Clubblad 2019

Nimrodsvrienden VZW

Vu Nimrodsvrienden vzw

Programma 2019
25 Jan 2019 bestuursvergadering in cafe nieuw bolderberg 19:00
00 febr 2019 ALV
07juli 2019

Cursisten wedstrijd in Zolder.

14/7 Nimrod ESNEUX
21/7 Nimrod BEKKEVOORT
18/08 Nimrod LANAKEN
25/08 Nimrod Bocholt

Kalender

KLASSEMENT 2018 Nimrodsvrienden
Bocholt LankenArgenteau Alg Totaal
Deward Jean-Claude
Kusters Leny
Guibert Dominique

Isa Von Zarenfeld
Hannah Brook`s True Friends
jeska vom Wildforst (Zita)

156
147
141

154
155
145

157
159
143

De kalender voorjaars veldwedstrijden is er.
Belgische Kalender van voorjaarswedstrijden 2019
Calendrier belge des Field Trials de printemps 2019

467
461
429

De/La Coupe d’Europe voor /pour Continentaal Staande Honden–Chien d’ arrêt Continenteaux
2019 in /à Spanje-Espagne Andalusië februari 12-13/02/2019
Selectie – Sélection: Villers 20-01-2019 Rendez-vous 1830 Marbais om 09u30
Di-Zo

20-01 Villers
datum :07/04)
BVDS-CBBA 0574
Solo
CAC
Sécr. /Secr. : Elke Konings

Di-Zo 03-03
: 03/03)

( date fictieve/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen Sélection/Selectie

Villers
BVDS-CBBA 0574

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CACIT
Sécr. /Secr. : Elke Konings
Sa-Za 09-03
: 17/03)

Bierwart

(date fictive/fictieve datum

BVDS-CBBA 0574

Ts, Cont./Alle Continentalen

Sécr. /Secr. : Elke Konings

(Max. 12 chiens/honden)

Solo

CAC-

CAC-IT
Di-Zo 10-03
: 10/03)

Milmort
Chiendechasse.be 1235

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CAC-IT
Sécr. /Secr. : F. Indekeu
Do-je 14-03
: 14/03)

Weelde
Chiendechasse.be 1235

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CAC-IT
Sécr. /Secr. : F. Indekeu
Ve-Vr

Sa-ZA

15-03 Nise / Serbie-Servië/
datum : 10/02)
RESC 0008
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
16-03 Nise /Serbie-Servië/
11/02)
RESC 0008
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud

Sa-Za 16-03
: 16/03)

(date fictive/fictieve
Ts.Brit alle Britse

GQ

quête de chasse couples cac/cacit
(date fictive/fictieve datum :
Ts Bri talle Britse

GQ

CAC-CACIT

quête de chasse couples cac/cacit

Opbrakel
Adacas 0405

CAC-CACIT

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CACIT
Sécr. /Secr. : J. Haegeman
Di-Zo 17-03
datum : 17/03)

Evergem
J.A.C. Orion 1219
Sécr./Secr.: I. Mestdagh

(date fictive/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen
Solo
CAC
(Max. 15 chiens/honden)

Di-Zo 17-03 Evergem
datum : 17/03)
Belg. Ver. Drentsche Patrijshonden 1282
Sécr./Secr.: I. Mestdagh
Di-Zo

Ma-Di

17-03 Nice /Serbie-Servie/
datum : 06/02)
KMSH 0000
Sécr./Secr. : KMSH
Lu-Ma 18-03 Nise /Serbie-Servie/
fictive/fictieve datum : 07/02)
KMSH 0000
Sécr./Secr. : KMSH
19-03 Nise /Serbie-Servie/
datum : 08/02)
KMSH 0000
CACIT
Sécr./Secr. : KMSH

Me-Wo 20-03 Nise /Serbie-Servie/
datum : 01/02)
RESC 0008
CAC-CACIT
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Je-Do 21-03 Nise /Serbie-Servie/
datum : 02/02)
RESC 0008
CAC-CACIT
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Ve-Vr 22-03 Nise /Serbie-Servie/
datum : 03/02)
RESC 0008
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Sa-Za 23-03 Nise /Serbie-Servie/
datum : 04/02)
RESC 0008
Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Sa-Za 23-03
datum : 23/03)

