
Voorwoord

Beste Leden,

Nu de feestdagen voor de deur staan wil ik u allen alvast zeer prettige dagen wensen met
familie, vrienden en uiteraard jullie vrolijke viervoeters!

We  kijken  terug  op  twee  succesvolle  evenementen.  Onze  Clubmatch  trok  ook
belangstellende  uit  het  buitenland  en  we zijn  trots  dat  we een  dergelijk  breed  publiek
aanspreken binnen de Franse Bullen wereld.

We hopen komende jaar weer een succesvol evenement te kunnen organiseren en hopen
hierbij  dan  ook  weer  op uw vriendelijke  medewerking  in  deze.  Onze  jonge  Honden-  en
Veteranendag had helaas een lager aantal inschrijvingen als gehoopt maar was uiteindelijk
een  prettig  en  gezellig  samenzijn  van  Bullenliefhebbers.  Om  beide  evenementen  nog
aantrekkelijker te maken zullen we een paar leuke zaken gaan toevoegen om te proberen
deze  evenementen  voor  een  breder  publiek  aantrekkelijker  te  maken.  Hierover  zult  u
uiteraard op de hoogte gehouden worden door onze evenementencommissie.  

Het bestuur zal het jaar 2019 in afgeslankte vorm betreden daar Dhr. Freddy Vidts en Dhr.
Marc Vermeulen beide hun bestuursfunctie per 31-12-2018 hebben opgezegd.  Het bestuur
betreurd maar respecteert  uiteraard hun keuze in deze.  Kandidaten die zich verkiesbaar
willen  stellen  kunnen  dit  kenbaar  maken  aan  het  secretariaat.  De  komende  BLV  en
Nieuwjaarsreceptie zullen deze kandidaten zich voorstellen en eventueel verkozen worden.  

Aangezien er zich nog een hoop afspeelt inzake gezondheid en de rol  van de nationale
fokkerij Commissie in deze heb ik Dhr. Arnold Jacques eens te meer bereid gevonden ons in
te lichten over de stand van zaken in België. Hij kan ons meer vertellen aangaande de status
van de reeds vaak besproken ras fiche. Ik denk dat het een goede zaak is dat de Club samen
met haar fokkers probeert het ras te verbeteren waar mogelijk. We weten allen dat ons ras
niet probleemloos is maar we kunnen de lat niet hoog genoeg leggen als het op het nemen
van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid aankomt. 

Wellicht zullen we in 2019 aangaande bovenstaande opnieuw veranderingen, aanpassingen
moeten doen de tijd zal het leren. Dan wil ik graag afsluiten door de hoop uit te spreken dat
ik u allen weer mag begroeten op onze komende BLV 2019.

Vriendelijke groet,

Dimitry van Raamsdonk
Voorzitter KBKFB



Lidgelden 2019

Aan onze leden,

Het jaar loopt stilletjes op zijn einde, hopelijk voor al onze leden en onze bulletjes is het jaar
dat voorbij is  een bevredigend jaar geweest.

Mag ik even vragen om er rekening mee te houden dat het lidgeld 2019 dient betaald te
worden voor 31 Januari 2019.

Hier onder nog even de bedragen:

Steunend lid 50.00 euro

Hoofdlid: 35.00 euro

Familielid: 10.00 euro

Fokkerslijst: 50.00 euro mits betalend hoofdlid

Pupbemiddeling 25.00 euro per nest

Carrousel:50.00 euro voor een heel jaar

Advertentie in catalog clubmatch

                                                                  +Jongehondendag 25.00 euro

We vragen dit enkel om het voor ons wat overzichtelijk te maken.

Wie niet op 09 Februari 2019 lidgeld betaald heeft wordt niet meer beschouwd als lid van de 
club.

