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Quel Beau du Sourire Doux BOB in Maubeuge
Zondag 14 april was het vroeg opstaan. We hadden Quel Beau ingeschreven voor de CACS
show, Exposition “Claire de lune” in Maubeuge.
Een geluk dat we goed op tijd waren want de parking stond al bijna vol toen we daar
aankwamen. De hal was nogal simpel ingericht. De ringen waren groot genoeg maar geen
vloerbekleding.
Zoals gewoonlijk in Frankrijk lopen ze altijd achter op hun tijdsschema en moesten we lang
wachten voor het aan ons was. Toen het eindelijk aan de Franse Bulldoggen was begonnen ze
met de gestroomde, dan de fawn en uiteindelijk was het aan de bonte.
Het wachten werd wel beloond. Quel Beau werd eerste in open class en won daarna ook het
CAC. Vermits het geen CACIB show was werd er dan overgegaan tot het verkiezen van Best of
Breed. Dit gebeurde met alle winnaars van de reeksen jeugd, intermediaire, open en
kampioensklasse samen. Alle honden moesten apart nog eens op en neer lopen en daarna nog
een driehoek.
Keurmeester Guillaume Tytgat was heel duidelijk in zijn communicatie en verkoos Quel Beau
tot BOB.
Zoals je kunt zien op de foto waren we heel blij en trots met de overwinning van Quel Beau.

Quel Beau du Sourire Doux

Geboortedatum : 04/03/2017
Eigenaar : René & Brigitte De Buyser Van Breedam
Vader : De Bullensteeg Lou
Moeder : Olga du Sourire Doux
Fokker : Jean & Selma Cremers – Bekker

Rasspeciale met CAC

23-06-2019 keurmeester Dhr.Vincenzo Pontone (IT) te Bonheiden
Het was weer, net als de afgelopen paar jaar, een stralende dag met temperaturen die
opliepen tot 30 graden. We mogen trots zijn op onze Bulletjes dat ze dit zo goed doorstaan,
dit zegt toch wel iets over de gezondheid. Er waren uiteraard weer badjes voor onze hondjes
voorzien en daar werd goed gebruik van gemaakt. Onze club had weer tenten gezet en veel
exposanten hadden ook hun eigen tent bij zich. Ook dit jaar was er weer een tombola met als
hoofdprijs een uniek, eigen gemaakt Bullybed door Wim van Loon.

We hadden dit jaar een fantastisch mooi en super lekker Buffet
gemaakt door Ben De Bondt.

We mogen trots zijn op onze leden, heel veel vrijwilligers en sponsoren hebben er mede voor
gezorgd dat dit weer een geweldige dag was om op terug te kijken. Er waren in totaal 68
ingeschreven Bulletjes uit 8 verschillende landen. Dit jaar hadden we een prijs voor de verst
reizende exposant en deze prijs ging naar Celestina Marques Neves uit Portugal. Deze
exposanten hadden meer dan 2000 kilometer gereisd om naar onze Clubshow te komen! Dit
jaar werd ook de Beste Belgisch gefokte jeugd hond weer nieuw leven ingeblazen en deze
prijs ging naar Marc Vermeulen en Maria Vrancken met Ramona van Marvers Fortuna.
We hebben al veel complimenten gehad over de gezelligheid en organisatie van onze
Clubshow en daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor maar dit komt ook door de exposanten
zelf. Heel veel gezelligheid en goed humeur , daar moeten we allemaal zelf voor zorgen en
daar ontbrak het zeker niet aan!
We hopen dat een groot deel van de exposanten dit jaar ook naar onze jonge honden-en
veteranendag kan komen, een heel andere show, ook al omdat dit geen Oudoor show is, maar
de gezelligheid brengen we allemaal zelf mee.
De jonge honden- en veteranendag is 20-10-2019 en het inschrijfformulier komt er binnenkort
aan. We hebben een hele mooie prijs voor de BOB van deze dag geschonken gekregen door
Jessie Duquesne van kennel La Bella Vita Latara.

Zoals u misschien al wel weet is de jonge honden-en veteranendag ook een Rasspeciale dus
dit betekent dat als u als eerste geplaatst in de jeugd of veteranenklas wordt, dit ook meetelt
voor uw junior of veteranen kampioenschap.
Op onze website vindt u de uitslagen en veel foto’s van onze Clubmatch die u misschien al
bekeken hebt maar in deze nieuwsbrief plaatsen we dat uiteraard ook.
Hopelijk zien we u terug op onze jonge honden-en veteranendag !!

