanaf 12 april 2015: 

- Diederik Contzé: financiële zaken. 
Lid: Debbie Francke-Klap. 

- Fokkerijcommissie, pupbemiddeling, rasinformatie en 
vanaf 12 april 2015:  ledenadministratie. 

Lid: Jos Dekker. 
- Adviseur op Kynologisch gebied en 2e afgevaardigde Raad van Beheer. 

Lid: Dorine Gijlstra. 
- 1ste afgevaardigde rasgroep 5 en Stichting Keesachtigen en Poolhonden, redactie 

clubblad. 
Lid: Wendy Deckers. 

- Activiteitencommissie, rasinformatie en Facebook. 
 
Verslag bestuur. 
Het bestuur heeft op de ALV van 12 april 2015 aangegeven welke zaken voor 2015 prioriteit 
hadden: 
- het clubblad 
- de KCM (Kampioensclubmatch) 
 
KCM. Het bestuur is in 2015 druk geweest met het voorbereiden en uitvoeren van de jubileum 
KCM die gehouden werd op 12 september 2015 in Woudenberg. Inschrijven was voor het 
eerst mogelijk via een online formulier op de eigen website. Ingeschreven waren 29 honden; 
hiermee was het aantal inschrijvingen ruim toereikend om een CAC-titel te mogen toekennen. 
Een enkele deelnemer kwam uit Frankrijk en Zweden. 5 honden kregen een rasbeschrijving 
van de heer R. Fisher. Het middagprogramma bestond uit diverse spelletjes en workshops 
voor de honden en hun eigenaren. Het evenement was een groot succes. 
 
Clubblad. Het clubblad was in 2015 een zorgenkind. De bezetting van de redactiecommissie 
was minimaal maar desondanks is het in 2015 nog steeds gelukt de clubbladen te laten 
verschijnen.  Zoals het er nu uit ziet, komt er versterking van de redactiecommissie. Er is naar 
een nieuwe drukker gezocht en deze is gevonden. De 1ste digitale versie van het clubblad, 
uitgave Winter, is op de ledenpagina geplaatst. 
 
Bestuursvergaderingen/bijeenkomsten. Het bestuur heeft 8x een vergadering belegd om 
lopende en de extra zaken te bespreken. 17 januari, 12 april (voor de ALV), 25 april, 10 mei 
extra (telefonisch), 11 juli, 23 augustus, 28 november en een extra ingelaste vergadering op 
20 december 2015. Op 28 november is een speciale fokkersbijeenkomst geweest. 
 
Vergaderingen/lezingen.  De vergaderingen van de Raad van Beheer zijn op 20 juni 2015 en 
in september 2015 bezocht door diverse bestuursleden. De vergadering van 28 november is 
niet bezocht door bestuursleden i.v.m. de fokkerijbijeenkomst. Daarnaast hebben 
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bestuursleden vergaderingen bijgewoond van resp. Rasgroep 5 en de 
Stichting K&P alsmede diverse lezingen/vergaderingen over o.a. de onderwerpen Fairfok van 
de RvB en van het Kynologen Verbond Nederland (KVN) en over het Besluit Houders van 
Dieren. 
 
Website/FB. De site is continue bijgehouden met het laatste nieuws. Op de website is een 
afgesloten gedeelte gekomen voor de leden van de VVN. Op dit gedeelte werden reeds de 
gezondheidsuitslagen van de RvB gepubliceerd evenals de digitale versie van het clubblad, 
Dat deel wordt langzaam aangevuld met de jaarstukken en de verslagen van de  
Ledenvergaderingen e.d.. De Facebooksite werd ook continue bijgehouden met het laatste 
nieuws. 
 
Algemeen. De vaste en/of extra vergoedingen voor het bestuur werden ook in 2015 niet meer 
uitbetaald. De vergoedingen voor de daadwerkelijk gemaakte kosten werden alleen in 
overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement uitbetaald. 
 
Er werden op aanvraag 6 lidmaatschapsbewijzen verstrekt. 
 
De ontvangen beoordelingsresultaten van de RvB m.b.t. gezondheidsonderzoeken, werden 
gepubliceerd in de clubbladen en op de gesloten ledenpagina van de VVN-site. 
 
Helaas heeft het bestuur in mei het besluit moeten nemen om 2 leden voor 1 jaar te schorsen 
i.v.m. het niet naleven van de Fokkerscode. 
 
Verslag Activiteitencommissie. 
De activiteiten commissie is in 2015 bezig geweest met het organiseren van de KCM en de 
spelletjes middag. Ook werden er na de ALV in april 2015 spelletjes georganiseerd voor de 
honden met hun bazen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. 
Verder werd er op : 

- 8 februari een wandeling gehouden in de Franse Put; hierbij waren ongeveer 26 
spetsen met hun eigenaren. 

- 12 april, na de jaarvergadering, spelletjes voor baas en hond georganiseerd. 
- 27 mei de Clinic schapendrijven gepland, die helaas niet doorging wegens te weinig 

belangstelling. 
- 12 september de Jubileum KCM in Woudenberg gehouden. 
De activiteitencommissie werd slechts bemand door 1 persoon en kan nog steeds 
aanvulling gebruiken. 
 

Verslag Redactiecommissie. 
Het clubblad “VVNieuws” werd 4 keer uitgegeven.  Het Herfstnummer kwam te laat uit en ging 
onbedoeld de mist in. In het Winternummer is alles recht getrokken en is het blad op tijd in de 
bus gevallen. 
 
Verslag Ledenadministratie: Eind 2014 had de vereniging 85 leden. Per 1 januari 2015 zijn 
13 leden van de ledenlijst afgevoerd vanwege het niet voldoen aan de financiële 
verplichtingen of vanwege het zelfstandig opzeggen van hun lidmaatschap. Het 
verenigingsjaar 2015 is dus begonnen met 72 leden. In 2015 hebben zich 14 nieuwe leden 
gemeld. Eind van 2015 bedroeg het aantal leden dus 86. 
11 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd per 1 januari 2016. Per 1 januari 2016 heeft de 
vereniging 75 leden. Het streven is om in 2016 meer leden te werven. 
 