Alvast bedankt voor jullie begrip,

Bankrekening KBKFB

ING 340-0287957-02     -     IBAN:BE32 3400 2879 5702     -     BIC: BBRUBEBB

Vriendelijke groet,

Linda
Penningmeester KBKFB

_______________________________________



Beste leden

Het jaar loopt ten einde en we maken ons op voor gezellige Kerstdagen met de familie en
vrienden. Er wordt vaak gezegd dat dit de fijnste dagen van het jaar zijn en voor velen onder
ons zal dit ook kloppen. Met Nieuwjaar beleven we ook een fijne tijd maar mogen we niet
vergeten ons Bulletje goed te beschermen tegen het vuurwerk wat in de lucht geblazen
wordt,  sommige  hondjes  kunnen  heel  angstig  zijn  en  er  staat  een  artikeltje  in  deze
nieuwsbrief waar u wellicht iets aan heeft.
Het is  vaak ook de tijd van het jaar waarop we het afgelopen jaar eens de revue laten
passeren. Goede en minder goede gebeurtenissen, dingen die we in het nieuwe jaar beslist
willen behouden en dingen die we willen veranderen.
We hadden een ALV waar de trouwe leden op af kwamen. Het was beslist informatief en met
de Nieuwjaarsreceptie gezellig maar de opkomst kon beter zijn. Onze jaarlijkse Clubmatch
had een mooi aantal ingeschreven Bulletjes maar het kan altijd beter. De jonge honden en
veteranendag had maar 15 ingeschreven hondjes, dat moet beslist beter. Er kan ook een
punt gehaald worden voor de jeugd en veteranen kampioenstitel. We hadden na afloop nog
een informatief gesprek met Dhr. Arnold Jaques en Mevr.Nelly Mast van K.M.S.H. was ook
aanwezig.
Er staat een hoop te gebeuren met de nieuwe stambomen die in de loop van volgend jaar
gegeven worden, almede de rasfiche die binnenkort ook te bekijken zal zijn.
De activiteiten voor 2019 kunt u terug vinden op onze website en de eerste is de BLV die
plaats  vindt  op 09-02-19 .  Op de BLV zal  ook de winnaar  van de Superprestige  bekend
gemaakt worden. U kunt daaraan nog meedoen en inschrijven tot 31-12-18.
De nodige formulieren en uitleg kunt u op onze website terug vinden. Ook is Dhr. Arnold
Jaques weer bereid om een voordracht te houden en de nodige uitleg te geven over de
ontwikkelingen die gaande zijn.  Aansluitend is  er een Nieuwjaarsreceptie met de nodige
hapjes en drankjes.We hopen daar u te mogen verwelkomen.

Wij wensen u allen hele fijne Kerstdagen en de beste wensen voor 2019 !

Vergeet niet mee te doen aan de superprestige !

______________________________________



Vaccineren of titeren?

Gangbaar  is  dat  honden  jaarlijks,  tijdens  de  gezondheidscontrole  worden  gevaccineerd.
Bepaalde vaccins dienen jaarlijks te worden herhaald, anderen hoeven maar eens per 3 jaar
gegeven te worden. Dit is afhankelijk van de infectieziekte waartegen wordt gevaccineerd,
het type vaccin en de situatie waarin het dier zich bevindt.

In plaats van hervaccinatie is het ook mogelijk om een titerbepaling te doen. Titeren is op
dit moment erg actueel en veel besproken. Wat is de betrouwbaarheid van het titeren? Kan
titeren voor alle vaccinaties worden uitgevoerd? En, hoe lang is de vaccinatie betrouwbaar
na de titerbepaling? Wanneer moet ik mijn hond opnieuw laten testen? Dit zijn allemaal
vragen waar we graag een duidelijk maar ook betrouwbaar antwoord op geven.

Vaccineren op maat
Bij de jaarlijkse gezondheidscontrole bespreekt uw dierenarts, naast het algehele onderzoek
van uw huisdier, normaliter ook welke vaccinatie uw dier nodig heeft. Bepaalde vaccinaties,
de zogenaamde CORE vaccinaties,  zijn  sterk  aan  te  raden voor  ieder  dier.  Onder  CORE
vaccinaties vallen: Parvo, Hondenziekte, Hepatitis en de ziekte van Weil. Andere vaccinaties
zoals kennelhoest of hondsdolheid zijn afhankelijk van het feit of een dier zich in een hoog
risico situatie bevindt ja of nee.