Clubmatch met CAC KBKFB 23-06-19
Keurmeester Dhr. Vincenzo Pontone ( IT )

UITSLAGEN

Reuen gestroomd
fawn minor puppy
Spencer La Bella Vita Latara eig. Jessie Duquesne
Crawford Janoel eig.Leona Sosnova
Skyfall La Bella Vita Latara eig. Pot Geoffrey

1VB
2VB
3VB

Puppyklas
A’Vigdors Damiano eig. Patrick Borde

1VB beste pup

Jeugdklas
Odin eig. Ingrid Borile
El Doce Mas Uno Manwe eig. Ben Lutgens
Vive Le Frodo van het Bullenparadijs
eig. C.J. de Jong

1 Ex
2 Ex
3 ZG

Tussenklas
Quinn Au Paradis D’Estoona eig. Kevin Perremans

1 Ex

Openklas
Paradise Hope Dos Loveandbull eig. Celestina Marques Neves
Ch.Maverick Top Gun De L’idylle Sacrée eig.Massé Monika
Jake Zéno van Muppy’s Place
eig. Ed Geurts
Solarreks Lightaturm Urman
eig. Sandra Kolaczek

1 Ex CAC
2 Ex
3 Ex
4 Ex

Fokkersklas
Django v.d. Mestreechteneerkes eig. Jack Meerten

1 Ex res.CAC

Kampioensklas
Ch. Kleine Keizer Carolvs eig. Romero Jc
Quantum van het Bullenparadijs eig. C.J. de Jong
Van de Bullenwereld Quatro
eig. Haems Sara

1 Ex
2 Ex
3 Ex

Veteranenklas
Kimon el Fryosa eig. Elly Flik
Jasper de la Parure eig.Rp Ter Horst
Zéno van Muppy’s Place eig. Ed Geurts

1 Ex
2 Ex
3 Ex

Bont reuen
Jeugdklas
Zalim Westlife

eig. Cristian Orozco

Openklas
Quel Beau Du Sourire Doux

1 Ex beste jeugd

eig. R|&B De Buyser- Van Breedam

1 Ex res.CAC

Kampioensklas
My Lord Precioso du Golden Child eig. Ferreira
Jackie Sido Steward Des Greens Du Leman eig. Dubois

1 Ex CAC BOS
2Ex

Veteranenklas
Versace Iz Palevyh Buldogov

1 Ex

eig. Cristian Orozco

Teven gestroomd/fawn
Minor puppy
Clisson Sweet as Vanille
eig. Joos Monique
Kingfriend Miss Mondaine
eig. Ferreira
Schalimar La Bella Vita Latara eig. Mireille Vermeulen
Sunshine La Bella Vita Latara
eig. Elly Flik en Jessie Duquesne
Jeugdklas
Vivi van het Bullenparadijs
eig. C.J. de Jong
Ramona van Marvers Fortuna eig. Vermeulen Marc, Vrancken Maria
beste in België gefokte jeugdhond
Surprise Westlife
eig. Cristian Orozco
Viva La Frenchie Jackie
eig. Rp Ter Horst
Tussenklas
Kleine Keizer Moscovita

eig. Romero JC

1 VB
2 VB
3 VB
4B
1 EX
2 EX
3 EX
4 EX
1 EX CAC BOB

Openklas
Amadors Gem Mushanga eig. A. Meesters

1 EX res.CAC

Fokkersklas
Qadira van Marvers Fortuna eig. Vermeulen Marc, Vrancken Maria

1 ZG

Kampioensklas
Ginny Destiny v.Muppy’s Place eig. E.J. de Bie
Nina du Sourire Doux eig. Iwens Natalie

1 EX
2 ZG

Veteranenklas
Jannemieke De Petit Gally eig. Tim Van Mechelen
Ymani Pink van Muppy’s Place eig. E.J. de Bie

1 EX beste veteraan
2 EX

Bont teven
Minor puppy
Blum’s Little Flowers Kim Impossible

eig. Bettina Blum

1 VB beste minor pup

Jeugdklas
Uriela de el Mencey Loco
Kleine Keizer Isabella
Budbulls Chloe

eig. Ferreira
eig. Romero Jc
eig. Tim Van Mechelen

Tussenklas
Meggie Cherry van Muppy’s Place
eig. E.J. de Bie
Rolling in the Deep Des petits Frenchies eig. Kevin Perremans
Openklas
Edith Fawenia eig. Rosy Dietrich
Kampioensklas
Pearl La Blance v.d. Bonkevaart

