
Officieel orgaan van de Leonbergse Honden Club Nederland. 
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 Info LHCN  

Opgericht 2 september 1966, erkend door de Raad 

van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. Aan-

gesloten bij de Internationale Leonberger Unie.  

Lid van de Federatie van Rasverenigingen van Dogach-

tigen. 

Lidmaatschap: 

Lid worden van de L.H.C.N. kan door via onze website 

het inschrijfformulier in te vullen. 

 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via e-mail 

van de ledenadministratie met uw lidmaatschapsnum-

mer.  

 

Van de penningmeester ontvangt u een factuur, via  

e-mail, met het te betalen bedrag. 

 

De Leonvaria maakt deel uit van het lidmaatschap van 

de LHCN. Het wordt gratis gezonden aan de leden en 

begunstigers.  

Zijn er meerdere personen uit een gezin lid? Dan 

wordt één Leonvaria toegezonden. 

 

De contributie bedraagt per jaar €36,00 per lid en 

€18,00 per gezinslid. U wordt lid per de 1e van de 

maand volgend op de datum van inschrijving en be-

taalt bij inschrijving naar rato tot het einde van het 

lopende verenigingsjaar (= kalenderjaar). Ieder jaar in 

december ontvangt u vervolgens de factuur voor het 

lidmaatschap van het volgende verenigingsjaar. 

 

De L.H.C.N. gaat ervan uit dat u bij uw inschrijving 

kennis heeft genomen van de inhoud van de Statuten 

en het Huishoudelijk Reglement zoals deze vermeld 

staan op deze website. 

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk 

bij de ledenadministratie van de L.H.C.N. vóór  

1 december van het lopende verenigingsjaar.  

Voor meer informatie hier over kunt u een mail sturen 

naar ledenlhcn@gmail.com  

 

Opzeggingen worden altijd bevestigd. 

 

Clubblad Leonvaria: 

Officieel orgaan van de Leonbergse Honden Club Ne-

derland. Verschijnt 6 maal per jaar. (Minimaal 4)  

 

Oplage: 530 stuks 

 

Als u 1 of meerdere foto’s heeft, die mogelijk geschikt 

zijn voor de cover neem dan contact op met de redac-

tie. Ingezonden foto’s moeten echter wel minimaal 2 

MB zijn. Worden uw foto’s niet gebruikt (bijv. keuze is 

op een ander aangeboden foto gevallen of de foto 

heeft net niet voldoende kwaliteit voor de kaft) dan 

kan in overleg bekeken worden of de foto voor een 

latere editie bewaard wordt of dat deze in het bin-

nenwerk geplaatst wordt. Overigens is gewone kopij 

over belevenissen met uw Leonberger altijd van  

harte welkom. 

 

De redactie wil graag een gevarieerd clubblad  

maken. Daarbij zijn we mede afhankelijk van wat de 

leden aanleveren. Dus heeft u wat leuks of interes-

sante informatie, stuur het aan de redactie. 

Reacties: Reageren op deze Leonvaria?  

Mail uw reactie naar de redactie. 

De redactie kan plaatsing van artikelen weigeren.  

Zij is tevens gerechtigd tot inkorting of wijziging van 

kopij. Kopij kunt u aanleveren per E-mail.  

 

Advertentietarieven 2018 
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Lisette Huijnink (eindredactie) 
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Miranda de Jong 
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Jenni Gerrits 
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 Inleveren kopij: 31 maart 2018 

Advertentietarieven (heel jaar) 2018 

Omslag A4 Kleur € 359,00 

Binnenwerk A4 Kleur € 208,00 

Binnenwerk 1/2 A4 Kleur € 125,00 

Binnenwerk 1/4 A4 Kleur €  62,00 

Advertentietarieven (eenmalig) 2018 

Omslag A4 Kleur €  90,00 

Binnenwerk A4 Kleur €  52,00 

Binnenwerk 1/2 A4 Kleur €  31,00 

Binnenwerk 1/4 A4 Kleur €  16,00 



Bestuur, Commissies en Werkgroepen 
Dagelijks Bestuur 

Voorzitter: 

Niels Steinmetz 

E-mail: voorzitterlhcn@gmail.com 

Tel: 06 -34348716 

  

Secretaris: 

Barbara Boulengier          

E-mail: secretaris@leonberger.nl 

Tel: 06 -39217366 

  

Penningmeester: 

Conny van der Land  

E-mail: penningmeesterlhcn@gmail.com 

Tel: 06 -502914 86 

  

Correspondentieadres LHCN 

Broekermeerdijk 41 

1151 CZ Broek in Waterland 

  

Commissarissen 

Commissaris Fokkerijzaken 

Anja Schut 

E-mail: fokkerijzakenlhcn@gmail.com 

Tel: 0342 -450743 

  

Commissaris Fokselectie: 

Anita Geerdink 

E-mail: fokselectieleonberger@gmail.com 

Tel: 06 -30141914 

  

Commissaris Redactie/PR: 

Lisette Huijnink 

E-mail: prredactielhcn@gmail.com 

Tel: 06 -10145594  

  

Commissaris Evenementen: 

Sandra Ekkel 

E-mail: evenementenlhcn@gmail.com 

Tel: 06 -57318782 

  

Commissies en werkgroepen 

Ledenadministratie          

Marja  Edens 

De Hulk 6A-120 

1647 DR Berkhout 

E-mail: ledenlhcn@gmail.com 

  

Fokkerijzaken 

Anja Schut 

Jan van Arkelweg 42 

3791 AC Achterveld  

Tel: 0342 -450743 

E-mail: fokkerijzakenlhcn@gmail.com 

 

 

 

Fokselectie  

Anita Geerdink        

Noorderbuurt 2 

1778 KW Westerland 

Tel: 06 -30141914 

E-mail: fokselectieleonberger@gmail.com 

  

Evenementen  

Sandra Ekkel 

Van Deelenstraat 101 

5256 JG Oudheusden 

Tel: 06 -51067389 

E-mail: evenementenlhcn@gmail.com 

  

Puppy informatie            

Carla Steinmetz 

Kruiningenstraat 118 

5045 PZ Tilburg 

Tel: 06 -41031581             

E-mail: pupinfo@lhcn.nl 

  

Documentatiecentrum     

Wilma Kroon 

Havikerwaard 52 

6995 JH  De Steeg 

Tel: 0313 -632915 

E-mail: docu@lhcn.nl  

  

Winkel                           

Joke Vonk 

Handelsweg 36 

1693 AZ Wervershoof 

Tel: 0228 -593393  

E-mail: winkel@lhcn.nl 

 

Vakantieadressen en herplaatsing 

Jolanda van Rooden 

Bergstraat 37  

7021 XG Zelhem 

Tel: 0314 -641736 

E-mail: herplaatsing@leonberger.nl 

  

Webmaster: 

Lucas Mateijsen 

E-mail: webmasterlhcn@gmail.com 

Website: www.leonberger.nl 

 

Ereleden 

Mw. M. Stramer 

Dhr. H. Sibrijns 



Van de voorzitter 
Ik hoop dat u allen fijne dagen heeft gehad, een voor-

spoedige start van 2018 en dat uw Leonberger(s) niet 

al te veel last hebben gehad van al het geknal. Hier 

waren de dames gelukkig rustig en was even plassen 

geen probleem. 

De gebruikelijke opening van het verenigingsjaar met 

een wandeling was wederom een groot succes. Dit keer 

een strandwandeling in Rockanje waar we na afloop 

heerlijk konden genieten van stamppot, snert en ander 

lekkernij. De opkomst met meer dan 60 Leonbergers en 

wandelaars was indrukwekkend en zorgde voor een 

waar spektakel op het strand voor de overige badgas-

ten.  

Dit zijn de momenten dat het fijne karakter van de Le-

onberger wordt bevestigd door het kalme en relaxte 

gedrag van onze viervoeters op het strand. Mensen zijn 

echt verbaasd dat een massa van zulke grote honden 

zo harmonieus samen kunnen spelen en wandelen, zon-

der incidenten.   

20 januari was het fokkersoverleg in Apeldoorn. Het 

eerste gedeelte was een vervolg op de presentatie die 

in 2017 is gegeven door Pieter Oliehoek over geneti-

sche diversiteit. Een zeer leerzame presentatie met 

goede inhoudelijke vragen van de aanwezige fokkers 

die zeer geïnteresseerd de presentatie volgden. Uitein-

delijk duurde het allemaal iets langer dan gepland, 

maar dat komt natuurlijk de Leonberger ten goede.  

Voor geïnteresseerden adviseer ik u, om nog eens de 

video te bekijken over genetische diversiteit die te vin-

den is op het YouTube kanaal van de LHCN. (Zoek op 

genetische diversiteit) Daarnaast hopen we snel meer 

informatie via de website beschikbaar te kunnen stel-

len. 

Op 24 maart gaan we weer samen met de Belgische 

Leonberger Club wandelen in Chaam en zoals vorig jaar 

al geschreven, zit samenwerking in kleine dingen die 

tot iets groots kunnen bloeien. Het contact met onze 

zustervereniging is goed en we leren van elkaar. Zo 

was de voorzitter van de LCB samen met zijn vrouw 

aanwezig op het fokkersoverleg om ook meer informa-

tie te verkrijgen ten aanzien van genetische diversiteit 

(mean kinship).  

Via de website kunt u zich inschrijven voor de wande-

ling en om eventueel mee te eten in restaurant de 

Steengroeve. Inschrijven kan nog tot  en met 16 maart. 

Het moment van verantwoording komt er ook weer aan 

en wel op 7 april. We zullen dan onze jaarlijkse ALV 

hebben zoals ook in de Leonvaria van december al is 

gemeld. De officiële uitnodiging, de concept notulen en 

de concept jaarrekening zitten bij deze Leonvaria. De 

ALV zal plaatsvinden in Hotel de Schimmel te Wouden-

berg. We zullen tijdens dit overleg ook een demonstra-

tie gegeven van onze geheel vernieuwde website, waar 

op dit moment nog hard aan gewerkt wordt!  

Eind april zal het keurmeestersexamen worden afgeno-

men en ik wens alle aspirant-keurmeesters veel succes 

toe. 

Hoewel er nog een Leonvaria uitkomt voordat het zover 

is, wil ik u er vast op wijzen dat we op 4, 5 en 6 mei 

weer met een stand aanwezig zullen zijn op het Animal 

Event in Hilvarenbeek. Kijk voor meer informatie op 

animal-event.nl 

 

Op de cover de reu Icoon Quibus van Dammershof 

 

 

Tot de volgende 

 

Niels Steinmetz 

 

 



 Hydrotherapie voor honden 

In dit artikel 

• Een veilige manier van revalideren en bewegen in wa-
ter 

• Welke honden hebben baat bij hydrotherapie? 