Uitgegeven stambomen.  In de periode januari-december 2015 zijn er bij de RvB 13 
stambomen aangevraagd voor pups en uitgegeven voor Västgötaspetsen. Het betreft de 
NHSB-nummers: 3000892, 3000893, 3000894, 3000895, 3000986, 3000897, 3000989, 
3020823, 3020824, 3020825, 3020826, 3020827 & 3020828. 
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Import: Er zijn ook stambomen aangevraagd voor spetsen die 
geïmporteerd zijn. Van de Raad van Beheer hebben we de volgende NHSB-nummers 
doorgekregen: 2972033, 2978515, 2990561, 2991887, 3000745, 3008688, 3014445, 3020897 
& 3024290. 
Verslag Fokkerijcommissie. In 2015 zijn er 4 dekkingen aangemeld. Tot nu toe heeft geen 
van deze aanmeldingen geleid tot pups. Redenen hiervoor zijn: nog niet loops worden van de 
teef, dekking niet gelukt, pups geresorbeerd. 
Er zijn twee nesten gefokt buiten de vereniging om. Bij het eerste nest van 10 april 2015 zijn 
drie reutjes en vier teefjes geboren. Bij het tweede nest van 8 oktober 2015 twee reutjes en 
vier teefjes. 

 
Verslag pupinfo: Er staan op dit moment 45 mensen op de wachtlijst voor een pup. Als het 
onderdeel erkende fokkers gaat draaien, dan wordt de pupinfo opgeheven. 
 
Gezondheidsuitslagen: Dit jaar zijn van 8 honden de uitslagen voor heuponderzoek binnen 
gekomen en van 10 honden de uitslagen van het ECVO-onderzoek. 
 
Vastgesteld door het bestuur van de VVN. 
 
31 december 2015. 
 

Inloggen besloten “Ledenpagina” hoe? 

We hebben enkele vragen gekregen over hoe er ingelogd moet worden om op  de “besloten” 
ledenpagina van onze site te kunnen komen. 
Onder het hoofdmenu ‘Informatie’, ziet u een submenu ‘Ledenpagina’ staan. Als u die aanklikt 
bent u op de Ledenpagina. Daar vult u onder  ’New User registration’  alle * vereiste gegevens 
in om te kunnen aanmelden. De ledenadministratie checkt  of u lid bent en autoriseert wel/niet 
de toegang.  Na ongeveer 3 werkdagen heeft u toegang en kunt u inloggen bij ’Existing Users 
Log In’. 
Heeft u vragen hierover  of lukt het inloggen niet, stuur dan een e-mail bericht naar: 
ledenadmin@vastgotaspets-vereniging.nl 
 

Advertentie tarieven voor leden 2016 

De tarieven betreffen 3x dezelfde lay-out voor 
het clubblad en 1x voor de VVnieuwsbrief. Bij 
een variërende lay-out  wordt € 10.00 extra in 
rekening gebracht. Advertenties graag 
aanbieden via de e-mail in een JPG of PDF 
bestand en sturen 
naar:redactiecie@vastgotaspets-vereniging.nl 

Omschrijving. Per jaar (4x). Per keer. 

Binnenkant kaft 
pagina  FC € 90.00 € 30,00 
Hele pagina ZW € 45,00 € 30,00 
Halve binnen 
pagina ZW € 30,00 € 10,00 

Nieuwe Leden 

Het bestuur heet de nieuwe leden: 

Mw. E. van der Meer en 
Mevr. W.M. Plantinga 
van harte welkom. 
 

Aspirant leden 

Mevr. Y. Wismeijer(gezins) Blaricum 
Dhr. R. van Elst Maarsbergen 
Mevr. M.G. Dimmendaal Putten 
Mevr.O. Helenius Turku.Finland. 
Mevr. M.C.J. Opstal Destelbergen Belg

Noot: leden kunnen binnen 14 dagen na verschijning van dit clubblad, schriftelijk en gemotiveerd hun 
bezwaren tegen de toelating van deze asp. leden kenbaar maken aan het bestuur. (HR. Art.1 lid 2) 

Uit privacy overwegingen worden alleen naam en woonplaats/ land vermeld. 
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Korte berichten 

Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur heeft op 28 november 2015 vergaderd voor aanvang van de fokkersbijeenkomst. 
Op 10 december is er een extra bestuursvergadering gehouden om over de schorsing van 2 
leden, het Verenigingsfokreglement en de Fokkerscode te overleggen. Informatie is 
ontvangen van o.a. de UK, Zweden, Finland en de Raad van Beheer (RvB). Het bestuur is 
van mening, dat er momenteel geen redenen zijn om de schorsing vroegtijdig te 
beëindigingen. 
Op 9 januari 2016 was de reguliere bestuursvergadering waar met name de jaarstukken en 
het  clubblad zijn besproken. 
 
Enquête clubblad in een digitale versie? 
In dit clubblad heeft u kunnen lezen wat er aan de hand is met ons clubblad. Het bestuur zou 
bijvoorbeeld  heel graag willen weten hoe u er persoonlijk over denkt als het clubblad niet 
meer in papieren vorm zou worden uitgegeven maar als een digitale versie op de  gesloten 
ledenpagina zou worden gezet. Of het voor u aantrekkelijk is als u bijvoorbeeld daardoor 
minder contributie zou moeten betalen. Of dat er toch een optie open moet blijven om het 
clubblad in papieren vorm te kunnen ontvangen indien dat mogelijk zou zijn enz. 
Wij willen het enquête formulier graag zoveel mogelijk per mail naar u toesturen. Daarvoor 
hebben wij wel uw email adres nodig en van vele leden is dat nog niet bekend. 
 
Stuur a.u.b. uw e-mail adres naar: ledenadmin@vastgotaspets-vereniging.nl 
Leden die geen e-mail hebben, kunnen schriftelijk of telefonisch het enquête formulier 
opvragen bij het secretariaat. Sluitingstermijn is 1 mei 2016 
 
Wijziging indientermijn fokgegevens. 
Op de fokkersbijeenkomst van 28 november jl. hebben de aanwezige leden gevraagd of de 
termijn voor het aanleveren van de gevraagde gegevens voor de fokkerijcommissie verkort 
kan worden De gevraagde gegevens dienen nu minimaal 2 weken voor de verwachte 
loopsheid ontvangen zijn. 
 