1 EX
2 EX
3 EX
1 EX CAC
2 ZG
1 ZG

eig. J.Steneker

1 EX res.CAC

Kind/hond show
Buls Mathis met Nina du Sourire Doux
Pot Chiara met Rheanna Padmeé La Bella Vita Latara

Koppelklas

Vive le Frodo & Vita Dia van het Bullenparadijs
Spencer La Bella Vita Latara& Sunshine La Bella Vita Latara

1
2

1
2

Groepsklasse

Ginny Destiny van Muppy’s Place&Meggie Cherry van Muppy’s Place&
Nougatine Jamory van Muppy’s Place

FOTO IMPRESSIE CLUBMATCH

1

MEDELING...
Beste leden

Wij willen u de mogelijkheid geven om uw dekreu via onze website ter dekking aan te
bieden.
U mag een mooie foto van uw reu sturen naar ellyflik@hotmail.com met vermelding van de
naam van uw hond en uw kennelnaam en uw website. U moet wel al op de fokkerslijst staan.
U mag de gezondheidstesten die gedaan zijn bij uw reu vermelden maar dit hoeft niet, dit
kan u ook bespreken met de eigenaar van het teefje dat gedekt moet worden. Heeft u
meerdere reuen die u op de website geplaatst wilt hebben kan dit uiteraard ook.
U betaalt hier voor de rest van dit jaar 10 euro per aangeboden reu voor en vanaf januari is
dit 25 euro per aangeboden reu voor heel 2020.

________________________________________

Honden Grasaren
Een fijne wandeling in de bossen op een mooie zomerdag kan plots eindigen met een
spoedafspraak bij de dierenarts wanneer uw hond zich verwondt aan een grasaar. Ze lijken op
het eerste zicht heel onschuldig maar grasaren kunnen in erge gevallen zelfs dodelijk zijn!
Grasaren zijn harige , waaiervormige delen van rijp gras die je in de zomermaanden overal
tegenkomt. De scherpe uiteinden dienen als weerhaakjes zodat de graszaden in de vacht van
je dier blijven hangen en zo over grote afstanden verspreid worden. Hoewel dit allemaal heel
onschuldig lijkt kan jouw hond zich er lelijk aan verwonden.
Elk contact met de grasaren is mogelijk gevaarlijk. Deze aren kunnen immers ingeademd
worden en zich in de neus, luchtpijp of longen vastzetten , ze kunnen in de ogen of oren
terechtkomen of zich vastzetten in de huid of voetzooltjes. Wanneer deze aren niet meteen
worden verwijderd, kunnen ze zware ontstekingen veroorzaken.

Symptomen
Welke symptomen jouw hond krijgt , is afhankelijk van de plaats waar de grasaar zich heeft
vastgezet.
Wanneer de grasaar zich in de neus bevindt, zal de hond frequent niezen en met zijn poot
over zijn neus wrijven. De neus kan bloeden en na verloop van tijd ontstaat er etterige
neusvloei. Als de grasaar zich in de diepere luchtwegen heeft vastgezet zal de hond hoesten
en ziek worden. Hij kan hiervan zelfs een longontsteking oplopen die - wanneer de grasaar
niet (tijdig) verwijderd wordt – zelfs fataal kan worden.
Grasaren komen vaak in de oren van honden terecht. Door de weerhaakjes gaan ze steeds
dieper en kunnen ze het trommelvlies perforeren. De honden schudden onophoudelijk met
hun hoofd, houden vaak hun hoofd schuin en hebben duidelijk pijn. Onbehandeld leidt dit tot
een zware oorontsteking en eventueel doofheid.
Ook achter het derde ooglid kunnen grasaren terechtkomen. De honden knijpen hun ogen
dicht, hebben traanogen en wanneer de aar niet tijdig verwijderd wordt, kan dit leiden tot
permanente schade aan de oogbol of verlies van het oog.
Door de scherpe uiteinden en weerhaakjes kunnen de aren zich zelf een weg door de huid
boren. Omdat ze slechts één richting uit kunnen, komen ze steeds dieper in de weefsels
terecht en zorgen daar voor abcessen. Grasaren kunnen eender waar in de huid voorkomen
maar tussen de tenen is een vaak voorkomende plaats.