• Individueel behandelplan 

• Revalidatie team 

• Aquatraining vs Zwemmen 
• Waarom hydrotherapie en niet buiten zwemmen? 

• Kosten en vergoeding huisdierverzekering 

• Waar kunt u terecht voor hydrotherapie? 

• Op YouTube 

• Gerelateerde links op Doggo.nl 

 

Een veilige manier van revalideren en bewegen in 
water 
Hydrotherapie wordt ook wel Aqua(water)-therapie ge-

noemd. Hydrotherapie is een vorm van revalidatie, zo-

als fysiotherapie, en wordt in water uitgevoerd. Door de 

positieve eigenschappen van het water, die bijdragen 

aan een sneller herstel van het dier, is het bewegen in 

water een veilige manier van revalideren, waarbij er 

geen sprake is van verkeerde belasting of negatieve 

effecten. 

 

Tijdens het zwemmen of lopen in water zorgt de op-

waartse druk van het water ervoor dat er minder ge-

wicht op de gewrichten van het dier rust, hierdoor is het 

bewegen in water makkelijker. Dit zorgt voor een snel-

lere spieropbouw, meer flexibiliteit en mobiliteit in de 

gewrichten, functieherstel van de spieren en gewrich-

ten, een betere stabiliteit en ontspanning van de spie-

ren, zonder negatieve effecten. 

Bij hydrotherapie is het water verwarmd. De tempera-

tuur kan variëren van 28 tot en met 34 graden Celcius. 

De temperatuur van het water zorgt ervoor dat de 

bloedvaten verwijden. Hierdoor kunnen voedingsstoffen 

en zuurstof sneller door het lichaam vervoerd worden. 

Het warme water zorgt er tevens voor dat de spieren 

van het dier ontspannen en dat pijn, stijfheid en zwel-

lingen verminderen. Het bewegen in water is een in-

spannende workout. Dit heeft te maken met de dicht-

heid van het water. Dit maakt bewegen of zwemmen in 

water een betere vorm van “sporten”, maar veel minder 

belastend dan lopen of rennen. Hydrotherapie traint de 

spieren (vergroot de spiermassa), verbetert de conditie 

en het uithoudingsvermogen van het dier. 

 

Bij hydrotherapie laat je het dier zwemmen, onder be-

geleiding van een Hydrotherapeute, in een voor dieren 

geschikt bad of dieren kunnen getraind worden in een 

zogeheten Aquatrainer. Dit is een loopband die onder-

water loopt. Deze therapie is ontstaan in Engeland, 

waar ze racehonden lieten zwemmen om de spieren van 

de hond te versterken, zodat de kans op blessures tij-

dens het rennen verkleinde en de honden sneller kon-

den rennen. 

 

Welke honden hebben baat bij hydrotherapie? 

Hydrotherapie kan gebruikt worden voor dieren met 

problemen aan het bewegingsapparaat of met neurolo-

gische problemen, maar hydrotherapie is ook een effec-

tieve manier van bewegen voor gezonde dieren, waar-

van de conditie kan worden verbeterd, die af moeten 

vallen, ter ontspanning, als watergewenning of voor het 

overwinnen van watervrees. 

 

Orthopedische condities 

Revaliderende patiënten met orthopedische condi-

ties hebben baat bij hydrotherapie, omdat het een pijn-

vrije manier van bewegen is. De dieren zijn vaak stijf en 

hebben moeite met bewegen. Hydrotherapie helpt als 

spierversterking rond de zwakkere gewrichten, als pijn-

verlichting en zorgt voor het vergroten van de flexibili-

teit en mobiliteit. Bij orthopedische condities moet je 

denken aan aandoeningen zoals artrose, heupdysplasie, 

elleboogdysplasie, patella luxatie, een gescheurde kruis-

band, enzovoorts. 

 

Neurologische problemen 

Daarnaast wordt hydrotherapie ook veel gebruikt voor 

het prikkelen van de zenuwen en het stimuleren van 

beweging bij dieren met neurologische problemen.  

Dit zijn aandoeningen zoals een hernia, spondylose of 

Cauda Equina Syndroom, zenuwuitval, verlammingsver-

schijnselen, enzovoorts. 

 

Blessures 

Ook bij blessures (of ter voorkoming van) en bij het 

onverklaarbaar mank lopen van het dier en bij spierver-

lies, kan hydrotherapie helpen. 

 

Ouderdom 

Als laatste hebben oudere dieren veel baat bij hydrothe-

rapie. Als ondersteuning tegen stijfheid en slijtage van 

de spieren en gewrichten. 

Overgewicht 

Dieren met overgewicht hebben vaak moeite met bewe-

gen en door het gewicht belasten ze hun gewrichten 

teveel. Wat weer leidt tot slijtage en artrose. Dit maakt 

het nog moeilijker om te bewegen en af te vallen. 



Het water zorgt ervoor dat dieren met overgewicht 

makkelijker kunnen bewegen en hierdoor zonder belas-

ting bewegen en afvallen.  

 

Sporthonden 

Bij sporthonden helpt hydrotherapie bij het verbeteren 

van de conditie, de souplesse en de spierkracht. 

 

Voor welke honden is hydrotherapie niet ge-

schikt? 

Dieren met open wonden, hechtingen, ernstige huid-

problemen, long– of hartafwijkingen en loopse teven 

zijn niet geschikt voor hydrotherapie. 

 

Individueel behandelplan 

Voor revaliderende patiënten wordt bij hydrotherapie 

altijd een behandelplan opgesteld. Deze dieren worden 

meestal door de dierenarts doorverwezen. Voor het 

behandelen van een dier moet de dierenarts altijd een 

gezondheidsverklaring tekenen. De dierenarts verklaart 

hiermee dat de hond geschikt is voor hydrotherapie en 

geen afwijkingen heeft die de revalidatie kunnen be-

lemmeren. Vervolgens komen de patiënten voor een 

intakegesprek bij het hydrotherapiecentrum. De Hydro-

therapeute stelt op basis van de individuele case een 

behandelplan op, zodat het dier een zo goed mogelijk 

herstel kan geschieden. Hydrotherapiepatiënten die 

komen voor fitness, om af te vallen of voor waterge-

wenning komen meestal niet op verwijzing van de die-

renarts, maar die dierenarts dient in dit geval nog 

steeds een gezondheidsverklaring te ondertekenen, om 

klinische problemen uit te sluiten. 

 

Revalidatie team 

Hydrotherapie wordt veelal in combinatie gebruikt met 

fysiotherapie, osteopathie, acupunctuur, lasertherapie 

of andere revalidatietechnieken. Al deze revalidatieart-

sen werken samen, met elkaar en met de dierenarts, 

als één medisch team, om zo een zo goed mogelijk 

herstel voor de patiënt te verwezenlijken. 

 

Aquatraining vs Zwemmen 

De therapie kan zowel worden uitgevoerd in een speci-

aal zwembad voor dieren als in een Aquatrainer (zie 

foto hieronder). Bekijk ook dit filmpje van een hond 

met heupdysplasie in een aquatrainer, https://

www.facebook.com/mijnhondmethd/videos/

vb.1006014179443827/1045628032149108/?

type=3&theater 

Zo zijn er speciale aquatrainers en zwembaden voor 

bijv. honden en paarden. Beide vormen van hydrothe-

rapie hebben voordelen en nadelen. Hydrotherapie in 

een Aquatrainer is gebaseerd op het maken van rechte 

natuurlijke bewegingen. Het dier loopt of rent in het 

water. Als het water hoog genoeg is kunnen sommige 

kleinere honden ook zwemmen. In de Aquatrainer kan 

de hoogte van het water en de snelheid van de loop-

band gemanipuleerd worden door de Hydrotherapeute 

en hierdoor afgestemd worden op de patiënt. De hoog-

te van het water heeft effect op de hoeveelheid ge-

wichtloosheid en de manier van bewegen van het dier. 

De stabiliteit, de spierkracht en balans kunnen zo effec-

tief getraind worden.  

 

Honden die last hebben van watervrees gaan vaak 

makkelijker in een Aquatrainer. Tijdens het zwemmen 

gaat de Hydrotherapeute samen met het dier het water 

in en begeleidt hij of zij het dier tijdens de revalidatie. 

Het dier krijgt hierbij een tuigje of zwemvest aan. De 

bewegingen van het dier zijn tijdens het zwemmen vrij-

er. Het maakt dus niet uit als het dier een poot minder 

goed kan bewegen. De Hydrotherapeute kan handmatig 

de bewegingen van het dier, de snelheid van bewegen 

en richting van de beweging, manipuleren. Hierdoor 

traint het dier meer spieren dan in een Aquatrainer en 

kan de Hydrotherapeute meer beweging en stimulatie 

in de spieren en zenuwen genereren. Wat een positief 

effect heeft op de mobiliteit en flexibiliteit. Zo is het 

zwemmen ook erg geschikt voor een dier dat bijna niet 

kan lopen. In beide gevallen wordt de behandeling al-

tijd aangepast aan de specifieke patiënt.  

 

Waarom hydrotherapie en niet buiten zwemmen? 

Hydrotherapie wordt altijd uitgevoerd in warm water, 

van minstens 28 graden. Honden met bijvoorbeeld ar-

trose hebben hier baat bij, omdat de spieren ontspan-

nen en de bloedvaten verwijden. Dit maakt het fijner 

en gemakkelijker voor ze om te bewegen en dit stimu-

leert de circulatie. Daarentegen heeft het zwemmen in 

een koud meer of een sloot, een negatief effect op de 

spieren en gewrichten. Deze verkrampen en verstijven 

en de bloedvaten vernauwen, wat de circulatie juist 

afremt. Een hond buiten laten zwemmen is niet slecht, 

maar het is af te raden om oudere honden of honden 

met neurologische of gewrichtsproblemen te laten 

zwemmen in erg koud water. 

 

Kosten en vergoeding huisdierverzekering 

De kosten voor hydrotherapie variëren per hydrothera-

pie centrum en zijn afhankelijk van de vorm en duur 

van de therapie. Zo is er een verschil in kosten tussen 

een behandeling voor paarden en voor honden. Daar-

naast zijn er verschillen tussen therapie in een Aqua-

trainer en in een zwembad. Voor de kosten kun je de 

websites van de hydrotherapiecentra raadplegen. 

Er zijn een aantal huisdierenverzekeringen die de kos-

ten van hydrotherapie dekken. De voorwaarden hier-

voor zijn dat de therapie wordt uitgevoerd door een bij 

de NVFD geregistreerd dierfysiotherapeut en soms 

moet er voor de vergoeding van hydrotherapie een 

aanvullend pakket worden afgesloten. Het gaat hierbij 

om de huisdierverzekeringen van: OHRA, Petplan, Pro-

teq en Inshared. De huisdierenverzekering van Hema 

vergoedt geen hydrotherapie, maar wel fysiotherapie. 