Project “Normenmatrix” van de Raad van Beheer. 
In dit project zorgt de RvB ervoor dat op termijn op iedere stamboom komt te staan of de 
hond voldoet aan de normen die voor dat ras gelden. Daarmee geeft de RvB inzicht in de 
maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is 
echter géén garantie dat de hond gezond is. 
Rashondenfokkers die zich houden aan de normen voor hun ras onderscheiden zich van 
fokkers die zich niet conformeren aan dat duurzaam fokbeleid van de RvB. Door vermelding 
op de stamboom ziet de consument in één oogopslag of pups gefokt zijn volgens de normen 
voor dit ras. 
Een kritische koper verdiept zich al ruim voordat hij een pup koopt in tal van zaken die met 
de aanschaf te maken hebben. De RvB vindt het daarom belangrijk dat de koper al vóór de 
aanschaf ziet of de pups uit de oudercombinatie aan de normen voldoen. De RvB vindt het 
ook belangrijk dat een fokker de combinatie kan controleren vóórdat de dekking feitelijk 
plaatsvindt. Daarom ontwikkelt de RvB een software module waarmee de fokker – 
geautomatiseerd – de combinatie van de reu en de teef kan controleren en er direct 
uitsluitsel is of de (pup uit de) combinatie voldoet aan de normen. 
Per ras stelt de RvB de normen vast. Dat doet zij samen met de rasvereniging. Het 
Verenigingsfokreglement (VFR) gebruikt de RvB als uitgangspunt. De RvB controleert of in 
het VFR alle relevante aandoeningen staan, prioriteren zo nodig of vullen deze indien nodig 
aan. Vragen en discussiepunten legt de RvB aan de Gezondheidscommissie voor. Zo 
ontstaat een matrix van rassen en normen: de normenmatrix. In de normenmatrix neemt de 
RvB die onderzoeken op die geprotocolleerd zijn (Gezondheidsonderzoeken) en die zij 
administreren. Aldus de RvB. 
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Gezondheidsuitslagen. 
 
De VVN heeft in de afgelopen periode de beoordelingsresultaten van de navolgende 
gezondheidsonderzoeken ontvangen van de RvB afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn 

 

Verslag Winterwandeling 2016 

Het is elf uur, buiten is het grauw maar 
droog. Zou het koud zijn aan het strand? 
Toch maar iets warms aantrekken. Spullen 
pakken, hond in de auto en hup naar 
Monster rijden. Een uurtje later komen we 
als eerste aan en dat was ook de 
bedoeling. Liane volgt als 2e en op de 
parkeerplaats wordt een geschikt plekje 
uitgezocht waar we een tafeltje met warme 
koffie en choco kunnen neerzetten voor de 
deelnemers. Al gauw wordt het drukker en 
drukker. Een asp. lid is zelfs uit België 
gekomen. 
 
Een luid geblaf is (natuurlijk) overal te 
horen en wandelaars kijken verbaasd op 
om zoveel honden van een ……onbekend 
ras bij elkaar te zien. Zoals gewoonlijk 
wordt voorzichtig gevraagd wat dat nou is. 
 
Liane is op bekend terrein en iedereen 
volgt haar braaf naar het strand. Het is  
een hartstikke mooi breed zandstrand met 
een afrastering aan de duinrand. 
 
Een veilig gevoel voor het geval dat……  
Daar worden de Spetsen los gelaten en de 
pret kan beginnen. Het holt en buitelt over 
elkaar heen. Ze hebben geen last van de 
kou, de baasjes wel een beetje. Diep 

weggedoken in de jassen en een stevige 
stap erin brengt uitkomst. 
Sommige Spetsen gaan toch even een 
stukje de zee in, anderen blijven er ver 
weg van. Het blijft leuk om een roedel 
Spetsen te zien, zoveel verschil in uiterlijk. 
Na een kleine 2 uur lopen stoppen we 
weer bij het beginpunt want daar is een 
strandtent. 
Alle baasjes met honden naar binnen. Dat 
ging keurig, geen overlast terwijl er toch 
ook andere honden aanwezig waren. Zo 
zijn nou Spetsen, passen zich altijd aan. 
 
Alle Spetsen krijgen nog iets lekkers en 
daarna gaat iedereen naar huis. Liane, 
Wendy- die onvoorzien verhinderd was- 

en Coletta bedankt voor het organiseren 
en het assisteren. 
Het was genieten voor baas en hond. De 
volgende keer weer? 
 
Yvonne en Peter Huijsmans 
en natuurlijk “Tjok”. 

 

Naam hond NHSB d.d. heupen Heupen d.d.ECVO ECVO (Ogen) 

GREENTOPS TO 
NINA'S FLAIR 
ADVANCE 

2946202 12-11-2015 HD A 04-12-2015 Vrij 

SHARINJAH 
SIMASUU 

2991887 26-11-2015 HD B - - 

BODENEIS INGOLF 
INDIGO 

2940700  - 15-10-2015 Distichiasis 
niet vrij, oog-
ziekte gering 

FJURDY 2893068  - 30-07-2015 Vrij 
BRITTA 2861462  - 12-11-2015 Vrij 
FOKSKE 2893070  - 12-11-2015 Vrij 
AGNETA 2778489  - 12-11-2015 Vrij 
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Beste  VVN showhond van het jaar 2015. 

De puntentelling is als volgt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de totale puntentelling geldt een minimum aantal van 3 shows. Het totale aantal punten 
wordt gedeeld door het aantal shows dat de hond heeft gelopen. De hond met het hoogste 
gemiddelde aantal punten wordt winnaar van de beste VVN showhond van het jaar 2015. De 
hond dient volgens stamboekopname in eigendom te zijn van een lid van de VVN. 
 
 
Het was een nek aan nek race voor de 1ste plaats. De uitslag is: 

1ste    Sharinjah Simasuu  met : 42 punten. Eigenaar Simone Uitendaal. 
 
2e  Tridents Diaz met :  41 punten. Eigenaar Betty Petrus 
3e  Svedala Tindra Tranbär met: 17 punten. Eigenaar Ellen Koeleman. 
 
Namens het bestuur en de commissieleden: Van Harte Gefeliciteerd ! Op de 
ALV van 23 april a.s. zullen we graag de VVN- beker aan de winnaar 
overhandigen. 
 

 

 

Heeft u een leuke foto van uw Spets? 