(date fictive/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen/jeugd/
(Max. 15 chiens/honden)
(date fictive/fictieve

Ts.Brt./Alle Engelsen Europa Coup

CAC

(date
Ts.Brt./Alle Engelsen Europa Coup

GQ

CAC

(date fictive/fictieve
Ts.Brt./Alle Engelsen Prix d’excellence

GQ

CAC-

(date fictive/fictieve
Ts.Brt./Alle Engelsen

Couple/Koppel

Quète de chasse Championat d’Europe
(date fictive/fictieve
Ts.Brt./Alle Engelsen

Couple/Koppel

Quète de chasse Championat d’Europe
(date fictive/fictieve
Ts.Brt./Alle Engelsen

GQ

CAC-CACIT
(date fictive/fictieve

Ts.Brt./Alle Engelsen

GQ

Opbrakel
Adacas 0405

GQ

CAC-CACIT

(date fictive/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CAC-IT
Sécr. /Secr. : J. Haegeman
Sa-Za 23-03
datum : 23/03)

d’Heudicourt/Fr/
RGKBC 0005

(date fictive/fictieve
EC-CE Spécial Griffon Korthals

Solo

CAC-

CACIT
Sécr. / Secr.. W. Grumiaux
Di-Zo 24-03
datum : 24/03)

d’Heudicourt/Fr/
RGKBC 0005

(date fictive/fictieve
EC-CE Spécial Griffon Korthals

Solo

CAC-

CACIT
Sécr. / Secr.. W. Grumiaux
Di-Zo 24-03
: 24/03)

Milmort
Nimrod 0715

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

CAC-IT
Sécr. /Secr. : F.Indekeu
Di-Zo

24-03 Waterloo
datum : 24/03)
Pointer Club Belge 0026
CAC-IT
Sécr./Secr. : J. Mélon

(date fictive/fictieve
Quête à la française/Frans revier Solo

CAC-

Spéciale Pointers Special

Sa-Za 30-03
Opbrakel
datum : 30/03)
Adacas 0405
Ts. Brit/Alle Britse
Sécr. /Secr. : J. Haegeman ( max. 12 chiens/honden

(date fictive/fictieve

Di-Zo 31-03
: 31-03)

(date fictive/fictieve datum

Bierwart
Nimrod 0715

Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

Solo

CAC

CAC-

CAC-IT
Sécr. /Secr. : F. Indekeu
Di-Zo

07-04 Beaulieu-Havré
: 07/04)
Pointer Club Belge 0026
CAC-IT
Sécr./Secr. : J. Mélon

Di-Zo 07-04
: 07/04)

(date fictive/fictieve datum
Quête à la française/Frans revier Solo

(date fictive/fictieve datum
Ts. Cont. /Alle Continentalen

Ploegsteert
J.A.C Orion 1219

CAC-

Spéciale Pointers Special

Zoutleeuw
Adacas 0405
Sécr. /Secr. : P. Lathouwers

Sa-Za 13-04
13/04)

(Max. 15 chiens/honden)

Solo

CAC

(date fictive/fictieve datum :
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC

Sécr. /Secr. : I. Mestdagh
Di-Zo 14-04
14/04)

Zoutleeuw
Adacas 0405
Sécr. /Secr. : P. Lathouwers

(date fictive/fictieve datum :
Ts. Cont. /Alle Continentalen
Max.15 honden/Chiens

Solo

CAC

Sa-Za

20-04 Villers
datum : 12/02)
RESC 0008

(date fictive/fictieve
Ts.Brit/Alle Engelse Couple/Koppel

Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Di-ZO

21-04 Villers
datum : ???)
RESC 0008

Solo

Di-Zo 28-04 Chassart
datum : 28/04)
Club Belge Ep. Breton 0618
CAC-IT
Sécr. /Secr. : M. Vermeer