Het is belangrijk om vooraf goed na te vragen bij je 

verzekering of deze hydrotherapie dekt en onder welke 

voorwaarden. 

 

 



Waar kun je terecht voor hydrotherapie? 

Er zijn verschillende praktijken in Nederland en in het 

buitenland waar hydrotherapie voor dieren wordt toege-

past. Hydrotherapie wordt toegepast door fysiothera-

peuten, in hydrotherapie gespecialiseerde dierenartsen 

of speciaal opgeleide dier Hydrotherapeuten. Vraag bij 

je dierenarts meer informatie over het dichtstbijzijnde 

centrum. 

Hydrotherapeutes die als vooropleiding fysiotherapie 

hebben gestudeerd, zijn aangesloten bij de vereniging 

Vakgroep Hydrotherapie Hond (hydrotherapiehond.nl) 

Op de website staat een overzicht van de aangesloten 

fysiotherapeutes. 

Een lijst van hydrotherapiecentra gerund door speciaal 

opgeleide honden Hydrotherapeutes; 

• MomoDogs.nl 

• Hydrotherapiehond.nl/ 

• HydroDogs.nl 

• AquaDog.nl 

 

Een lijst van overige hondenzwembaden; 

• Toscanzahoeve.be 

• Voordehond.com 

• Aqua-fun.be 

• Swim4dogs.nl 

• Dogsplash.nl 

 

 

Dit artikel is geschreven door Britt van Roosmalen, zij is 

gediplomeerd Hydrotherapeute en eigenaresse 

van HydroDogs; een honden hydrotherapiecentrum 

voor revalidatie, fitness en beweging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.doggo.nl 



  

Dekmeldingen 
Kennel Van het Bargennest  Dekking 26-01-2018 

Teef Angel from the Isle of the North, HD-A, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP D/N  Geboren  

Eigenaar P.N. Barsingerhorn// C.J.M. Dekker te Warmenhuizen    

Reu Wijzijnhet Willem Woscany, HD-A, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Eigenaar E. & J. Uiterlinden te Beilen    

Kennel Van het Leonhuuske  Dekking 15-01-2018 

Teef Femke van het Leonhuuske, HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)  Geboren  

Titels Winster ’13, Nederlands, Belgisch en internationaal Kampioen    

Eigenaar B.Elshof, te Enschede    

Reu Rosaceae Melocactus, HD-A, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Titels Jeugd Winner 2011, Winner 2011, Nederlands Kampioen    

Eigenaar J. Strauven, te Lanaken (België)    

Kennel From Various Canine Dekking 14-01-2018 

Teef Troja Trisha v.d. Bachtalen , HD-B, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)  Geboren  

Eigenaar J. Hedel- Langens    

Reu Sconfinato Signore Stefano , (HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Eigenaar A. Schut, te Achterveld    

Kennel Hairy Hugs From  Dekking 13-01-2018 

Teef Rosaceae Espostoa, HD-A, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)  Geboren  

Eigenaar T.M. Daling- Kootstra/ A.M. Daling te Zwiggelte    

Reu Wijzijnhet Willem Woscany, HD-A, LPN1 & 2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Eigenaar E. & J. Uiterlinden te Beilen    

Kennel Rosaceae Dekking 13-11–2017 

Teef Rosaceae Rosa, HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)  Geboren 10-01-2018 

Eigenaar Y.T.M. van Lobenstein-de Heij, te Dreumel  Reuen 0 Teven 3 

Reu Rosaceeën Gladiolus, (HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Eigenaar Y.T.M. van Lobenstein-de Heij, te Dreumel    

Kennel Van Hescos Leo’s Dekking 21-11–2017 

Teef Lempileijonan Onnen Onkija, (HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij) 

ED (vrij)  

Geboren 24-01-2018 

Eigenaar H.E. Cooiman, te Enschede  Reuen 0 Teven 4 

Reu Dragongårdens Wild One, (HD-A, LPN1&2 N/N (vrij) LEMP N/N (vrij)    

Titels Ned. Jeugd Kamp    

Eigenaar B. Elshof, te Enschede    

Geboortemeldingen 



Belgisch – Nederlandse Wandeling  

Na het grote succes van vorig jaar wordt er op 24 

maart 2018, in samenwerking met de Belgische Leon-

bergerclub, wederom een wandeling georganiseerd. 

 

Locatie: De Steengroeve, Industriestraat 24, 4861 PR 

Chaam. 

 

Uiteraard hoeft u geen lid te zijn van de LHCN om met 

ons mee te wandelen, iedereen is van harte welkom, 

maar u dient zich wel voor deze wandeling aan te mel-

den. 

 

We verzamelen om 10:30 uur bij de Steengroeve. 

Er kan worden mee gewandeld met 2 verschillende 

wandelingen. Eén van 5 km, deze duurt ongeveer an-

derhalf uur en zal starten om 11.00 uur. En een korte 

wandeling voor de puppy’s en oudere honden, deze zal 

een half uurtje duren en start om 11.30 uur. 

 

Er is een groot ven waar de honden heerlijk kunnen 

zwemmen en er zijn genoeg slootjes en plassen om lek-

ker vies te worden. 

 

Na de wandeling kunt u heerlijk genieten van een Kip-

saté, Hamburger of een vegetarisch menu. 

Deelname is alleen mogelijk na aanmelding én betaling 

vooraf! 

 

De kosten voor de lunch bedragen voor leden  

€11,- per persoon. 

De kosten voor de lunch bedragen voor niet leden  

€12,- per persoon. 

Uw keuze kunt u aangeven op het inschrijfformulier, 

deze kunt u op onze website vinden. Uiteraard is het 

niet verplicht om deel te nemen aan de lunch, dit kunt 

u aangeven op het online inschrijfformulier. 

 

Meewandelen en lunchen? 

Wandelen en lunchen u en uw Leonberger(s) ook weer 

gezellig mee, u dient zich dan voor 16 maart 2018 op te 

geven via het online inschrijfformulier. 

Ook als u alleen mee wilt wandelen dient u zich voor 

deze wandeling via het online inschrijfformulier aan te 

melden. 

 

Het verschuldigde bedrag dient u voor 16 maart 2018 

over te maken op rekeningnummer van Leonbergse 

Honden Club Nederland. Info hierover vindt u op onze 

website. 

 

Er is helaas geen restitutie mogelijk van betaalde be-

dragen. Er is geen mogelijkheid om op de dag zelf af te 

rekenen om deel te kunnen nemen aan de lunch. 

  

Wij hopen u net als vorig jaar weer in grote getale te 

mogen begroeten 

 

Chris Aelbrecht en Niels Steinmetz  



 

Winkel LHCN 

  Kalender 2018 €13,00 

 

U kunt alle artikelen bestellen per e-mail. Stuur een e-mail met uw bestellingen naar winkel@lhcn.nl 

U ontvangt een bevestiging met het bedrag van uw bestelling verhoogd met de verzendkosten. Na beta-

ling wordt uw bestelling verzonden. 

Voor meer artikelen kijk op onze website www.leonberger.nl  

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.  

LHCN-winkel 

mw. J. Vonk 

Tel. 0228 – 593 393 

E-mail: winkel@lhcn.nl 

 

Houden van Leonbergers 

(uitgave 2017) €6,50 

T-shirt met leonberger in de 

kleuren wit, grijs en blauw € 

18,00 

Ketting voor foto € 15,00. 

Ketting met diverse moge-

lijkheden.  

Wat er allemaal mogelijk is 

kunt u navragen bij Joke. 

Voor meer informatie over bovenstaande artikelen 

kunt u contact opnemen met Joke. 

Zij kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn bij 

sommige artikelen zoals bijvoorbeeld de Ketting en 

Armband voor foto’s. 

Armband voor foto’s € 4,50 

Armband met diverse moge-

lijkheden. Wat er allemaal 

mogelijk is kunt u navragen 

bij Joke. 

Kinder T-shirt in alle kinder-

maten, verkrijgbaar in de 

kleuren wit en grijs € 15,50 
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Stichting Leonbergse ReddingsHonden     

 

Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep 

Website : www.leonbergsereddingshonden.nl 

E-mail: info@leonbergsereddingshonden.nl 

 

 

Contactpersonen 

Dhr. Henry Verheijen 

Tel: 0321-331711 

 

Mw. Ellen Veenhuizen   

Tel: 0342-453133 
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De basiscursus speur- en reddingswerk is alweer be-

gonnen en de waterwerkcursus zit alweer vol, dus ook 

dit jaar zijn er weer veel mensen lekker aan het werk 

gegaan met zijn of haar hond. 

 

Als je in het verleden de basiscursus hebt gedaan, kan 

je meedoen aan de plusdagen. 

 

04-03 plusdag revieren 

Wil je weer eens met je hond in het bos op zoek gaan 

naar een slachtoffer? Deze keer gebruiken we het ca-

mouflagepak weer, dus de honden moeten goed hun 

neus gebruiken om het slachtoffer te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lawinewerkcursus in januari was gelukkig weer heel 

goed verlopen. 

Zoals het er nu uitziet gaan we in 2020 weer dus als je 

mee wilt: meld je dan aan voor de basiscursus 2019. 

Dat kan nu al! 

 

Hierbij een aantal foto’s om een indruk te krijgen. 

 

 



Lawinewerk met Zogno 
Voor het eerst mocht Zogno, onze Leo van 15 maan-

den mee naar de cursus lawinewerk. Net als vorige 

keer “wonen” we die week in het gastvrije Gschwen-

derhaus in Tiefenbach bij Oberstdorf, Zuid-Duitsland. 

 

Onze “pub” had nog nauwelijks sneeuw gezien in zijn 

leven, maar zodra we uit de auto waren sprong hij als 

een konijn door de diepe sneeuw. Happy dog! En toen 

zijn grote vriend Mahnoah er even later ook bleek te 

zijn was het feest compleet. Ook waren er nog 7 ande-

re honden. Iets minder belangrijk dan Mahnoah, maar 

toch ook wel gezellig. 

De eerste dagen werd er voor de deur van het 

Gschwenderhaus getraind: 1 trapje af en speuren, gra-

ven en slachtoffers zoek. Hoe makkelijk kan je het 

hebben!  