De redactie zoekt leuke foto’s van Spets(en), het liefst met een leuk verhaaltje erbij. De foto’s 
willen we graag apart ontvangen in jpg-formaat. Graag het verhaaltje als word-bestand 
aanleveren. Is er ruimte dan plaatsen wij uw foto met/zonder verhaaltje, anders bewaren we 
het voor de volgende keer. De naam van de fotograaf/schrijver graag vermelden. Een mooie 
foto voor de voorpagina (min 3 MB) is ook van harte welkom. We wachten in spanning af wat 
er binnen komt. 

 

 

BOB Kampioensclubmatch en Kees & Poolhondenshow 10 punten 

BOB Overige nationale shows 8 punten 

BOS Kampioensclubmatch en Kees & Poolhondenshow 9 punten 

BOS Overige nationale shows 7 punten 

res. CAC Kampioensclubmatch en Kees & Poolhondenshow 6 punten 

res. CAC Overige nationale shows 4 punten 

Uitmuntend KCM en overige nationale shows 3 punten 

Zeer goed KCM en overige nationale shows 2 punten 

Goed KCM en overige nationale shows 1 punt 
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Spelende honden, een genot voor het oog! 

Voor mij persoonlijk is er niks leukers dan kijken naar spelende honden. Ik kan uren kijken 
naar goed spelende honden: de overdreven bewegingen, gekke sprongen, geluiden. Puur 
genieten! 
Maar is spel voor iedere hond leuk? Tijdens mijn lessen reageren mensen soms verbaasd 
als ik ze vertel dat niet iedere hond spelen leuk vindt. En soms ook niet met iedere hond. Er 
zijn namelijk verschillende vormen van spel en iedere hond heeft zo zijn voorkeur. Zo zijn er 
honden die het heerlijk vinden om tegen elkaar op de botsen of met elkaar kopkluiven of 
gewoon lekker willen rennen (wie kan er het hardst?). Vaak is het een mengeling van deze 
vormen. Heb je een ranke hond die gek is op rennen? Dan is de kans groot dat deze niks 
moet hebben van een “bots” hond, maar wel heerlijk kan rennen met een hond die ook graag 
rent. 

Spel is goed voor honden om te doen. De gedragingen uit het 
spel komen uit verschillende gedragssystemen waardoor de 
honden deze tot in de details kunnen oefenen. Speelt jouw 
hond niet of nauwelijks: geen nood, niet elke hond vindt 
spelen leuk. En ga dit dan in geen geval opdringen. 

Goed spel herken je aan balans. De rolverdelingen wisselen 
de “najager” wordt de “prooi”, de “onderliggende partij” wordt 
de “bovenliggende partij”, de hond die botst krijgt ze ook terug. 
Vaak wordt spel ook ingeleid met een “spelboog” of met 
enthousiast geblaf. 

Ik adviseer mensen altijd om de spelende honden in de gaten 
te houden. Verandert er iets in het spel? Gaat de energie 
omhoog? Er zijn verschillende meningen over het wel en niet 
ingrijpen bij spel. Zelf ben ik voorstander van het regelen. Ik 
zie in mijn praktijk nogal eens honden met hond-hond 
agressie waaraan een trauma op het speelveld ten grondslag 

ligt. 
Ik vergelijk het nog wel eens met een kinderfeestje (met allemaal jongetjes van 10 jaar); dit 
ga je ook niet uit de hand laten lopen. Zodra de energie omhoog gaat, gooi je er als ouder 
ook snel een rondje chips in, toch? 
Hetzelfde geldt voor spelende honden. Zie je dat het spel uit balans raakt of dat een hond 
het niet naar zijn zin heeft. Regel het! Loop rustig naar de spelende honden toe, neem wat 
lekkers mee en haal ze vrolijk uit elkaar. Neem even de tijd om ze rustig te laten worden en 
laat ze dan weer spelen. Voordeel hierbij is: je voorkomt dat het spel kan uitlopen in 
bijvoorbeeld agressie, de hond leert dat wanneer de baas er aankomt er dan wat lekkers 
komt en dat hij na het lekkers weer mag spelen. De hond leert bovendien ook doseren via 
deze methode. 
Een hond kan op verschillende manieren aangeven dat hij het niet naar zijn zin heeft 
(hierover in een vervolgcolumn meer). Zo kan de hond bijvoorbeeld steun zoeken bij jou. 
Rent hij weg met zijn oren naar achteren en de staart tussen de benen, dan is de kans groot 
dat het allemaal teveel wordt voor hem. Neem je hond dan 
in bescherming en haal hem uit de situatie. 
 
Spelen is leuk en goed voor je hond, maar niet elke hond is 
er van gediend. Kijk goed naar jouw hond? Hoe speelt hij? 
Wat vind hij leuk om te doen? En met welk type honden 
speelt hij graag? Ga het ontdekken en geniet! Veel 
kijkplezier gewenst. 
Door Ingrid Maassen www.werkenmetjehond.nl 
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Wie wil er een hondenbaan? 

Wat is er aan de hand? 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
secretaris. Op de komende ALV van 23 
april a.s. zal de secretaris Mw. Ineke 
Bakker aftreden Welke lid wil deze functie 
gaan vervullen? 

 
Wat houdt het in om secretaris te zijn 
van onze vereniging?  
De secretaris zorgt o.a. voor de (digitale) 
correspondentie en archivering. Regelt en 
bereidt de vergaderingen en de 
bijeenkomsten voor, zorgt tevens voor de 
verslaglegging. Er wordt van hem/haar 
verwacht zich daarin te verdiepen en te 
bekwamen. Hoeveel tijd je kwijt bent is 
afhankelijk van je eigen kunnen. In 
beginsel wordt er 5x per jaar een 
bestuursvergadering gehouden waarbij je 
aanwezig dient te zijn. Als het niet altijd 
lukt om bij de bestuursvergaderingen of 
bijeenkomsten aanwezig te zijn, dan zal 
iemand anders je zo nodig waarnemen. 

 
En wat is daar nou zo leuk aan?  
Voor nieuwsgierige mensen is het vooral 
leuk, dat je overal als eerste over 
geïnformeerd wordt. In de tweede plaats 
doe je leuke contacten in de 
hondenwereld op die je anders niet gehad 
zou hebben. In de derde plaats werk je als 
team samen om de VVN voor de leden 
aantrekkelijk te maken en te houden en er 
voor te zorgen dat ons geliefde ras in 
stand wordt gehouden en gezond blijft. 
Wat wij vooral leuk vinden, is dat je als 
bestuurder mee kunt helpen om de club te 
verbeteren. De leden komen soms met 
klachten en kritiekpunten. Die nemen wij 
serieus en wij zullen altijd proberen het op 
te lossen of verbeteringen aan te brengen. 
Elk lid moet zich thuis kunnen voelen bij 
de VVN. 