Basisvaccinaties pups
Het  advies  van  de  WSAVA  (  wereldwijde  organisatie  )  is  om  alle  pups  de  volledige
basisvaccinatie te geven. Dit is inclusief de hervaccinatie tussen de 6 en 12 maanden leeftijd.
Na deze vaccinatiecyclus is hervaccinatie voor de meeste bovengenoemde CORE vaccins pas
nodig na 3 jaar. Een uitzondering hierop is de ziekte van Weil. Deze dient jaarlijks herhaald
te worden bij honden die risico lopen.

Gezondheidscontrole
Wat wel benadrukt dient te worden is het belang van de gezondheidscontrole. Of u nu wel
of niet kiest voor bepaalde vaccinaties of liever wilt titeren, is het belangrijk uw huisdier
jaarlijks te laten controleren. Deze algemene controle is bedoeld om mogelijke aanwezige
ziektes tijdig aan het licht te brengen zodat een eventuele behandeling kan worden ingezet
en  de  kwaliteit  en  duur  van  het  leven  van  uw hond zo  optimaal  mogelijk  is.  Het  niet
vaccineren  of  titeren  is  dus  zeker  geen  reden  om  geen  gezondheidscontrole  te  laten
uitvoeren.

Wat is titeren?
Met  zekerheid  kan  voor  de  meeste  CORE  vaccinaties  worden  vastgesteld  dat  deze  een
bescherming bieden voor in ieder geval 3 jaar. Echter, uit onderzoek blijkt dat voor sommige
van deze vaccinaties het ook mogelijk kan zijn dat deze een veel langere tijd bescherming
bieden.  Men kan zich daarom afvragen of hervaccinaties na 3 jaar wel voor alle honden
nodig is ( met uitzondering van Weil ) 
Voor  uw  dier  kan  men  nagaan  of  hervaccinatie  noodzakelijk  is  door  middel  van  een
bloedonderzoek.  Met dit bloedonderzoek wordt gekeken of uw dier nog over voldoende
afweerstoffen beschikt tegen de betreffende ziekte. Daarnaast kan het ook handig zijn deze
bloedtest uit te voeren bij dieren waarvan de vaccinatiehistorie onbekend is of bij een dier
dat gemakkelijk bijwerkingen vertoont bij een vaccinatie.

Betrouwbaarheid
Maar hoe betrouwbaar is dit bloedonderzoek nou eigenlijk? En als de test positief is voor
hoe lang is mijn dier dan nog voldoende beschermd? Het probleem met de huidige testen is



dat  de  hoogte  van  de  titer  slechts  een  momentopname  is  en  geen  maat  voor  de
beschermingsduur.
De huidige testen geven dus geen duidelijkheid over wanneer u uw dier opnieuw dient te
vaccineren. Het zegt alleen dat op het moment van bloedafname uw huisdier voldoende
antistoffen heeft.  Waarschijnlijk gaan deze antistoffen nog wel een tijdje mee, maar hoe
lang is niet te zeggen.

Welke vaccinaties kunnen getiterd worden?
De meeste CORE vaccinaties kunnen met het bloedonderzoek gecontroleerd worden. Voor
een aantal vaccins is er geen bloedtest beschikbaar omdat bewezen is dat deze vaccinaties
maar  kort  bescherming  bieden.  Een  voorbeeld  hiervan  is  de  ziekte  van  Weil  en  de
kennelhoest.
Een vaccinatie zoals hondsdolheid is wettelijk verplicht indien men naar een bepaald land
reist. Hiervoor gelden wettelijke vaccinatietermijnen.