CAC
(date fictive/fictieve

Ts.Brit/Alle Engelse Couple/Koppel

Sécr. / Secr. : Jean Nargaud
Sa-Za 27-04 Chassart
datum : 27/04)
Club Belge Ep. Breton 0618
CAC-IT
Sécr. /Secr. : M. Vermeer

CAC-CACIT

Solo

CAC-CACIT
CAC-CACIT

(date fictive/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

(date fictive/fictieve
Ts. Cont./Alle Continentalen

Solo

CAC-

Les candidatures pour la Coupe d’Europe des Continentaux doivent être adressées au sécretaire general de la
Section 2B avant le..
De kandidaturen voor de Europacup voor Continentalen honden moeten gericht worden aan de Algemeen
secretaris van Sectie 2B
On exige la présence des chiens et des conducteurs aux concours de sélection.
Men eist de aanwezigheid van de honden en voorjagers op de selectiewedstrijden.

Les chiens ayant subi la caudectomie à une date ultérieure du 1er janvier 2006 ne pourront pas
participer aux concours en Belgique.
Honden die gecoupeerd zijn na 1 januari 2006 kunnen niet deelnemen aan wedstrijden op het
Belgische grondgebied.
Sur toute inscription non payée sera appliqué le règlement de la Forfeit-list.
Op elke niet betaalde inschrijving zal het reglement van de Forfeit-list worden toegepast.

Adressen-adresses :

Section 2B / Sectie 2B : Secretaris : Indekeu Fr. Grauwe Torenwal 15 3960 Bree
e-mail : findekeu@telenet.be - GSM : 0497/62.49.92
Adacas : Inschrijven voor de wedstrijden in Opbrakel
Haegeman Jocelyne : Sint-Martensstraat 44 – 9660 Brakel
Tel: 055/42.24.78 Gsm: 0496/33.77.55
e-mail: jocelynehaegeman@hotmail.com
ADACAS: inschrijven de wedstrijden in Zoutleeuw
Lathouwers Patricia Vitsenveld 87- 2550 Kontich
GSM: 0494/56.12.73
e-mail: patricialathouwers@yahoo.com
Belgische Vereniging van de Drentsche Patrijshonden :
Ingrid Mestdagh, Warandestraat 26 - 9820 Melsen (Merelbeke)
Tel. : 09/384.84.27 – GSM : 0478/59.82.93
e-mail : info@drentschepatrijshonden.be
BVDS-CBBA :
Elke Konings, Daalstraat 52 – 3680 Maaseik/Opoeteren/
Tel. : 0495/27.17.38
e-meil : elke.conings@telenet.be
inschrijven/inscrire via : www.bvds-cbba.be

Chiendechasse.be : Freddy Indekeu : Grauwe Torenwal 15, 3960 Bree – GSM : 0497/62.49.92
e-mail : findekeu@telenet.be
inscrire via/ inschrijven : www.nimrodsvrienden.be

Club Belge de l’Epagneul Breton : Muriel Vermeer : rue de la Gare 88, 6250 Aiseau
Tel. : 071/72.58.50 – GSM : 0475/80.17.67
e-mail : muriel.vermeer@proximedia.be – inscriptions : www.cbeb-bebc.be
J.A.C. Orion :
Ingrid Mestdagh, Warandestraat 26 - 9820 Melsen (Merelbeke)
Tel. : 09/384.84.27 – GSM : 0478/59.82.93
e-mail : ingrid.mestdagh@scarlet.be
Nimrod : Freddy Indekeu : Grauwe Torenwal 15, 3960 Bree – GSM : 0497/62.49.92
e-mail : findekeu@telenet.be
inscrire via/inschrijven via : www.nimrodsvrienden.be

Pointer Club Belge : José Mélon : 18 rue du Progrès, 4041 Milmort

Tel : 04/278.57.16 - Inscriptions : Poste

Benoit Delwart, voorzitter/président : e-mail : bdelwart@worldonline.be
Royal English Setter Club : Jean Nargaud, Château La Hutte, Rue de Jumerée 34, 1495 Sart-Dames-Avelines
Tél. : 071/85.19.44 - GSM : 0486/25.56.12
e-mail : jean.nargaud@hotmail.com
Koninklijke Willy Maatschappij Sint-Hubert : Nelly Mast A. Giraudlaan 98, 1030 Brussel
e-mail: info @ kmsh.be
web.: www.kmsh.be