 

Het zoeken naar een slachtoffer werd eerst in een open 

kuil gedaan, dat kende de honden nog uit het bos. Al 

snel werd de sneeuwhut gesloten en moesten de hon-

den gaan graven. Zogno liep af en toe een rondje, 

maar de geur van zijn speeltje, koekjes en een leuk 

mens kwam toch duidelijk van achter de sneeuw! Kei-

hard je kop door de muur duwen lukt soms, maar is 

niet heel fijn. Graven dan maar! En ja, daar binnen is 

het feest. Door het supermooie frame van Eelco kon 

het slachtoffer zelfs in de sneeuwhut knuffelen met de 

Leo’s. En na de regendag (helaas) was de hut nog net 

zo hoog en ruim. 

Op woensdag is het overdag een vrije dag, we zijn met 

4 mensen en 2 honden (uiteraard Zogno en Mahnoah) 

met de lift de Fellhorn opgegaan. Helemaal niet span-

nend… toch wel een beetje. Het prachtige uitzicht heb-

ben de honden niet gezien, wel konden ze lekker stoei-

en in de zachte sneeuw. Ze zijn heel veel gefotogra-

feerd.  

 

Tijdens de lunch komt er een meneer naar ons toe. 

Vertelt dat hij de week erop een Leonbergerpup mag 

gaan halen. Later belt hij dat hij wel mee wil gaan 

doen met de speurcursus in 2019! Nog nooit een aan-

melding van nieuwe deelnemer gehad op zo’n bijzon-

dere plek. 

 

Woensdagavond is de “nachtoefening”. In het donker, 

alleen met hoofdlampjes, een slachtoffer zoeken. Dat is 

moeilijk! Bergje op en neer, wel een voorwerp gevon-

den, maar een mens? Dat kan niet. Na heel lang zoe-

ken (en een beetje hulp) toch eindelijk Bart gevonden. 

Dikke knuffel en helemaal afgelikt. Allemaal blij! 

 

Op donderdag, een prachtige zonnige dag, ging de hele 

groep met de Sollereckbahn naar boven. Eitje natuur-

lijk voor Zogno, die had het al geoefend. Een prachtige 

wandeling, met af en toe wat gladde stukken. Drie uur 

was voor sommige mensen (en enkele honden) wel 

lang. Zogno vond alles best en wilde aan het eind best 

nog even met Goral spelen. 

Dan alweer vrijdag, de laatste dag. Die staat in het 

teken van transport. De hond moet vervoerd kunnen 

worden. Het takelen (zoals aan een helikopter, die we 

helaas even niet hadden….) blijft wel raar voor de hon-

den. Samen met je hond op de slee is altijd goed voor 

een mooie foto. Als je je hond ten minste op de slee 

krijgt. Toch is iedereen weer geslaagd voor de cursus. 

Irene met haar hond Constanze zelfs voor de 5e keer! 

Ze hebben er een mooie oorkonde voor gekregen, 

want ten slotte zijn baas en hond niet meer de jong-

sten. 

Zogno vond het een fantastische week, en zijn baasjes 

dus ook.  

 

Groetjes van Fred en Ellen, en een poot van Zogno. 



Gebitsverzorging van je hond 
Gebitsverzorging van je hond is erg belangrijk om te 

doen, want hiermee houd je de tanden van je hond 

schoon en wordt tandsteen bij je hond voorkomen. Een 

hond kan namelijk ziek worden als hij tandsteen en 

tandvleesontsteking heeft, want deze bacteriën kunnen 

dan door het lichaam van de hond gaan zwerven en 

ontstekingen veroorzaken. Helaas komen gebitsproble-

men bij honden nog erg veel voor, namelijk ongeveer 

bij 80% van de honden die ouder dan 3 jaar zijn. 

In dit artikel kun je meer informatie vinden over tand-

steen bij je hond, namelijk hoe je dit kan herkennen en 

wat je eraan moet doen. Daarna zijn twee manieren 

uitgewerkt tegen het ontstaan en voorkomen van tand-

steen, namelijk kauwmateriaal en tandenpoetsen. 

Tandsteen bij een hond 

Tandsteen bij een hond ontstaat als tandplak hard 

wordt. Tandplak is een laagje op de tanden dat bestaat 

uit voedselresten, slijm en bacteriën. Tandplak bij je 

hond zal voornamelijk voorkomen als je hond brokken 

krijgt. Als je hond vers vlees (rauw vlees) krijgt heeft je 

hond meestal minder/geen last van tandplak en dus ook 

geen tandsteen. Uiteraard werkt het niet als je hond al 

tandsteen heeft en je gaat de hond vers vlees voeren, 

eerst zal dan het tandsteen verwijderd moeten worden.  

 

Hoe is tandsteen bij je hond te herkennen?   

Tandsteen bij je hond is te herkennen door een bruine/

gele (harde) aanslag op de tanden van de hond. Daar-

naast zal de hond uit zijn mond stinken. Op de onder-

staande foto zie je hoe tandsteen eruit kan zien. Een 

gezond gebit is te herkennen aan spierwitte tanden, 

roze tandvlees en geen stinkende adem.  

Wat moet je doen als je hond last heeft van tand-

steen?  

Vaak zal de dierenarts naar het gebit van je hond kijken 

en als er teveel tandsteen aanwezig is, dan kan de die-

renarts een gebitsreiniging doen. Dit houdt in dat de 

hond onder narcose zal moeten, zodat het tandsteen 

volledig weggehaald kan worden. Naast dat dit een be-

hoorlijk prijskaartje met zich meeneemt (meestal vanaf 

100 euro, wat aan het gewicht van je hond ligt), heeft 

het ook een narcose-risico omdat dit meestal bij wat 

oudere honden zal gebeuren (er bestaat dus een kans 

dat de hond niet meer wakker zal worden). Daarom kan 

je tandsteen het beste voorkomen, door bijvoorbeeld 

vers vlees te voeren, de hond te laten kauwen of de 

tanden te poetsen.  

 

Kauwmateriaal voor je hond 

Er zijn verschillende redenen om je hond te laten kau-

wen. De eerste reden is als je hond veel kan kauwen 

dat hij veel speeksel aanmaakt en het gebit hierdoor 

schoon houdt. Daarnaast zijn er speciaal ontwikkelde 

natuurlijke botten waardoor collageen vrijkomt en hier-

door tandplak op laat lossen, zodat er geen tandsteen 

kan ontstaan. Een ander voordeel heeft niet zozeer met 

het gebit van de hond te maken, maar meer met zijn 

welzijn. Honden hebben namelijk een natuurlijke be-

hoefte om te kauwen en bij het kauwen komen endorfi-

ne vrij in de hersenen (gelukshormoon) en hierdoor 

komt hij tot rust. Ook zorgt kauwen ervoor dat het  

hongergevoel weggaat.  

 

Wat is geschikt kauwmateriaal voor je hond?  

Mijn voorkeur bij kauwmaterialen is dat het van natuur-

lijke basis is, zodat het volledig verteerbaar is en geen 

schade kan veroorzaken (bijv. door toegevoegde chemi-

sche middelen). Daarnaast wil je dat het niet zozeer een 

lekkere snack is voor je hond, maar vooral dat hij lan-

ger kan kauwen (voor een betere gebitsverzorging). 

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor gedroogde runder-

huid, bullenpezen of een flos. Bij een flos zou ik kiezen 

voor een witte flos, omdat daar geen kleurstoffen inzit-

ten. Beter kun je jouw hond niet op stokken laten kau-

wen, omdat dit voor problemen kan zorgen in de dar-

men of soms zelfs in het gehemelte stukjes stok vast 

komen te zitten. Ook op tennisballen kan je de hond 

beter niet teveel laten kauwen, omdat de tanden hier-

van slijten.  

 

Tandenpoetsen van je hond 

Het tandenpoetsen van je hond is nog een manier om 

het gebit van je hond schoon te houden. Het is wel be-

langrijk om hiervoor een speciale hondentandpasta te 

kopen, omdat een hond niet tegen fluoride kan. Je kan 

ook zonder tandpasta de tanden van je hond met een 

tandenborstel poetsen of je kan ervoor kiezen om met 

een gaasje langs de tanden te gaan. Zorg ervoor dat je 

jouw hond hier rustig en langzaam aan laat wennen. 

Over de frequentie van het tandenpoetsen zijn verschil-

lende verhalen, sommige geven aan om dit elke dag te 

doen en anderen zeggen dat 1 keer per week voldoende 

is. Wil je voor deze methode kiezen, kijk dan of 1 keer 

per week poetsen voldoende is. 

 

Ik hoop dat ik je bewuster heb gemaakt over hoe be-

langrijk het is om de gebitsverzorging van je hond te 

onderhouden en een methode te kiezen die bij jou past 

(vers vlees voeren, laten kauwen of tandenpoetsen). 

Uiteraard kunnen deze ook in combinatie toegepast 

worden.  

 

door Larissa van de Klundert  

De Hondenacademie Boxtel/Liempde  



 Mutaties Nederlandse Dekreuen 
De reuen moeten voldoen aan de eisen, opgesteld in 

het VerenigingsFokReglement, en mogen niet meer 

dan 6 nesten in Nederland verwekken.  

Zodra de reu de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt, 

wordt hij van deze lijst verwijderd.  

Indien de eigenaar van de reu geen lid is van de LHCN, 

dan wel geschorst of geroyeerd, worden zijn/haar ge-

gevens niet vermeld.   

In de Leonvaria vermelden wij uitsluitend de mutaties!!                                                                   

Voor de volledige / actuele lijst verwijzen wij U 

graag naar de website van de LHCN.                 

Wijzigingen, e.d., kunt U doorgeven aan de  

Webmaster van de LHCN, en ook graag aan  

Jenni Gerrits (Leonvaria) 

 

Nieuw op de lijst 

Eos Eejoravi Easie van Lizjernanjo  

Geb. 13-02-2015 / HD-A 

LPN1 & LPN2 & LEMP-N/N   

FSK: 08-07-2017 

V.: Jabies Gaureel the Gardian Angel  

M.: Sconfinato Orani Onice 

Eig.: R. Staal & I. Staal,  

Constance Gelderblomlaan 18,  

2545 ER ’s-Gravenhage. Tel. 06-21847810 

Dekkingen: 0 nesten / 0 pups 

 

Dhiya-Sayen Anakin, Geb. 09-09-2014 

HD-A / LPN1 & LPN2 & LEMP-N/N 

FSK: 08-07-2017 

V.: Choovio Moon Leo v. Birkenberg  

M.: Memicedaïska Bodhi-Forba 

Eig.: C.H. Steinmetz, Kruiningenstraat 118, 

5045 PZ Tilburg. Tel. 06-41031581 

Dekkingen: 0 nesten / 0 pups 

 

Aayden van Luzula’s Hof, Geb. 04-11-2015 

HD-A / LPN1 & LPN2 N/N & LEMP-N/N 

FSK: 28-01-2018 

V.: Medvebergi Maszkos Hobbit  

M.: Ainnir vom Welland 

Eig.: G.H.M. Ariëns & M.A. Rosendahl, 

Neersteindsestraat 4, 6631 KD Horssen 

Tel. 06-53316464 

Dekkingen: 0 nesten / 0 pups 

 

Pachakisha Cobber Hobbit’s Son  

Geb. 10-09-2015 / HD-A 

LPN1 & LPN2 & LEMP-N/N   

FSK: 28-01-2018 

V.: Medvebergi Maszkos Hobbit  

M.:Memicedaïska Diviya 

Eig.: W. de Groot & J. v/d Heijden  

Heide 3b, 5473 TB Heeswijk- Dinther 

Tel. 0645008475 

Dekkingen: 0 nesten / 0 pups 

 

Dekkingen (nesten/pups) aangepast 

Rosaceeën Gladiolus  

Geb. 29-11-2014 / HD-A 

LPN1 & LPN2 & LEMP-N/N 

FSK: 19-11-2016 

V.: Rosaceae Juncelles / M.: Rosaceae Nonnea 

Eig.: H.K.J. & Y. T.M. van Lobenstein- de Heij,  

Maasdijk 24, 6621 KE Dreumel. 