 

Waarom je dan nu al aanmelden voor 
de bestuursfunctie van secretaris?  
Als je nieuw in een bestuur komt heb je tijd 
nodig om de gang van zaken in de 
vereniging te leren kennen. Je moet 
vertrouwd raken met de diverse zaken en 
daar gaat best wel even wat tijd overheen. 
Hoe eerder je start, hoe beter je 
voorbereid bent als je een taak van 
secretaris van een ander gaat overnemen. 
 
Wat hebben wij in de aanbieding? 
Wij werken binnen het bestuur op een 
prettige manier samen en helpen elkaar 
waar dat mogelijk is. Dat doen we omdat 
we de “Spets”een geweldige hond vinden 
en de leden voor ons belangrijk zijn. Als je 
belangstelling hebt, dan wil ik graag  met 
de secretaris een keertje met je komen 
praten en al je vragen beantwoorden. 
Indien je dan besluit dat je mee wilt doen 
dan kun je rekenen op steun/advies van 
het bestuur als je door de Algemene 
Ledenvergadering van 23 april a.s. in het 
bestuur gekozen zou worden. Ook daarna 
zullen  wij je graag verder helpen en 
begeleiden om een gewaardeerd 
bestuurder te worden. 
 
Wat moet je doen? 
Neem even s.v.p. contact op met mij. 
We spreken dan zo snel mogelijk iets af. 
We wachten op je reactie! 

 
Namens alle bestuursleden: 

Yvonne Huijsmans 

voorzitter@vastgotaspets-vereniging.nl 

Tel: 0610203682 
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Workshop Reddingshonden d.d. 11 juni 2016 te Zeist 
Je hebt het vast wel eens gezien. Honden die zoeken naar vermiste personen. In een bos of 
onder het puin na een aardbeving. Deze reddingshonden doen goed werk. Wist je dat jouw 
hond ook een reddingshond kan worden? 
 
De VVN organiseert voor haar leden op 11 juni 2016 in samenwerking met “Werken met je 
hond” de workshop Reddingshondenwerk. Deze vorm van zoeken is erg leuk en leerzaam 
om te doen voor zowel hond als baas. 

Bij het reddingshondenwerk doorzoekt een hond (in 
combinatie met zijn geleider) zelfstandig een gebied op zoek 
naar vermiste personen. De hond leert te reageren op 
mensen die liggen of zitten. Tijdens de workshop maak je 
kennis met de eerste stappen van het reddingshondenwerk. 
Jouw hond gaat leren dat er bij het "slachtoffer" iets leuks 
gebeurt of te halen valt. Afhankelijk van de hond kan hij 
misschien al een beetje gaan zoeken. 

De workshop vindt plaats in Zeist. De training wordt gegeven 
door Ingrid Maassen, zelf trotse eigenaar van de door haar 
zelf opgeleide reddingshond Lena. 

De workshop duurt 2 uur. Er is plaats voor minimaal 4 tot 
maximaal 8 baas-hond combinaties dus geef je snel op! 
Kosten voor de workshop bedragen € 29,50 per combinatie 
inclusief drankjes en lunch. 

We starten om 10.00 uur met de eerste groep van maximaal 4 
combinaties. Om 12.30 uur is de lunch tot 13.30 uur 

gezamenlijk met ook weer maximaal 4 combinaties van de 2e ronde, welke om 13.30 uur 
begint. Zo is er dus een gezellige gezamenlijke lunch terwijl de trainings-groepjes klein 
blijven. 
Interesse? Geef je online op via onze site. Kijk bij: Activiteiten/Kalender  Dit kan tot uiterlijk  
zondag 5 juni a.s. Maar vol = vol. 

 
Routebeschrijving  Grensweg. 

Via Tomtom: Ga 
naar de kruising 
Austerlitzseweg met 
de Grensweg te 
Zeist. Rijd langs de 
slagboom de 
grensweg in. Na een 
paar honderd meter 
staan wij aan de 
linkerkant van de 
weg. 

 

Bij vragen, neem gerust contact op met mij via: activiteitencie@vastgotaspets-vereniging.nl 
of via wendyvvn@telfort.nl 

Wendy Deckers.
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Keesachtigen en Poolhondenshow 
18 september 2016 
 

Op 18 september a.s. is de eerst volgende 
show gepland. De keurmeester voor de 
Västgötaspets is:  Dhr. G. Pedersen. 
Locatie: Hanzehal, Fanny Blankers-
Koenweg 2,  
7203 AA Zutphen. http://www.hanzehal.nl/ 
 
Te winnen kwalificatieprijzen zijn: CAC 
(Certificat d’Aptitude au Championat), 
RCAC (reserve CAC) 
BOB: Best of Breed (Beste v.h. Ras) 
BOS: Best Opposite Sex (Beste andere 
Sexe) 
BIS: Best In Show (Beste van de Show) 

De VVN doet, sinds het begin, elke 2 jaar 
mee. Deelnemen aan de K&P show wordt 
gezien als een “vervanger” van de KCM 
omdat het niet te doen is om elke jaar een 

KCM te organiseren. De prijzen die door 
de VVN beschikbaar worden gesteld aan  
 
de deelnemende leden zijn in ieder geval:  
voor de BOB winnaar de “Curragh” VVN 
wisselbeker  en voor de BOS winnaar de 
“Van Runen” wisselbeker. Er zal een stand 
van de VVN aanwezig zijn. 
 
Inschrijfgegevens van de K&P show. 
Online inschrijven 
Openingsdatum: 15 mei 2016. 
Sluitingsdatum  : 31 augustus 2016. 
Aanmeldingen per post dienen op 
bovengenoemde sluitingsdatum 
ontvangen te zijn. 
Adres : p/a Annemiek den Os, secretaris 
Rijksstraatweg 125. 2629 JE Delft. 
 
Meer informatie kunt u vinden bij:	
http://www.keesachtigen-poolhonden.nl/ 

Dorine Gijlstra

 

Wanted: DEKREUEN! 