Royal Griffon club Belge Korthals: Willy GrumiauwRue de Mon Plaisir 2A – 6211 Mellet
e-mail: willy.grumiaux@gmail.com

Succes

lensluxatie bij dieren
inleiding
De lens bevindt zich achter de iris en wordt door een vliesje volledig omkapseld
(lenskapsel). Als de lens normaal helder is, dan zien we ze niet echt zitten met het
blote oog en dan lijkt de pupil een zwart cirkeltje in het midden van het oog.

De lens wordt op zijn plaats gehouden d.m.v. kleine vezeltjes, die zonules worden
genoemd. Deze vezeltjes verlopen van de lensrand, deze rand wordt ook wel
equator genoemd, tot aan het corpus ciliare, dit is een kleine verdikking die zich
achter de iris bevindt.
Langs de achterkant van de lens zit er een gelatineuze massa, ook wel vitreum
genoemd. In dit vitreum is langs de voorkant een soort van uitholling waarin de lens
juist past. Deze holte noemen we de patellaire fossa.
In het oog wordt heel de tijd nieuw oogkamervocht gevormd. Continu wordt dit vocht
ook weer afgevoerd. Dit gebeurt langs de filtratiehoek , die begint tussen de basis
van de iris en het hoornvlies.

Achteraan in het oog bevinden zich de retina of het netvlies en de uitmonding van de
oogzenuw in het oog, ook wel papil genoemd.
de reden waarom een lens niet op zijn plaats blijft
Een normale lens zit achter het regenboogvlies in een uitsparing van het vitreum. Ze
wordt op haar plaats gehouden d.m.v. lensvezels die vanaf de rand van de lens
vertrekken tot aan het corpus ciliare.
Bij bepaalde hondenrassen, zoals de Tibetaanse Terriers, zouden deze
ophangbanden van de lens te zwak zijn.
Dit heeft men bij hen microscopisch ook kunnen aantonen. Het zou vooral om de
diep gelegen ophangbanden gaan. Als de spanning in deze ophangbanden lager is,
dan heeft dit verschillende dingen tot gevolg.
Vooreerst zou de lens iets boller zijn. Daarom zou de onderzoeken de rand van de
lens te zien bij oogcontrole van een verwijde pupil. Momenteel wordt onderzocht of
het zien van de rand van de lens bij oogonderzoek een waarde zou hebben in
verband met het kunnen voorspellen van een latere lensluxatie.

Een tibetaanse terrier met een luxatie van de lens naar de voorste oogkamer
Een ander gevolg van de zwakkere ophangbanden is dat de lens iets losser ligt in de
holte vooraan in het vitreum (patellaire fossa). Bij beweging van de kop of van de
oogbol zelf beweegt de lens mee maar ten gevolge van de traagheid (inertie)
beweegt ze nog wat langer na. Dit zou dan verder leiden tot het scheuren van de
zonules die de lens normaal mee op hun plaats houden.
De lens begint meer los te liggen in de uitholling van het vitreum. We spreken dan
van een subluxatie. De lens kan zich iets verplaatsen, en meestal gebeurt dit naar
onder toe. Zodoende wordt er aan de bovenste rand van de lens een spleet zichtbaar
wordt, langs waar we rechtstreeks op het netvlies kunnen zien. Deze spleet heeft de
vorm van een maansikkel. Als we dit zien dan gebruiken we de term aphacic
crescent.
Enkel vanaf het moment dat de subluxatie zeer uitgesproken is, meet men een
drukstijging in het oog. Hieruit kunnen we besluiten dat de drukstijging in het oog

optreedt na subluxatie en niet omgekeerd. Dus het is niet eerst een drukstijging en
dan pas later een (sub)luxatie.
Wat gebeurt er als de ophangbanden volledig doorscheuren?
In dat geval kan de lens niet meer op haar plaats gehouden worden en kantelt ze, dit
noemen we een lensluxatie.
Er zijn drie mogelijkheden:
•
•
•