Behandeling
Wanneer jouw hond een grasaar heeft opgelopen die nog heel oppervlakkig is en op een
veilige plaats zit, kun je proberen deze voorzichtig te verwijderen. Hou er rekening mee dat
grasaren meerdere weerhaakjes hebben en zich stevig vastzetten in de weefsels. Hierdoor
blijven er gemakkelijk delen achter en wordt de aar vaak enkel dieper de weefsls ingeduwd.
Wij raden daarom aan om steeds een dierenarst te raadplegen wanneer jouw hond last heeft
van grasaren.
Grasaren in de neus en oren worden steeds onder gehele verdoving verwijderd d.m.v. een
camera. Hierdoor is de dierenarts altijd zeker dat de volledige aar weg is en kan er
gecontroleerd worden of de aar geen bijkomstige schade heeft aangebracht zoals een
perforatie van het trommelvlies. Grasaren die zich achter het derde ooglid hebben vastgezet

kunnen bij een heel aantal honden onder lokale verdoving verwijderd worden. Bij grasaren
die tussen de tenen zitten of heel diep onderhuids, kan het nodig zijn om deze chirurgisch te
verwijderen.

Preventie
Grasaren lijken onschuldig en daar schuilt nu net het grote gevaar : veel mensen onderkennen
het belang en wachten te lang om hun dier te laten behandelen. Oppervlakkige huidwonden
genezen snel en de grasaren zitten gevangen in de onderhuidse weefsels. Van daaruit kunnen
ze letterlijk naar elke plaats in het lichaam migreren, waaronder zelfs de organen en het
ruggenmerg.
Controleer daarom steeds aandachtig de vacht van je hond na een wandeling in ( hoog ) gras.
Hou er ook rekening mee dat gras zelfs tussen de stoepranden kan groeien dus zelfs honden
die in grote steden wonen, kunnen grasaren oplopen.
Voorkomen dat je hond in contact komt met grasaren is bijna onmogelijk maar snel ingrijpen
is de sleutel tot succes.

___________________________________________

Van foetus naar pup
Week 1 (0 tot 7 dagen)
De bevruchting vindt plaats in de eileiders die de baarmoeder met de eierstokken verbindt.
De baarmoeder van de hond bestaat uit twee lange gekronkelde buizen die baarmoederhoorns
worden genoemd en uit een gemeenschappelijk stuk met een gemeenschappelijke uitgang
naar de schede.
De bevruchte eicellen verplaatsen zich naar de baarmoederhals en migreren door de eileiders
naar de baarmoederhoorn. De embryo’s zijn vrij resistent tegen invloeden van buitenaf.
Wanneer de eicellen bevrucht zijn blijven zij vrij in de hoornen van de baarmoeder waar zij
verschillende delingen ondergaan, voordat zij zich inplanten in het slijmvlies van de
baarmoeder.
Week 2 (8 tot 14 dagen)
In deze week hechten de embryo’s zich aan de baarmoederwand vast. Natuurlijke
chemicaliën zorgen ervoor dat de embryo’s gelijkmatig langs de twee baarmoederhoorns
verdeeld worden zodat elke foetus gelijke kansen heeft. In deze periode delen de
embryocellen zich op in de cellen die nodig zijn om een lichaam te vormen. Na twee weken is
de foetus minuscuul maar hij heeft een hoofd, ruggengraat, stompjes voor de ledematen en
een staartje. Hij wordt gevoed door de dooierzak en is in deze fase erg kwetsbaar, als de
moeder ziek wordt of medicijnen krijgt raakt de foetus ernstig beschadigd.
Week 3 (15 tot 22 dagen)
Ongeveer rond de 20e dag kan de hond zich misselijk voelen en niet eten als gevolg van de
hormonen en spanning in de baarmoeder.