Tel.: 0487-572914 

Dekkingen: 1 nest / 3 pups 

 

Dragonsgårdens Wild One, NJK 

Geb. 29-05-2013 / HD-A 

LPN1-N/N & LPN2-N/N 

FSK: 14-11-2015 

V.: Dragonsgårdens Rackarunge 

M.: Lejonvindes’s Yummie Yam Yam 

Eig.: B. Elshof, Holtwiklanden 84 

7542 JP Enschede. Tel. 053-8509366 

Dekkingen: 3 nesten / 21 pups 

 

Mutaties Buitenlandse Dekreuen 

Buitenlandse dekreuen met de hoeveelheid nesten,  

en pups, die zij verwekt hebben in Nederland.  

Zodra een reu de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt, 

wordt deze van de lijst verwijderd.  

In de Leonvaria vermelden wij uitsluitend de mutaties!!  

Voor de volledige/actuele lijst verwijzen wij U 

graag naar de website van de LHCN. 

 

Wijzigingen, e.d. kunt U doorgeven aan de  

Webmaster van de LHCN, en ook graag aan  

Jenni Gerrits (Leonvaria) 

 

Nesten / pups aangepast: 

Mi Amigo de Leo’s v. Kvallk 

Geb. 17-07-2012 / België 

HD-A & ED-0 / LPN1 & LPN2-N/N & LEMP-?? 

Dekkingen: 2 nesten / 18 pups 

 

 

Jiminy Jamppa du Chateau des Lys 

Geb. 26-08-2014 / België 

HD-B & ED-0 / LPN1 & LPN2 & LEMP-N/N 

Dekkingen: 5 nesten / 45 pups 

  

Van lijst verwijderd: 

Artos Quino von der Osnitz 

Geb. 02-02-2008 / Duitsland 

Dekkingen: 1 nest / 9 pups  

 

Overleden: 

Ice-T from Yellow’s Garden 

Geb. 20-03-2009 / België 

Dekkingen: 2 nesten / 19 pups 

 

 

 

 

 



Mijn hond is loops 
Je hond is loops, wat een bijzondere periode inhoudt 

voor zowel teefje als eigenaar. 

Ze kan zich anders gedragen, het lichaam verandert en 

andere honden benaderen haar met vernieuwde inte-

resse. 

Hoe zie je dat je hond loops is ? 

En wat houdt dit eigenlijk in? 

 

In dit artikel vertellen we jullie alles over loopsheid bij 

de teef. 

 

Loopsheid bij honden 

Je hond is loops geworden, wat een aparte periode in 

het jaar inhoudt. Elk hondenbaasje dat een gezond en 

niet gesteriliseerd teefje heeft zal loopsheid meema-

ken. 

Deze speciale gebeurtenis kan voor verwarring zorgen, 

maar is echter geheel volgens de wetten van de na-

tuur. 

Wat is dit verschijnsel eigenlijk? 

Tijdens de loopsheid vindt er een hormonale verande-

ring plaats in het lichaam van het teefje. Er volgt een 

vruchtbare periode waarin ze gedekt kan worden door 

de reu, om zich voort te planten. 

Een teefje is dus niet het hele jaar door ontvankelijk 

om puppy’s te krijgen. Hoe vaak is ze vruchtbaar? 

 

Hoe vaak is mijn hond loops? 

De meeste teefjes worden twee keer per jaar loops. 

Er zijn echter rassen die dichter bij de natuurlijke voor-

ouder staan, zoals de Basenji, Tibetaanse Mastiff en 

wolfshondenrassen. Zij worden maar éénmaal per jaar 

loops, net als de wolf. Wanneer dit is, verschilt per in-

dividu. De loopsheid vindt zijn start in de puberteit. 

Hoe groter het ras, hoe later de eerste loopsheid zal 

plaatsvinden en de hond geslachtsrijp wordt. Dit vari-

eert tussen de leeftijd van 6 maanden en 2 jaar. 

 

Hoe lang duurt loopsheid bij je hond? 

Gemiddeld duurt de loopsheid zo’n 3 weken. Deze 

keert bij een interval van tweemaal per jaar elke 6 tot 

9 maanden terug. 

De cyclus van zoogdieren, dus ook die van honden, 

bestaat uit 4 fasen. De pro-oestrus, oestrus, met-

oestrus (post-oestrus) en an-oestrus. De loopsheid van 

de teef speelt zich af in de eerste twee fasen:  

de pro-oestrus en oestrus. 

 

Pro-oestrus  

Hierbij bereidt het lichaam de vruchtbare periode voor. 

Het gehalte van hormonen zoals FSH (Follikel Stimule-

rend Hormoon) en oestrogeen in het lichaam stijgt. Dit 

kan 2 tot 13 dagen duren, afhankelijk van het individu.  

 

Oestrus 

Zo rond de 11e tot 13e dag vindt er een LH-piek 

plaats; een piek in het gehalte van Luteïniserend Hor-

moon. Dit veroorzaakt de eisprong, waardoor het teefje 

vruchtbaar wordt. Zij staat vervolgens open voor dek-

king, deze periode duurt ca. 4 tot 15 dagen. 

Vervolgens treden de laatste twee fasen van de cyclus 

op. 

 

Loopsheid en zwangerschap 

De loopsheid wordt gevolgd door de met-oestrus en an

-oestrus. 

 

Met-oestrus (post-oestrus)  

Wanneer een teefje succesvol gedekt wordt door een 

reu, is zij zwanger ofwel “drachtig”. In dit geval blijft 

het gehalte van het hormoon progesteron in haar li-

chaam stijgen. Dit sluit de baarmoedermond af voor 

meerdere dekkingen en bevordert de zwangerschap. 

Na een gemiddelde draagtijd van 63 dagen zullen de 

pups ter wereld komen. 

Is zij niet succesvol gedekt? Dan gaat het lichaam 

langzaamaan terug naar de rusttoestand. Deze periode 

duurt ca. 42 tot 70 dagen. 

 

An-oestrus 

De laatste fase is de rusttoestand van het lichaam, 

waarin de hond zich niet bezighoudt met vruchtbaar-

heid en puppy’s krijgen. Deze fase duurt ca. 100 tot 

140 dagen, waarna de pro-oestrus weer van start gaat. 

 

Schijnzwangerschap 

Wordt het teefje niet bevrucht? Dan neemt de hoeveel-

heid progesteron af en keert het lichaam terug naar 

zijn gewone staat. Maar met schijnzwangerschap is dit 

niet het geval. 

 

Door de daling van het progesteron-gehalte in het li-

chaam stijgt het gehalte prolactine. Prolactine is een 

hormoon dat de melkproductie en afgifte reguleert, wat 

zowel bij drachtige (na de bevalling) als niet-drachtige 

teven wordt aangemaakt. 

 

En juist na deze prolactine stijging, gaan sommige on-

bevruchte teefjes zich toch gedragen alsof ze zwanger 

zijn. Dit vindt vaak plaats in de 1-3 maanden na de 

loopsheid. 

 

Loopsheid en sterilisatie 

Zolang je teefje gezond blijft, zal haar loopsheid terug 

blijven keren. Honden blijven namelijk hun hele leven 

vruchtbaar, al neemt (net als bij mensen) de kans op 

een succesvolle bevruchting en dracht af. 

Echter een laatste loopsheid, zoals de menopauze bij 

mensen, kent een hond niet. 

 

Sterisilatie 

Niet iedereen zit te wachten op een oneindig vruchtba-

re teef en kans op puppy’s. Hiernaast brengt een 

dracht op hogere leeftijd risico’s met zich mee. Ook 

gaat de gezondheid van de voortplantingsorganen 

(zoals eierstokken of baarmoeder) met de tijd achter-

uit, wat voor problemen zoals kanker kan leiden. 

 

Daarom kiezen veel hondeneigenaren voor wat (ten 

onrechte) ‘sterilisatie’ genoemd wordt. Dit wordt nog 

wel eens als verkeerde terminologie gebruikt. Namelijk, 

zowel sterilisatie als castratie kan bij reuen én teven 

plaatsvinden.  

 

Het proces van sterilisatie bestaat uit het onvruchtbaar 



maken van het dier, door middel van het afbinden van 

de zaadleiders (vasectomie) bij de reu of de eileiders 

(sterilisatie) van de teef.  

 

Het enige resultaat hiervan is dat de dieren geen nako-

melingen meer kunnen produceren. Het hormoonhuis-

houden wordt totaal met rust gelaten. 

 

Bij castratie gaat het er ingrijpender aan toe: hierbij 

worden de zaadballen of eileiders geheel verwijderd. Dit 

heeft tot gevolg dat de hormoonproductie verandert. 

 

Zo wordt het dier niet alleen onvruchtbaar, maar wordt 

het gedrag ook beïnvloed. 

De meeste hondeneigenaren willen hun hond laten 

‘helpen’, omdat ze hinder ondervinden van het ge-

slachts-gedreven gedrag: loopsheid, schijnzwanger-

schappen en weglopende viervoeters zijn nu eenmaal 

geen pretje. 

 

Daarom wordt bij onze honden maar heel zelden sterili-

satie uitgevoerd en zijn ze doorgaans gecastreerd. 

 

Bron: Gelukkige Honden 

Website: https://gelukkigehonden.nl 

Nieuwjaarswandeling LHCN 2018 
De eerste LHCN-wandeling van het jaar is traditiege-

trouw de nieuwjaarswandeling. Dit keer was er gekozen 

voor Rockanje. Koffiedrinken en lunchen bij Grand Café 

Swins, uitwaaien op het strand en voor de honden de 

mogelijkheid voor een Nieuwjaarsduik. Met een prima 

locatie en heel veel inschrijvingen beloofde het weer 

een gezellige dag te worden. 