Titeren van pups
Het gebruik van deze tests bij pups, om vast te stellen wanneer de afweerstoffen van de
moeder zijn verdwenen met als doel een optimaal vaccinatietijdstip te bepalen, is mogelijk
maar heeft  nadelen.  Door de individuele variatie dienen alle dieren in een nest iedere 2
weken getest te worden en dus bloed worden geprikt. Daarnaast zal het risico op infecties
toenemen als dieren ongevaccineerd rondlopen.

Tenslotte is er nog onvoldoende informatie beschikbaar over de beschermingsduur van pups
die alleen de puppyvaccinaties tot 12 of 16 weken hebben gekregen. Indien men na 16 weken 
stopt met vaccinatie is het advies jaarlijks te hertesten. Indien de volledige puppyvaccinatie 
is doorlopen ( incl. de herhalingsvaccinatie op 1 jaar leeftijd ) wordt geadviseerd eens per 3 
jaar te controleren

________________________________________

Gaat u met uw hond, kat of fret regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk?
Lees dit dan aandachtig!

De Britse regering is normaal van plan een deal te sluiten met de Europese Unie aangaande
de Brexit. De kans bestaat dat er geen deal komt. Indien er geen deal komt kan dit een
impact hebben op het reizen met honden, katten en fretten. Dit zou namelijk een grote
invloed hebben op de regels die er zijn om te reizen naar en van het Verenigd Koninkrijk.

Het  is  momenteel  voldoende  om  uw  hond  te  laten  chippen,  te  vaccineren  tegen
hondsdolheid, te ontwormen en gezond te laten verklaren door uw dierenarts. In het geval
er geen deal komt, verandert dit echter vanaf 29 maart 2019. Zo zou het verplicht worden
om bloed  te  laten  nemen om de antistoffen  tegen hondsdolheid  te  laten  bepalen,  ten
vroegste 30 dagen na de vaccinatie.  Indien er voldoende antistoffen zijn,  moet u nog 3
maanden wachten alvorens het is toegestaan  om uw dier mee te nemen. Dit betekent dat
indien u zeker wil zijn dat uw dier mee mag na 29 maart, u best al deze maand alles in orde
brengt.Let op, dit zijn de mogelijke regels om van het Verenigd Koninkrijk terug naar de
Europese  Unie  te  komen.  Voorlopig is  er  geen duidelijkheid  over  eventuele  extra  regels
wanneer u van de EU naar het Verenigd Koninkrijk zou reizen.

___________________________________________________



Tips voor honden met angst voor vuurwerk

Blijf zelf kalm. Honden kunnen jouw emoties spiegelen.Als je zelf kalm blijft is de kans groter
dat jouw huisdier dat ook is.

Sluit gordijnen en rolluiken.  Zo zijn lichtflitsen al minder zichtbaar.

Zet de radio of TV aan om de geluiden te camoufleren.

Probeer je hond af te leiden gedurende het vuurwerk met denkspelletjes of kauwspeeltjes.

Creëer een veilige schuilplaats voor je hond. Dit kan je al 2 weken op voorhand installeren
zodat je hond aan de schuilplaats went er zich thuis voelt. Dit kan bv. Een bench zijn.

Wat doe je best niet?
Straf je hond niet. Een hond die angstig is zal op dat moment niets bijleren.

Negeer je hond niet. Je hond moet weten dat je er voor hem/haar bent. Dit door in dezelfde
ruimte te zitten of de hond naast je te laten liggen.

Reageer  niet  overdreven  bezorgd.  Troost  je  hond  niet  uitgebreid  door  continu  toe  te
spreken of te knuffelen. Dit bevestigt zijn/haar angst.

Ga niet met je hond wandelen tijdens het vuurwerk. Hierbij dompel je jouw dier onder in zijn
angst ( ook wel flooding genoemd ). Je hond leert hier niets bij en vaak wordt het probleem
alleen maar erger.

Heb je een schuilplaats gemaakt voor je hond, sluit hem er dan niet in op gedurende het
vuurwerk. Je hond is niet verplicht om tijdens het vuurwerk hierin te zitten, laat hem/haar