ofwel kantelt ze doorheen de pupil en komt dan volledig in de voorste
oogkamer te liggen: dit is dan een "anterior lensluxatie".
ofwel beweegt ze naar voor maar blijft toch achter de iris en duwt zodoende
de iris meer naar voor, dichter naar het hoornvlies toe.
ofwel kantelt ze naar achter en als de gelatineuze massa achter de lens (het
vitreum) nog meer vloeibaar is geworden, dan zakt de lens naar de bodem in
de achterse oogkamer: dit is een "posterior lensluxatie"

We zien meer luxaties van de lens naar voor dan naar achter, soms is het zelfs
mogelijk dat de lens nu eens vooraan en dan weer achteraan in het oog zit.
Wat zijn de gevolgen voor uw hond?
Als de lens naar voor kantelt en tegen het hoornvlies wrijft, dan beschadigt ze de
cellen die de binnenste laag vormen van dit hoornvlies. Dit veroorzaakt dan een
witting, meestal in het midden of iets meer naar onder toe in het hoornvlies: corneaoedeem.
Als de gelatineuze massa in de achterste oogkamer meer vloeibaar is geworden dan
kunnen er sliertjes hiervan in de voorste oogkamer terechtkomen. Uiteindelijk
veroorzaken ze een verstopping van de filtratie-hoek, met een stijging van de
oogdruk tot gevolg:glaucoom.
In dat geval wordt het hoornvlies in meer of mindere mate ook wit door het oedeem,
maar de slijmvliezen zijn hierbij ook erg gestuwd (rood).
De hond heeft pijn, traant meer, wrijft soms met oog over de mat en is stiller dan
normaal.
Als de lens vast komt te zitten in de pupil (pupillaire blok) dan kan er ook snel een
drukstijging optreden in het oog, hetzelfde geldt voor een luxatie in de voorste
oogkamer. Als deze druk een tijd veel te hoog blijft dan gaat de oogbol uitgerokken
worden en zodoende vergroten (bufthalmos).
Behandeling van lensluxatie
•

Vooreerst wordt het oog uitgebreid onderzocht om te bepalen of er al dan niet
een aantasting is van het gezichtsvermogen. Als de lensluxatie al een tijd
bestaat en als een uitgebreide drukstijging langer dan 3 dagen bezig is, dan is
dit heel ongunstig voor het gezichtsvermogen.

•
•

•

•

Als we het netvlies bekijken en we zien hier beschadiging van de uitmonding
van de oogzenuw dan zal het gezichtsvermogen zich nooit meer herstellen.
Als de lensluxatie recent is en het netvlies er nog goed uitziet, dan zijn de
kansen groter om het gezichtsvermogen te behouden d.m.v. een chirurgische
ingreep. In dit geval wordt gans de lens samen met het lenskapsel verwijderd
(intra-capsulaire lensextractie). Meestal moet er ook nog een deel van de
gelatineuze massa die achteraan het lenskapsel vastzit, mee verwijderd
worden (vitrectomie).
Als de lens enkel gesubluxeerd is, ofwel gekanteld ligt in de achterste
oogkamer, dan worden medicamenten gegeven om de pupil klein te houden.
Zo wordt getracht om de lens achteraan in het oog te houden. Ook wordt
medicatie bijgegeven om de oogdruk onder controle te houden. Regelmatige
hercontroles zijn dan een noodzaak. Uitzonderlijk wordt de lens al preventief
weggenomen bij het zien van de eerste tekenen van een subluxatie.
Indien het oog blind is en daarbij nog een te hoge oogdruk heeft, dan zijn er 2
mogelijkheden.
o Ofwel kan besloten worden om een inspuiting te geven in het oog
(onder volledige verdoving) om het orgaantje dat vocht aanmaakt in het
oog stil te leggen en zodoende de druk te doen dalen.
o Een andere meer ingrijpende chirurgie is om desnoods het oog te
verwijderen (enucleatie). Enkel de lens wegnemen in deze gevallen zal
de oogdruk niet meer doen dalen.