 
De hele week had het geregend, maar die zondag was 

zowaar een zonovergoten dag. Met een gevoelstem-

peratuur van -4 °C was het wel ijzig koud, dus dat 

werd warm aankleden. Keira (onze Leo van 3 jaar oud) 

had al snel in de gaten dat er iets ging gebeuren; ze 

kijkt dan altijd met zo’n blik van “gaan we iets leuks 

doen?”. 

Rond 11 uur arriveerden we in Rockanje. Wandelschoe-

nen aan, handschoenen en mutsen mee, maar eerst 

koffie. In het café was het al een gezellige drukte. Tot 

onze verrassing was ook Keira’s broer Ozzie aanwezig. 

Na de koffie vertrokken we richting strand. Dat was 

maar een klein stukje lopen. Maar voordat we het 

strand opgingen moest natuurlijk eerst nog de groeps-

foto genomen worden.  

 

Op het strand gingen de honden los. Ze leken geen en-

kel probleem met de kou te hebben en gingen zelfs het 

water in. Zo’n grote groep loslopende Leo’s is altijd 

weer fascinerend om te zien. Niet blaffen, niet vechten, 

maar gewoon lekker rennen en gezellig met elkaar dol-

len.  

Er was ook een grote groep Newfoundlanders aan het 

wandelen en al die grote honden bij elkaar was best 

wel even schrikken voor de mensen met kleine(re) 

hondjes. 

 

Terug in het café was er nog een warme lunch van win-

terse gerechten als Erwtensoep, Boerenkool, etc. Al 

met al weer een geslaagde dag. 

 
Conny van der Land 
 

 



 

 Hoe kalmerend zijn kalmerende signalen  

De Noorse hondentrainer Turid Rugaas is bij de meeste mensen bekend van haar werk op het gebied van kalmerende signalen bij honden. 

Haar boek ‘Kalmerende Signalen’ mag inmiddels met recht een klassieker worden genoemd en is in meer dan 25 verschillende talen vertaald.  

 
Het is dan ook niet zo gek dat Rugaas wereld-

wijd vele volgers heeft die haar inzichten ge-

bruiken bij de opvoeding en training van hun 

eigen honden. De vraag is echter of de signa-

len die Rugaas onder de noemer ‘kalmerend’ 

schaart ook werkelijk met deze intentie door 

de hond gebruikt worden. Rugaas is geen we-

tenschapper en haar methode is niet weten-

schappelijk onderbouwd; hoe kunnen we dan 

zeker weten dat het allemaal echt zo werkt 

zoals tot nu toe aangenomen wordt?  

Een onlangs gepubliceerde studie geeft hier 

wat meer inzicht in. Tegelijkertijd roepen de 

resultaten ook enkele belangrijke vragen op.  

 

TURID RUGAAS EN DE  

KALMERENDE SIGNALEN  

Turid Rugaas houdt zich al lange tijd bezig met 

hondengedrag en heeft zich gespecialiseerd in 

de – vaak zeer subtiele – lichaamstaal van de 

hond, met name kalmerende signalen. Volgens 

Rugaas gebruiken honden deze signalen onder 

andere om aan te geven dat zij ergens bezorgd 

over zijn. Op deze manier proberen zij bepaal-

de situaties te vermijden of zodanig om te bui-

gen dat deze niet in gevechten, agressie of 

heftige stress hoeven te ontaarden.  

 

Honden kunnen gapen om verschillende redenen. Zo kan hij gewoon 

moe zijn, maar het kan ook dienen als kalmerend signaal of een uiting 

zijn van stress of opwinding. Wat zou er nu gebeuren als wij terug ga-

pen? Zal de hond dit altijd opvatten als een kalmerend signaal?  

Bevriezen, kop afwenden en lichaam wegdraaien waren enkele van de meest voorkomende signalen tijdens het onderzoek. Ook 

bij de ontmoeting tussen deze twee – voor elkaar onbekende – honden zie je deze signalen terug. Volgens de theorie van 

Rugaas probeert de zwarte hond de zwart-witte hond op deze manier te vertellen dat hij geen kwaad in de zin heeft.  



Door middel van deze signalen kunnen zij hun intenties 

duidelijk maken en ze vormen dan ook een belangrijk 

onderdeel van het sociale en communicatieve repertoire 

van de hond. Honden gebruiken ze niet alleen in hun 

onderlinge communicatie, maar ook in hun interactie 

met de mens. Dit zou ons in staat stellen beter met 

onze honden te communiceren, omdat wij deze signa-

len ook kunnen inzetten bij onze eigen omgang met de 

hond. Daarnaast biedt het ons enkele stevige handvat-

ten om honden beter te leren begrijpen. In de woorden 

van Rugaas: ‘Het doel is dat je de hond beter gaat be-

grijpen en kunt “lezen” wat hij jou en zijn omgeving 

probeert duidelijk te maken. Als je de hond beter be-

grijpt, zal het makkelijker zijn je hond op te voeden en 

te trainen.’  

Op basis van jarenlange observatie heeft Rugaas zo’n 

dertig specifieke gedragingen gekwalificeerd als kalme-

rende signalen. Enkele van de belangrijkste zijn:  

• Kop afwenden  

• Wegdraaien  

• Neus of bek likken  

• Bevriezen  

• Langzame bewegingen  

• Kwispelen  

• Spelboog  

• Gebruik van ogen (bijvoorbeeld knipperen)  

• Gaan zitten  

• Gaan liggen  

• Gapen  

• In een bocht op iemand af lopen  

• Snuffelen  

• Opsplitsen  

• Poot opheffen  

• Markeren  

• Overspronggedrag  

• Glimlachen  

BELANG VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING  

Waarom is een wetenschappelijke onderbouwing van 

deze methode nu zo belangrijk? We zien toch wat de 

honden doen en wat voor effect dit heeft? Ja, dat is zo 

en het is zeker niet gezegd dat de methode van Rugaas 

onzinnig is. Het is echter wel zo, dat we moeten uitkij-

ken dat we niet zomaar allerlei verschillende gedragin-

gen onder één grote noemer samenbrengen. Mensen 

zijn geneigd om op zoek te gaan naar bevestiging van 

hun overtuigingen, iets dat in de psychologie wordt 

aangeduid met het woord confirmation bias 

(bevestigingsvooroordeel). Oftewel, als we gedrag zien 

dat min of meer past binnen de theorie van Rugaas zul-

len we dit gedrag al snel beschrijven als een kalmerend 

signaal, terwijl er misschien wel andere interpretaties 

mogelijk zijn. Daarnaast lopen we het risico dat we met 

een onjuiste interpretatie meer kwaad doen dan goed; 

als we het gedrag niet op de goede manier inschatten, 

zal de reactie die we op dit gedrag geven ook lang niet 

altijd correct zijn en dat is alleen nog maar verwarren-

der voor de hond. Daarom is het belangrijk dat het ge-

bruik en het effect van de signalen op een objectieve 

manier onderzocht worden.  

 

ONDERZOEK  

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Pisa 

(Italië) heeft een eerste poging ondernomen kalme-

rende signalen op wetenschappelijke wijze te observe-

ren en te analyseren. Het doel van het onderzoek was 

om te bekijken of de gedragingen, die als kalmerende 

signalen bestempeld worden, daadwerkelijk worden 

gebruikt om te communiceren en of zij een potentieel 

agressief conflict kunnen voorkomen. De resultaten van 

deze studie zijn onlangs gepubliceerd in de Journal of 

Veterinary Behavior.  

 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN  

Tijdens het onderzoek werden er 24 honden op video 

vastgelegd terwijl zij één voor één een ontmoeting had-

den met een andere hond. De andere hond kon een 

onbekende reu, een bekende reu, een onbekende teef 

of een bekende teef zijn. Bekende honden waren hon-

den waarmee al eerder sociale interacties hadden 

plaatsgevonden.  

In totaal werden er 2130 kalmerende signalen vastge-

legd. De meest voorkomende signalen waren: bek lik-

ken, bevriezen, kop afwenden en lichaam wegdraaien. 

Nog een paar van de belangrijkste resultaten:  

• De signalen werden het vaakst vertoond tijdens een 

interactie met een andere hond. Het feit dat er minder 

gebruik werd gemaakt van de signalen als de honden 

alleen maar aanwezig waren in de testruimte en geen 

contact hadden met een andere hond, duidt op het 

communicatieve belang van de signalen; je kan immers 

alleen maar communiceren als er iemand in de buurt is 

om de boodschap te ontvangen.  

• Er werden meer kalmerende signalen geobserveerd 

als de honden dicht bij elkaar in de buurt waren (binnen 

1,5 lichaamslengte) dan wanneer zij verder van elkaar 

stonden.  

• Tijdens interacties met onbekende honden lieten de 

honden meer  kalmerende signalen zien dan bij beken-

de honden. Dit is op zich vrij logisch: de kans op agres-

sie is groter bij ontmoetingen met onbekende honden.  

 

Als de hond op deze manier met zijn rug naar je toe gaat 

zitten, wordt er volgens Rugaas een sterk kalmerend sig-

naal afgegeven: ‘Een hond zal hiervan gebruik maken als 

er teveel om hem heen gebeurt of als hij onzeker is.’ 



• Gedurende alle interacties waren er 109 duidelijke 

uitingen van agressie. Een kalmerend signaal werd 

nooit vlak voor het agressieve gedrag gegeven, maar in 

67% van de gevallen volgde er minstens één kalme-

rend signaal op de agressie.  

• Van de keren dat er een kalmerend signaal volgde op 

het agressieve gedrag was er in 79% van de gevallen 

sprake van een afname van de agressie.  

 

KANTTEKENINGEN EN CONCLUSIES  

Volgens de onderzoekers lijken de resultaten de com-

municatieve en de kalmerende functies van de signalen 

te bevestigen. Zij plaatsen hier echter zelf ook de nodi-

ge kanttekeningen bij; zo geven zij duidelijk aan dat 

het slechts een verkennende studie betreft en dat er in 

de toekomst nog veel meer onderzoek nodig zal zijn. 

De bevindingen die uit de huidige studie naar voren zijn 

gekomen, moeten gezien worden als een startpunt van 

waaruit men verder kan gaan. Zo zal er bijvoorbeeld 

nog gekeken moeten worden naar de precieze functie

(s) van de afzonderlijke signalen en ook naar de invloed 

van geslacht, karakter en uiterlijk. Niet iedere hond zal 

altijd dezelfde signalen laten zien; elke hond heeft ver-

moedelijk zijn of haar eigen arsenaal aan kalmerende 

signalen en dus zijn individuele verschillen onvermijde-

lijk. Zoals Rugaas zelf al aangaf, zullen sommige hon-

denrassen bepaalde kalmerende signalen beter ontwik-

keld hebben dan andere. En natuurlijk zullen niet alle 

signalen bij elke hond even goed zichtbaar zijn door alle 

verschillen in uiterlijke kenmerken.  