Week 4 (22 tot 28 dagen)
De foetussen zijn inmiddels gelijkmatig in beide baarmoederhoorn verdeeld. De foetus groeit
nu van 5-10 mm tot 14-15 mm. Aan het eind van deze week zijn de embryo’s zo groot als
walnoten. De ontwikkeling van de organen is begonnen en de foetus is nu erg kwetsbaar. Aan
het eind van deze week gaan de melkklieren van de teef zich ontwikkelen. Een buikje krijgt
de teef nog niet, dat begint pas in de tweede helft van de dracht. Rond de 28 e dag is de
hartslag waarneembaar.
Week 5 (29 tot 35 dagen)
De foetus groeit nu van 18 mm naar 30 mm. De ontwikkeling van de organen loopt op zijn
einde en de foetussen zijn nu minder vatbaar voor invloeden van buitenaf. De foetussen gaan
nu meer op een pup lijken. De kop en romp worden gevormd, tanden, snorharen, tenen en
nagels zijn nu volop in ontwikkeling. Ook is het geslacht vanaf nu bepaald. De ogen die
voorheen nog open waren sluiten zich nu en de huidskleur begint zich te ontwikkelen. Het
gewicht van de teef gaat nu toenemen en de pups gaan zich draaien. De hoeveelheid
vruchtwater neemt sterk toe in deze fase.
De pups zijn verpakt in vliezen. Deze vruchtvliezen hebben een zeer belangrijke functie. Het
buitenste vlies wordt chorion genoemd. Het binnenste vruchtvlies wordt amnion genoemd en
daarin bevindt zich de pup. Tussen het amnion en chorion zitten nog het allantois en de
dooierzak.
De positie van de foetus in de baarmoeder kan invloed hebben op de grootte en gezondheid
van de latere pup. De beste positie is in het midden van de baarmoederhoorn omdat hier de
placenta het best tot ontwikkeling komt. Hoe groter en beter de aanhechting van de
placenta, hoe beter de groeiende foetus gevoed zal worden. Ook kan de positie van de foetus
in de baarmoeder en wie er naast ligt invloed hebben op het latere gedrag van de pup. Als de
testes van een mannelijke foetus tot ontwikkeling komt wordt er testosteron uitgescheiden.
Dit vindt zijn weg naar de hersenen van de pup, waar het verbindingen tot stand brengt die
de mannelijke kenmerken zoals dominantie vastleggen. Uit een recent onderzoek is gebleken
dat een teefje wat tussen twee reutjes in de baarmoederhoorn ligt aan kleine hoeveelheden
testosteron wordt blootgesteld. Dit kan resulteren in hersenen die een beetje vermannelijkt
zijn waardoor het teefje een dominante persoonlijkheid zal krijgen.
Week 6 (36 tot 42 dagen)
Na 6 weken heeft de foetus het uiterlijk van een miniatuur hondje. Huidskleur, haar, nagels,
en oogleden zijn te onderscheiden. Het skelet ( en de wervels) zijn zichtbaar op röntgenfoto’s
en de schedel kan worden gevoeld. Vanaf dit moment tot aan de geboorte is groeien het
enige wat de foetus doet. Hij is voor zijn voeding afhankelijk van de placenta en zijn longen
zijn nog niet klaar om zuurstof op te nemen.
Week 7 (43 tot 49 dagen)
In deze week begint het skelet van de foetus steviger te orden en is het skelet vanaf ongeveer
43 dagen te zien op röntgenfoto’s. Aan het einde van deze week kun je voor het eerst de
pups voelen bewegen. De haren op de buik van de teef beginnen uit te vallen zodat de pups
als ze zijn geboren kunnen drinken.
Week 8 (50 tot 56 dagen)
Er is niet veel nieuws te melden deze week. Groeien, groeien en nog eens groeien is wat de
pups doen. Door de groei van de pups ontstaat er steeds meer plaatsgebrek in de buik van de
teef waardoor de maag in verdrukking kan komen waardoor de teef wat minder eetlust kan
hebben. De beweging van de pups is nu goed voelbaar.

Week 9 ( 57 tot 63 dagen)
Dit is de laatste week van de dracht en is behoorlijk zwaar voor de teef. Vanaf dag 57 kunnen
ze geboren worden zonder problemen. Als het eindelijk zover is begint de teef heftig in de
kraambak te krabben, met tussenpozen van het gaan liggen met het hoofd tussen de
voorpoten, wachtend op het moment.

_____________________________________

Het voltallige bestuur van de K.B.K.F.B. wenst U nog een hele fijne vakantie en hopelijk
hebben we niet al te warme dagen zodat Uw Bulletje ook kan genieten van de aangename
temperaturen.
We hopen U weer te mogen verwelkomen op onze jonge honden-en veteranendag !