 

Wat velen van u waarschijnlijk wel zullen 
weten, is dat onze Spetsen allemaal 
behoorlijk verwant zijn aan elkaar. Op dit 
moment is het ras gelukkig nog erg 
gezond, maar als dit zo doorgaat, zijn er 
grote problemen te verwachten. 
 
Een klein stukje geschiedenis. 
De Västgötaspets is een zeer oud ras, dat 
waarschijnlijk stamt uit de Vikingtijd. In het 
begin van de jaren veertig was het ras 
bijna uitgestorven. Dankzij twee Zweedse 
heren, Zettersten en Von Rosen, is het ras 
teruggefokt uit slechts dertien honden. 
Verlies van genen. 
Door de Zweedse, Finse en Engelse 
rasverenigingen is veel onderzoek gedaan 

naar de verwantschap van de honden van 
vandaag. Het is gebleken, dat inmiddels 
alweer 85% van de genen van het toch al 

kleine aantal van die dertien honden, die 
in de jaren 1940-45 aan de basis van de 
opbouw van het ras stonden, verloren is 
gegaan. De meeste variatie aan genetisch 
materiaal verdween doordat er geen 
gebruik meer werd gemaakt van 
afstammelingen van enkele oprichters: 
slechts een beperkt aantal honden werd 
en wordt voor de fok gebruikt. Doordat 
veel honden zich dus niet voortplanten, 
leidt dit tot het verlies van erfelijk 
materiaal, waardoor er steeds minder 
variatie is. 
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Inteelt. 
De inteeltwaarde is de kans dat een hond 
van allebei de ouders voor een bepaald 
gen precies dezelfde genetische 
informatie meekrijgt. Bij een paring van 
bijvoorbeeld een broer met zus, is het 
niveau van inteelt 25%. Als in dit geval 
allebei de ouders drager zouden zijn van 
een ziekte die op 1 gen ligt, is de kans dat 
de nakomeling die ziekte krijgt 25%. 
Volgens de Zweedse rasvereniging is de 
inteeltwaarde bij de Västgötaspets nu 
27,02% berekend over de 17 generaties! 
Binnen een gesloten populatie als de 
Västgötaspets, zal de verwantschap alleen 
maar toenemen. Hoe hoger de 
verwantschap wordt, hoe groter het risico 
op gezondheidsproblemen. 
 
Erfelijke ziekten. 
Als veel dieren binnen een populatie aan 
elkaar verwant zijn, hebben veel dieren 
dezelfde genen en zullen erfelijke ziekten 
zich zeer snel kunnen verspreiden. Als er 
daarentegen juist veel variatie is, zullen 
deze 'slechte' genen er wel zijn, maar de 
kans dat ze tot uiting komen is veel 
geringer: de kans dat een nakomeling van 
allebei de ouders precíes dezelfde 
genetische informatie meekrijgt, is veel 
kleiner. 
 
Wanted: DEKREUEN! 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het erg 
belangrijk is dat we proberen de mate van 
verwantschap tussen onze honden zo laag 
mogelijk te houden en daarmee de daling 
van genetische variatie te stoppen! 
Daarom roepen wij u op om, mocht u in 
het bezit zijn van een reu, te overwegen of 
u hem beschikbaar zou willen stellen als 
dekreu. Op dit moment is daar grote 
behoefte aan. Helaas doen er nogal wat 
vooroordelen over reuen, die gedekt 
hebben de ronde. 
 
De ervaringsdeskundige. 
Ellen Koeleman woont met haar man op 
een boerderij in het westen van het land. 
Naast haar werk en de boerderij heeft ze 
zeven spetsen: vijf reuen en twee teefjes. 
Van de reuen hebben Cody en Tiny nooit 
gedekt, maar Bill, Nalle en Oscar wel 
(resp. twee, één en vier keer). Ze heeft 
dus van alles wat en kan ons meer 
vertellen over het effect dat het dekken op 

het gedrag van haar honden heeft gehad. 
Geen van de honden is gecastreerd. Ellen 
heeft geen effect gemerkt van het dekken 
op het gedrag van haar honden, zowel niet 
naar haar toe als naar andere honden en 
zelfs niet vlak na de dekking. Alle honden 
leven zonder problemen de hele dag met 
elkaar samen. Geen van de honden is 
agressief naar andere honden, ook niet 
naar vreemde reuen en geen van de 
honden vertoont rijgedrag. Voor wat 
betreft het op zoek gaan naar en lastig 
vallen van loopse teven, is het Ellen 
opgevallen dat juist de honden die níet 

gedekt hebben hier lastiger in zijn. 
De eisen. 
Het is natuurlijk belangrijk, dat een 
eventuele dekreu gezond is. Daarom zijn 
er door de Vereniging twee 
gezondheidsonderzoeken verplicht 
gesteld: het heup- en oogonderzoek. De 
kosten van de heupfoto's zijn ongeveer € 
150,-, het oogonderzoek kost rond de € 
50,-. Hier staat tegenover, dat de reu dit 
geld, als hij ingezet wordt, zelf ruim 
terugverdient in de vorm van een 
dekvergoeding. Deze wordt  betaald door 
de eigenaar van de teef. Omdat de reu 
natuurlijk ook aan de standaard van het 
ras moet voldoen, moet hij twee keer 
minimaal een zgn. 'zeer goed' behalen op 
een show. 
Indien u denkt een geschikte reu te 
hebben of als u meer informatie wilt, 
neemt u dan alstublieft contact op met 
de fokcommissie via onze site: 
www.vastgotaspets-vereniging.nl 

Betty Petrus en Simone Uitendaal. 

(foto van de Spets met riem is Kössi, beschikbaar 
gesteld door Oili Helenius) 
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Distichiasis NL-ECVO oogpanel. 

Ontvangen op 9 februari 2016. 

Namens het NL-ECVO panel stuur ik u bijgaande brief toe in antwoord op uw vragen, die u 
heeft gesteld aan de collegae Stades en vd Sandt. 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, aarzel dan niet contact met ons 
op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
A. Heijn, dierenarts, specialist oogheelkunde, dipECVO 
Secretaris NL-ECVO panel 
heijnab@gmail.com 
 
Onverkorte weergave. 
 