Daarnaast zullen enkele belangrijke externe factoren 

aan een grondige analyse onderworpen moeten wor-

den. Denk hierbij aan de rol die de context kan spelen: 

de situatie kan voor een groot deel bepalen welke sig-

nalen een hond laat zien en wat hij er precies mee be-

doelt.  

 

WAT IS DE BEDOELING?  

Met die laatste opmerking komen we eigenlijk gelijk 

terecht bij misschien wel één van de belangrijkste knel-

punten in de theorie van Rugaas; worden de signalen 

met een bedoeling geuit? Zit er echt een bewuste ge-

dachte achter of zijn het meer automatische reflexen? 

Zijn de signalen bedoelt ter kalmering of zijn het enkel 

uitingen van stress of onrust?  

De gedragingen die nu onder de noemer ‘kalmerende 

signalen’ worden geschaard, worden niet uitsluitend bij 

honden waargenomen. Verschillende diersoorten laten 

vergelijkbare signalen zien en deze worden dan vaak 

geclassificeerd als overspronggedrag, verzoeningsge-

drag of stress.  

 

WORDEN DE SGINALEN MET EEN BEDOELING GEUIT…. 

Vermoedelijk zijn er grote individuele verschillen tussen 

honden wat betreft het gebruik van specifieke signalen 

in specifieke situaties. Van de hond op de foto (rechts 

boven) is bekend dat zij haar onzekerheid – in dit geval 

door de camera die op haar gericht is – uit door haar 

pootje omhoog te trekken. Maar is het ook daadwerke-

lijk een kalmerend signaal?   

Het is dus belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt 

tussen de verschillende functies van de signalen; als we 

er altijd maar van uitgaan dat iets kalmerend bedoeld 

is, kunnen we de plank weleens misslaan. Zoals hier-

voor al staat aangegeven, lopen we met verkeerde in-

terpretaties het risico dat we meer kwaad doen dan 

goed. Stel dat wij zelf reageren met een ‘kalmerend’ 

signaal – bijvoorbeeld gapen – op de signalen van de 

hond en dat de hond dit opvat als een teken dat wij zelf 

ook stress ervaren? Waarschijnlijk wordt hij er dan niet 

rustiger van.  

 

KENNIS VAN LICHAAMSTAAL IS ONMISBAAR  

Dit alles betekent zeker niet dat de ideeën van Rugaas 

niet waardevol zijn; het is een feit dat honden bepaalde 

signalen laten zien en dat deze een betekenis hebben in 

de interacties met andere honden en mensen. De theo-

rie laat vooral zien hoe belangrijk het is te letten op de 

lichaamstaal van je hond en bedacht te zijn op de klein 

ste signalen. Wat dat betreft kan het geen kwaad als 

vooral de beginnende hondeneigenaren kennis zouden  

nemen van de verschillende gedragingen en bijbeho-

rende beschrijvingen; juist bij deze groep ontbreekt het 

nogal eens aan inzicht en de methode van Rugaas biedt 

een mooie algemene kennismaking met de wondere 

wereld van de lichaamstaal van de hond.  

Bron: Charlotte Phebe Post  

Cognitief Kynoloog  

www.onzehond.nl 

‘Hé relax! Ik bedoel het goed hoor, ik wil alleen maar spelen!’ 

Door middel van de spelboog zou het kleine hondje dit aan de 

grotere hond duidelijk willen maken. Let ook op het afgewen-

de hoofd van de Australian Shepherd op de achtergrond.  
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Keurmeester: Mw. S. Ylä-Mononen (FI) 

 

REUEN Tussenklasse: 

1  U-Rosaceae Gymnocladus 

                         (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2ZG-Aimable Mischa v. Hescos Leo’s (H. Cooiman) 

 

REUEN Openklasse: 

1ZG-Rosaceeën Gladiolus (Y.T.M. van Lobenstein) 

    G-Quincy Löwe vom Zschopautal (B. Schmidt-Ullrich) 

 

REUEN Gebruikshondenklasse: 

1ZG-Rosaceae Beloperone (T.G.A.J. van der Meulen) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Løveriket’s Handsome Theo Of Wa-Le (T. Quist) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

2U-Rosaceae Durio (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

 

TEVEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Canti’s Enoah v. Hescos Leo’s (H. Cooiman) 

 

TEVEN Jeugdklasse: 

1U-Maribelle de la Pierre Oiseau (H. Cooiman) 

 JeugdCAC 

2U-Rosaceae Hymenocallis (Y.T.M. van Lobenstein) 

 

TEVEN Tussenklasse: 

1ZG-Rosaceeën Hepatica (Y.T.M. van Lobenstein) 

 

TEVEN Openklasse: 

1  U-Jolly Bloody Mary v.h. Leonhuuske (B. Elshof) 

 Beste Teef: CAC / CACIB 

2ZG-La Rosetta de la Légende du Chêne (S. Scalia) 

3ZG-Rosaceae Deutzia (P.M. van Os-Kruisveld) 

4ZG-Joyce vom Haus Paulick (E. Schulz) 

 

TEVEN Gebruikshondenklasse: 

1ZG-Rosaceae Egeria (v.d. Meulen/van Lobenstein) 

TEVEN Kampioensklasse: 

1U-Rosaceae Zannichellia (Y.T.M. van Lobenstein) 

 Res.CAC / Res.CACIB           

 

 

 

          Keurmeester: Mw. R. Alferink-Lerche (NL)  

 

REUEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Sconfinato Bologna Bruno (J.M. Schepers) 

 

REUEN Tussenklasse: 

1  U-Rosaceae Gymnocladus (van Lobenstein-de Heij) 

    Res.CAC / Res.CACIB 

2ZG-Aimable Mischa v. Hescos Leo’s (H. Cooiman 

 

REUEN Openklasse: 

1  U-Rosaceeën Gladiolus (Y.T.M. van Lobenstein) 

2  U-Quincy Löwe vom Zschopautal (B. Schmidt-Ullrich) 

3ZG-Jolly Road Runner v.h. Leonhuuske (F.J.M. Kauw) 

 

REUEN Gebruikshondenklasse: 

1ZG-Rosaceae Beloperone (T.G.A.J. van der Meulen) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Rosaceae Durio (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

 WINNER: CAC / CACIB 

2U-Løveriket’s Handsome Theo Of Wa-Le (T. Quist) 

Holland Cup A’dam, 08-12-2017 

Beste Reu & BOB       

CAC / CACIB 

Beste Teef   &   Beste Reu / BOB 

Winner A’dam, 09-12-2017 

Winster / BOB     &     Winner 



Winner, vervolg: 

TEVEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Canti’s Enoah v. Hescos Leo’s (H. Cooiman) 

 Beste Jongste Pup 

 

TEVEN Pupklasse: 

1VB-Anka (F. Lozeman) 

 Beste Pup 

 

TEVEN Jeugdklasse: 

1U-Maribelle de la Pierre Oiseau (H. Cooiman) 

 Beste Jeugdhond: JeugdCAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2U-Rosaceae Hymenocallis (Y.T.M. van Lobenstein) 

 

TEVEN Tussenklasse: 

1  U-Rosaceeën Hepatica, NJK (Y.T.M. van Lobenstein) 

2ZG-Umi Upendo Urmi from Kalua’s Spirit  

                                       (M.G. Verheij / E. Cremers) 

3ZG-Chylandyk Galeria Gavy  

                                   (M.M. Sparla / A. Eikelenstam) 

    G-Esmeralda uit ’t Oetelnest (B. Strijker) 

 

TEVEN Openklasse: 

1  U-Jolly Bloody Mary v.h. Leonhuuske (B. Elshof) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  U-La Rosetta de la Légende du Chêne (S. Scalia) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

3ZG-Rosaceae Deutzia (P.M. van Os-Kruisveld) 

    G-Joyce vom Haus Paulick (E. Schulz) 

 

TEVEN Gebruikshondenklasse: 

1ZG-Rosaceae Egeria (v.d. Meulen/van Lobenstein) 

 

TEVEN Kampioensklasse: 

1U-Rosaceae Zannichellia (Y.T.M. van Lobenstein) 

 Res.CAC / Res.CACIB     

 

Keurmeester: Mw. C.A.H. Dusseldorp (NL) 

 

REUEN Jeugdklasse: 

1  U-Mr. Blister van het Leonhuuske (K. Rogman) 

 JeugdCAC 

2ZG-Quianna Dexter the la Shedor (B. Breedveld) 

 

REUEN Tussenklasse: 

1U-Rosaceae Gymnocladus (Y.T.M. van Lobenstein) 

 Beste Reu & BOB: CAC / CACIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2U-Paco du Plateau Bavarois (N. Spinnael) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

 

REUEN Openklasse: 

1  U-Notus-Me Dazzle (M. Markusse-den Herder) 

2ZG-Maestro van ’t Cortenhof (J. de Vries) 

 

REUEN Gebruikshondenklasse: 

1ZG-Rosaceae Beloperone (T.G.A.J. van der Meulen) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Jiminy Jamppa du Chateau des Lys (N. Spinnael) 

2U-Rosaceae Durio (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij)  

 

TEVEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Aqua Di Gio Baltic Leon’s (N. Spinnael) 

2VB-Canti’s Rose van Hescos Leo’s (M.M.C.P. Jansen) 

 

TEVEN Jeugdklasse: 

1U-Miss Good Looking v.h. Leonhuuske (B. & M. Elshof) 

 JeugdCAC 

2U-Your Sunshine van Tregelaar (H.J.M. Roefs) 

Nederlandse Show Uitslagen 

JEUGD-WINSTER 

WINSTER & BOB         

CAC / CACIB 

Kerstshow Gorinchem,16-12-2017 

3e plaats in Erering 



 

Nederlandse Show Uitslagen 

Kerstshow, vervolg:  

 

TEVEN Tussenklasse: 

1U-Rosaceeën Hepatica (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

 

TEVEN Openklasse: 

1  U-Jolly Bloody Mary v.h. Leonhuuske  

 Beste Teef: CAC / CACIB     (B. & M. Elshof)                                        

2  U-Fastwin’s Kaethi (G.H. & I.L.M. Slettenhaar) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

3ZG-Rosaceae Balsamina (R. Boulengier) 

 

TEVEN Gebruikshondenklasse: 

1U-Rosaceae Egeria (v.d. Meulen/van Lobenstein) 

 

 

 

 

Keurmeester: Dhr. J. Schepers (NL) 

 

REUEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Leolenkos Emperor York (I.C.N. & B. Schoots) 

 Beste Jongste Pup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2VB-Concerto di Tulgaard Bolero (S.J. Bout) 

3VB-Sconfinato Corleone Carlo (A.H. Schut) 

 

REUEN Jeugdklasse: 

1U-Mr. Blister v.h. Leonhuuske (K. Rogman) 

 JeugdCAC 

2U-Rosaceae Hieracium (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

 

REUEN Tussenklasse: 

1U-Rosaceae Gymnocladus (Y.T.M. van Lobenstein) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

2U-Memicedaïska Julius Quintus (A. Verkerk / I. Lems) 

 

REUEN Openklasse: 

1U-Maestro van ’t Cortenhof (J. de Vries) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Rosaceae Durio (Y.T.M. van Lobenstein-de Heij) 

    Beste Reu: CAC / CACIB     

     

TEVEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Sconfinato Ciao Coco (R.J.C. Somers) 

2VB-Concerto di Tulgaard Avalon (J. Jansen) 

 

TEVEN Jeugdklasse: 

1  U-Rosaceae Hymenocallis (Y.T.M. van Lobenstein) 

 Beste Teef & BOB: CAC / JeugdCAC 

2   U-Miss Good Looking v.h. Leonhuuske  

                                                       (A.J. & M. Elshof) 

3ZG-Your Sunshine van Tregelaar (H.J.M. Roefs) 

4ZG-Dawna van Dammershof (I.G.C. de Greef) 

 

TEVEN Tussenklasse: 

1  U-Symfonie van Merode Aranjuez (J. Jansen) 

2ZG-We Found Love Ziota Elita (K.K.J. Liebregts) 

 

TEVEN Openklasse: 

1U-Kristmas Kirsten v.h. Leonhuuske  

 Res.CAC / CACIB    (A.J. & M. Elshof) 

 

 

 

 

 

 

Beste Teef     &     Beste Reu / BOB 

Eindhoven, 04-02-2018 

2e plaats Erering 

Beste Reu   &   Beste Teef / BOB 



Buitenlandse Show Uitslagen 

 

 

 

 

Brussels Dog show, 16-12-2017 

REUEN Kampioensklasse: 

2U-Niño from Yellow's Garden (C. Bauwens) 

 Res.CAC / Res.CACIB 

 

190e Brusselshow, 17-12-2017  

REUEN Tussenklasse: 

1U-Rosaceae Gymnocladus (Y. van Lobenstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REUEN Kampioensklasse: 

2U-Rosaceae Durio (Y. van Lobenstein-de Heij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEELDE, 07-01-2018 

REUEN Tussenklasse: 

1U-Paco du Plateau Bavarois (N. Spinnael) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Niño from Yellow's Garden (C. Bauwens) 

 CAC/CACIB/BOB/BIG/BIS: 5e plaats 

 

MOESKROEN, 27-01-2018 

REUEN Tussenklasse: 

1U-Paco du Plateau Bavarois (N. Spinnael) 

 

REUEN Kampioensklasse: 

1U-Niño from Yellow's Garden(C. Bauwens) 

 CAC / CACIB / BOB  

2U-Jiminy Jamppa du Chateau des Lys  (N. Spinnael) 

 

TEVEN Jongste Pupklasse: 

1VB-Queres du Plateau Bavarois (N. Spinnael) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosaceae Tecomaria (Angel) van Dick en Helena Wa-

genaar-de Ruijter heeft het weer heel goed gedaan. Ze 

zijn naar een 3-daagse show geweest in Mississauga, 

Ontario. De eerste dag werd Angel BOB, de 2e en de 

3e dag BOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angel is nu niet alleen Canadees Kampioen, maar ook 

Grand Canadian Champion geworden. 

 

Int.Ausstelling Nürnberg, 14-01-2018  

REUEN Openklasse: 

U-Jarod des Lions de la Ferronniere (W. Oud) 

 

TEVEN Openklasse: 

U-Okatala-Oblio Lady of Pelgrims Ring (W. Oud) 

 

              Van exposanten en hun Leonbergers die lid zijn van de LHCN 

België 

Res.CAC / CACIB 

Niño from Yellow’s Garden 

Show te WEELDE     

Canada 

Duitsland 



 

            

Manchester Championship, Stafford 

Henk en Yvonne van Lobenstein zijn de plas overge-
stoken en hebben ‘een gokje’ gewaagd in Engeland.  

In Engeland kun je de hond in meerdere klassen in-
schrijven.  

Post Graduate Dog:              

Rosaceae Gymnocladus 

      1e plaats en Kwalificatie Crufts 

 

Limit dog: 

Rosaceae Gymnocladus  

     1e plaats en Kwalificatie Crufts 

         & Res.CAC (kwalificatie voor het leven,  

           en opgenomen in het Studbook) 

 

 

 

Buitenlandse Show Uitslagen 

Engeland, 20-01-2018 

Zijn onze straten in de toekomst verlicht 

door hondenpoep? 
U kent het wel: u loopt in het donker over straat en ziet 

niet goed wat er op straat ligt. Eenmaal thuis komt er 

een eigenaardig luchtje onder uw schoen vandaan…. 

kak! In het Britse Worcestershire hebben ze hier, dank-

zij een innovatieve uitvinding, binnenkort geen last 

meer van. 

Brian Harper woont tussen de 

heuvels van Malvern Hills in 

Worcestershire. 

Hoe pittoresk het landschap 

ook mag zijn, ook in de 

woonwijken van Malvern Hills 

zijn er honden die al dan niet 

aangelijnd op straat poepen. 

De afgelopen drie jaar heeft 

Harper een systeem bedacht 

waarmee hondenpoep op een 

positieve manier ingezet kan 

worden: als stroombron voor 

straatverlichting. 

 

Elektriciteit door een zak-

je poep!! 

Harper zet zich graag in voor 

het milieu en is actief lid van 

de milieubeweging Transition 

Malvern Hills. Dankzij hulp 

van verschillende andere  

lokale projecten bouwde hij een systeem dat energie 

opwekt uit hondenpoep. 

 

Dit systeem is speciaal ontworpen om bevestigd te  

worden aan lantaarnpalen, zodat straten voortaan  

verlicht worden door hondenpoep. 

Om de lantaarnpaal te laten schijnen moeten hondenei-

genaren zoals altijd de bedoeling is met een zakje de 

poep opruimen van hun hond. Het is de bedoeling dat 

zij het zakje met inhoud vervolgens in de machine gooi-

en, die aan de lantaarnpaal is bevestigd. Wanneer er 

aan de hendel wordt ge-

draaid, wordt er een proces 

in gang gezet waarbij de 

uitwerpselen worden verhit, 

waardoor er bio methaan 

vrijkomt. Dit ‘groene gas’ 

zorgt ervoor dat de lantaarn 

gaat branden. 

 

Er zijn zo’n tien zakjes hon-

denpoep nodig om de lan-

taarn voor twee uur te laten 

branden. Wie weet worden 

onze straten in de toekomst 

ook wel verlicht door hon-

denpoep. Het zou in ieder 

geval veel irritatie schelen 

als we er niet meer door-

heen hoeven te lopen, maar 

kunnen inzetten als bron van 

duurzame energie. 

 

 

Dit berichtje stond in een regionale krant van Zoeter-

meer. Ik vind het een 1 april mop, maar alles kan in de 

Himalaya en Afrika branden ze ook mest. 

 

Groetjes uit Zoetermeer, Rein en Thea Hazebroek 



 
 

Show– en Evenementen Agenda 2018 
Bij de meerdaagse shows staan alleen de datum en dag vermeld waarop de Leonbergers worden gekeurd. 

03 & 04 MAART (dubbelshow) 

MartiniDogshow, CAC/CACIB 

Locatie: MartiniPlaza, Groningen. 

Info: Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur) 

www.martinidogshow.nl  

 

18 MAART (zondag) 

Leiden, CAC/CACIB 

Locatie: Plantarium, Hazerswoude dorp  

Info: H.M. Nieuwenburg-v. Went  

Tel.: 071-5318232 

www.dogshowrijnland.nl 

 

24 MAART 

Belgisch-Nederlandse Wandeling 

LCB  &   LHCN 

Locatie: ‘De Steengroeve’, Chaam 

www.leonberger.nl 

 

31 MAART & 01 APRIL (dubbelshow) 

Goes, CAC/CACIB 

Locatie: Zeelandhallen. 

Info: Dogshow Goes 

Tel.: 06-13868739 

 

07 APRIL 

Algemene Ledenvergadering LHCN 

Locatie: Hotel Schimmel te Woudenberg. 

Info volgt: www.leonberger.nl 

 

15 APRIL (zondag) 

Utrecht, CAC / CACIB 

Locatie: Beursfabriek, Nieuwegein  

Info:  C. Tilburgs  

Tel.: 030-8785720 (17.30 -19.00 uur) 

Mobiel:  06-51545818  

www.de-utrecht.nl 

 

21 APRIL 

Fokselectiekeuring LHCN 

Locatie: Het Dogcenter, Kerkwijk 

Info: www.leonberger.nl 

 

04/05/06 MEI 

Animal Event 

Locatie: Safaripark ‘de Beekse Bergen’  

www.animal-event.nl 

 

21 MEI 

De Pinkstershow, CAC/CACIB  

Locatie: Evenementenhal Venray 

Info: I. (Ilona) Vuursteen - Buiting  

Tel: 06-53924079  

www.pinkstershow.com 

 

09 JUNI 

Kampioenschapsclubmatch, CAC 

Locatie: Erkermedestrand Zeewolde 

Info volgt: www.leonberger.nl 

 

 

09 JUNI  

Aansluitend aan de KCM: BBQ Avond 

Locatie: Erkemedestrand Zeewolde 

Info volgt: www.leonberger.nl 

 

10 JUNI  

Strandwandeling  

Locatie: Erkemedestrand 

Info volgt: www.leonberger.nl 

 

10 JUNI 

Dogshow de Baronie CAC/CACIB 

Locatie: Manege Thielen, Tilburg 

Info: info@show-kcdebaronie.nl  

Tel: 06-29414267  

www.show-kcdebaronie.nl 

 

Exposanten mogen in de meeste gevallen ook  

“niet-ingeschreven honden” meenemen naar  

tentoonstellingen (doorgaans 2 honden maximaal per 

exposant)  

 

Het is echter voor bezoekers nog steeds belangrijk 

vooraf te informeren of zij hun hond mee mogen  

nemen. Indien toegestaan:  

meestal niet meer dan 1 hond per bezoeker. 

 

Heeft U iets voor de Agenda? Geef dit dan door aan de 

Webmaster van de  LHCN en / of aan Jenni Gerrits 

(Leonvaria) 