NL-ECVO Oogpanel 
Aan het bestuur van de Västgötaspets Vereniging Nederland 
Ref: Västgötaspets VN Distichiasis 2016-02-05 
 
Utrecht, 05 Februari 2016 
Geacht Bestuur, 
 
Distichiasis kan worden gedefinieerd als één of enkele haren, een rij of meerdere rijen haren 
op/vanuit de vrije ooglidrand. Indien de distichiën hard, stug en naar het hoornvlies zijn 
gericht, zullen zij het hoornvlies irriteren of zelfs beschadigen. De irritatie heeft een 
verhoogde traanproductie en een gering knijpen tot gevolg, waardoor traanstreepvorming 
kan optreden. Ook kan traanvocht, via de distichiën, over de onderooglidrand lopen, 
waardoor de buitenzijde van het onderooglid vochtig wordt. De distichiën zijn zonder loep 
slecht zichtbaar. Het slijmpropje dat zich vaak rond de basis van de haar op de lidrand 
bevindt, is meestal wel goed zichtbaar. Na verwijdering van het slijm, wordt de haar 
zichtbaar. 
 
Distichiasis wordt beschouwd als een erfelijke afwijking, maar de wijze van overerven is nog 
niet geheel opgehelderd. Indien dergelijke haren aanwezig zijn bij een dier wordt het 
desbetreffende vakje (distichiasis/ectopisch cilie) op de ECVO-verklaring aangevinkt. De 
ernst wordt evt.aangegeven door het vakje gering, middelmatig of ernstig aan te vinken. 
 
Therapie: De meest simpele therapie bestaat uit het regelmatig epileren van de haren met 
een epileerpincet met ronde bekken. Deze methode kan bij alle goed hanteerbare dieren 
worden toegepast, vaak ook door de eigenaar. Definitieve verwijdering kan alleen door 
middel van chirurgisch ingrijpen worden verkregen en dient steeds onder algehele 
anesthesie te geschieden. Na de operatieve verwijdering zal geen of vrijwel geen 
littekenvorming optreden. 
 
Prognose:/preventie: De prognose is in het algemeen gunstig. Wel kunnen haarzakjes 
worden overgeslagen of onzichtbaar zijn bij de eerste behandeling omdat de haar is 
uitgevallen en de nieuwe haar nog niet is uitgegroeid. Daardoor kunnen de haartjes later 
weer uitgroeien. Het is onaannemelijk dat distichiën spontaan verdwijnen. Kaalheid van de 
lidrand (of de kruin) is voor zover ons bekend, niet beschreven, ook niet bij oudere 
mannelijke dieren. Als bij een volgend onderzoek geen distichiën worden gevonden, mag 
worden aangenomen dat de haar net wordt “gewisseld”, is geëpileerd of operatief is 
verwijderd. 
 
In het Manual van de ECVO, hoofdstuk 8, Vet. Advice, worden adviezen m.b.t. het fokken 
aangegeven vanuit oogheelkundig perspectief. 
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1- OPTIONAL (low priority): 
The defect is presumed to be hereditary (but there is no scientific evidence for its mode of 
inheritance) and the entity does not represent a prevalent or potential threat to vision or 
cause any significant reduced ocular function, pain or distress to the animal. The breeder 
may decide whether to breed the animal or not, preferably after consultation and 
discussion with the kennel club and/ or the breed club. 

2- NO BREEDING from the affected animal: 
Substantial evidence exists to support the heritability of this entity AND/OR the entity 
represents a major potential threat to vision or other reduced ocular function, pain or 
distress to the animal. 

Voor distichiasis/ectopisch cilie wordt aangegeven: 
Distichiasis/ Ectopic Cilia: OPTIONAL. Note: In severe cases: NO BREEDING from the 
affected animal. 
 
Lijders kunnen beter worden uitgesloten van de fokkerij indien bij het desbetreffende ras een 
voldoende brede fokbasis bestaat, c.q. er slechts een zeer beperkt aantal dieren met de 
afwijking is. Dan lijkt uitsluiting van alle dieren met de afwijking de meest aangewezen weg. 
Indien deze regel door een vereniging wordt aangehouden zou de consequentie zijn dat er 
dus ook niet met nakomelingen van een lijder zou mogen worden gefokt. Indien bij een 
ouderdier aanvankelijk geen, maar later toch distichiasis wordt vastgesteld, dan heeft de 
fokker wel zijn best gedaan, maar wordt het toch een lijder. 
 
Er van uitgaande dat de afwijking erfelijk is, is het kruisen van een hond met distichiasis met 
een partner die uiterlijk (phenotypisch) vrij is te ontraden. De eerste generatie zal in het 
algemeen (phenotypisch) vrij zijn, maar daarmee worden juist dragers gefokt, die niet meer 
te herkennen zijn. De genetische aanleg verspreid zich daarmee juist door het ras en zal dan 
in de volgende generaties weer opduiken. 
Het blijft een lastig probleem. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het NL-ECVO oogpanel 
 
 
Secretaris NL-ECVO panel 
 
A Heijn, secretaris 
c.c.: RVB, Oogpanel 

Tentoonstellingsuitslagen 

Stichting Hondententoonstelling Rotterdam  25 Juli 2015. 
Keurmeester: dhr. Ole Staunskjaer. 
 
Jeugdklas teven. 
Sharinjah Simasuu  Niiki NHSB 2991887 
Good size. Very nice head & expression. Good bite. Nice neck & topline. Very well 
angulated. Correct substance in the body. Moves very well. Correct coat, colour.  
1 Excellent. CAC/Beste teef/BOB. 
Openklas teven. 
Svedals Tindra Tranbär NHSB 2954932 
Good size. Nice head. Correct bite. Well set ears. Good neck & front. Could have a better 
topline & tailset. Correct substance in the body. Good coat.  Moves well. 1 Excellent 
res.CAC/CACIB. 
Famke NHSB 2893073 
Good size. Need a stronger muzzle. Good expression & bite. Well set ears, nice neck & 
front. Must have a more levelled topline and more angulation in rear. Good colour & coat. 
Moves well but needs more drive. 2. Very Good. 
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Stichting Internationale Honden tentoonstelling Maastricht  26 September 2015 
Keurmeester: mw. P.C. Zwaartman-Pinster. 
 
Babyklas reuen. 
Cedric NHSB 3000894 
5 maanden, reu met rastypisch hoofd & expressie. Prima oog & oorplaatsing. Schaargebit, 
goed pigment. Harmonisch in voor- & achterhand. Prima hals- & voorborst. Goede ribben, 
voldoende sterke rug. Voor leeftijd goede gangen. Vacht met harnasaftekening.  
1 Veel Belovend. Beste Baby. 
Jeugdklas teven. 
Sharinjah Simasuu Niiki NHSB 2991887 
14 maanden. Teefje met rastypisch hoofd. Goede oog- en oorstand. Prima pigment & gebit. 
Uitmuntend gehoekt voor & achter waardoor prima toplijn. Prima staartaanzet & -dracht. 
Uitmuntend in borst, ribben & bone & harnastaftekening & vacht. Goede gangen die wat 
krachtiger moeten worden.  
1 Uitmuntend. res.CAC/Beste Jeugdhond. 
 
Hanzeshow Zwolle 4 Oktober 2015. 
Keurmeester: dhr. J. Ebels. 
 
Tussenklas teven. 
Tridents Diaz NHSB 2972033 
20 maanden, attractieve vrouwelijke verschijning. Heel mooi rastype, met een mooie 
verhouding in hoofd en lengte. Uitmuntend gevormd hoofd, met mooi gedragen oren, 
donkere ogen. Schaargebit. Mooie bovenbelijning.  Prima ontwikkeld lichaam met mooie 
hoekingen in voor- en achterhand. Staat mooi parallel op de benen. Mooie vachtstructuur. 
Actief en ruim grijpend gangwerk.  
1 Uitmuntend. CAC/CACIB/Beste teef/BOB. 
 
Dogshow Bleiswijk 8 November 2015 
Keurmeester: dhr. T. Lindstrom. 
 
Tussenklas teven. 
Tridents Diaz NHSB 2972033 
Medium sized. Well developed. In good balance. Nice feminine head. Good neck & topline. 
Correct angulation in front but a bit broad. Prefer a bit more angulation in the rear. Very good 
coat & colour. Moved with enough reach & drive.  
1 Excellent. CAC/Beste teef /BOB. 
 
Amsterdam Winner Show 12 December 2015 
Keurmeester: Guido Schäfer (DE). 
 
Openklas reuen. 
Bodeneis Ingolf Indigo NHSB 2940700 
2 years and 5 months old. Excellent type. Correct proportion. Strong body. Masculine head. 
Dark eyes. Middle length of neck. Good topline. Excellent angulations. Powerful movement. 
Excellent coat condition. Good temperament. 
1 Excellent. res.CACIB. 
 
Veteranenklas reuen. 
Westorps Wild Bill Hickok NHSB 2726126 
11 years old male in great condition presented. Correct proportion. Strong bones. Masculine 
head, oval eyes. Good stop and ears. Strong neck and topline. Good front. Excellent rear 
angulation. Powerful movement. Good coat condition and presentation. 
1 Excellent.Veteranenwinner 2015/Beste Veteraan. 
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Jeugdklas teven. 
Sharinjah Simasuu NHSB 2991887 
16 months old. Excellent type. Good proportions. Strong bones. Feminine head. Dark oval 
eyes. Very good ear set and carriage. Strong neck and topline. A bit straight in shoulder. 
Very good rear angulations. Powerful movement. Excellent coat condition. 
1 Excellent.CAC/Jeugdwinster2015 Winster 2015/ Beste teef. 
 
Tussenklas teven. 
Jive-Juste v.d. Kloostertuin LOF: 266/0 
20 months old. Very good type. Good proportions and bones. Feminine head. Medium stop. 
Good neck. Weak topline. Arched loin. Good angulations and movement. 
1 Very Good. 
 
Holland Cup 11 December 2015 
Keurmeester: mw. Erna Upmeijer. 
 
Tussenklas reuen. 
Jeep Juste v.d. Kloostertuin NHSB 3024290 
20 maanden. Krachtige reu. Heel sterk bespierd. Hoofd in correcte verhouding & prima 
oordracht. Jammer genoeg laat hij zijn gebit niet zien. Sterke hals. Prima onderbelijning met 
mooie ovale borst. Krachtig bone met correcte voet. Staat af en toe iets frans. Hoekingen 
voor & achter correct. Goede vachtstructuur. Loopt met goede paslengte. Heeft nog meer 
ringtraining nodig.  
2 Zeer Goed. 
 
Tussenklas teven. 
Jive-Juste v.d. Kloostertuin LOF: 266/0 
20 maanden. Sterke krachtige teef met sterke bespiering. Expressief tevenhoofd met 
correcte verhoudingen. Sterke voorsnuit. Goed geplaatst donker oog. Correcte ooraanzet. 
Scharend gebit. Sterke hals-rugbelijning. Correcte hoekingen met mooie ovale borstkas. 
Staat rondom goed op de voeten. Vacht van goede structuur. Loopt met kracht & goede 
paslengte. Prima temperament.  
1 Uitmuntend. CAC/CACIB/Beste teef. 
 
De  Kerstshow  16 December 2015 
Keurmeester: dhr. A.R.R. Doedijns. 
 
Openklas reuen. 
Arthur Augustus Västgötaland NHSB 2955399 
Goed opgebouwde reu van prima totaalbeeld & type. Prima boven- & onderbelijning. Voor & 
achter goed gehoekt. Mooi mannelijk hoofd. Prima schedel & voorsnuit. Fraaie uitdrukking. 
Prima in presentatie & ringgedrag.  
1 Uitmuntend. CAC/CACIB/Beste reu/BOB. 
 
Openklas teven. 
Gurragh’s Galona Gnomus NHSB 2923124 
Teefje van 2 ½ jaar van goed type. Behoorlijke lichaamsverhoudingen. Zou wat strakker in 
de bovenbelijning kunnen. Prima staartaanzet & -dracht. voor & achter goed gehoekt. 
Behoorlijk front. Goed belijnd hoofd & prima uitdrukking. Zou wat vrijer kunnen zijn op tafel. 
Mooie kleur & conditie. 
3 Uitmuntend. 
Greentops to Nina Flair Advance NHSB 2946202 
Mooie teef van fraai type & totaalbeeld. Prima bone, maat & lichaamsproporties. Fraaie 
boven- & onderbelijning. Best lichaam. Aantrekkelijk hoofd met prima uitdrukking. Prima 
vachtkwaliteit & kleur. Gaat vlot door de ring. Prima presentatie. 
1 Uitmuntend. CAC/CACIB/Beste teef. 
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