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Beste leden

Wat leven we in een moeilijke tijd. Veel maatregelen
zorgen ervoor dat ons sociale leven op een laag pitje
staat. Dat geldt zeker ook voor de evenementen van onze
vereniging. De jaarlijks terugkerende Jonge
Hondendagen, de Clubmatch, gezellige
mopshondenwandelingen en dergelijke… Het zit er dit jaar
allemaal  niet in.

Ook voor het bestuur is het soms lastig om voor vergaderingen bijeen te komen, gelukkig
bestaat de mogelijkheid om veel online te doen.  Zo hebben we ook het grootste deel van de
voorbereiding voor het fokkersoverleg van jl. 16 september via de digitale snelweg kunnen
doen.

De bijeenkomst werd door veel leden bezocht, wat het bestuur de gelegenheid bood om,
samen met de Raad van Beheer en Shih-Tzu Club Nederland, het pad te kunnen tonen dat
uiteindelijk moet gaan leiden tot het weer uitgeven van stambomen aan mopsen die gefokt
worden volgens het convenant dat momenteel geschreven wordt.

Leden en fokkers die aanwezig waren konden vragen stellen waardoor veel onduidelijkheid uit
de weg is geruimd. Vanwege de huidige corona-maatregelen internationaal zijn we gebonden
aan de regelgeving van de overheden in de landen van onze collega’s en instellingen aldaar,
daardoor is het lastig om een duidelijk afgebakend tijdspad te presenteren. Natuurlijk zitten
we er bovenop, maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken. We vragen dus wederom
nog enig geduld van u.

Ik hoop dat u aan deze nieuwsbrief weer genoeg leesplezier mag beleven, wij hebben in elk
geval weer ons uiterste best gedaan.

Namens het bestuur

Joke Abbenhuis

Voorzitter

Oproep aan de leden

Bent u lid van commedia en is er in het
afgelopen jaar iets veranderd in uw gegevens

Meld dit dat aan de
ledenadministratie@commedia-mopshond.nl
zo kunnen wij alles up to date houden en mist
u geen informatie
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Commedia’s Grijze Snuiten Parade
In Commedia’s Grijze Snuiten Parade worden
mopshonden vermeld van 10 jaar en ouder. Om ze nog
even in het zonnetje te zetten kunt u uw mops
opgeven per email naar evenementen@commedia-
mopshond.nl

De Grijze Snuiten Parade is voor mopsen met stamboom. U dient
in te leveren een recente foto van uw mops en een kopie van de
stamboom. Mocht het droevige moment komen dat mops komt te
overlijden wilt u hem/haar dan afmelden.

Carmen Carrera v.d. Heyhut
(Mientje)
NHSB:2474441
Geboren op 20 september 2008
Vader:Lucky Star’s Tylor
Moeder:Xavyra Ferrari v.d. Priskimber Hoeve

Mopsebo’s Tons of Kisses
NHSB: 2661425
Geboren op 8 september 2006
Vader: Celestial Storybook Hoku Lele
Moeder:Pumopechi’s Lisa Perita

Federico vom Ulmer Haus
NHSB: 2735423
Geboren op 24 januari 2009
Vader: Pedro vom Ulmer Haus
Moeder: Lisette vom Ulmer Haus

Si Lolita van Shaka’s Royal Kraal
NHSB: 2795952
Geboren op 20 mei 2010
Vader: J-K’s Goal Tender
Moeder: Peach Fay van Shaka’s Royal Kraal

3



De kampioentjes

Nederlands Kampioen

Diabolbric's The Rumor Continues
Geboorte datum:
Fokker:
Eigenaar: Elvira v.d. Hoorn

Show uitslagen

Outdoor show Zwolle
12-09-2020

Jeugdklas reuen
Brigsam Saga Of The Vikings Ihsahn 1U,
beste jeugd
Openklas reuen
Dandylion van Shaka’s Royal Kraal 2 U, res
CAC
Diabolbric's The Rumor Continues 1 U, CAC,
BOB

Internationale dogshow Maastricht
26-09-2020

Openklas reuen
Queenie Zahira Van De Standaardspiegel G
Randy Van Emma’s Hof 3 U
Kampioensklas reuen
Wincastle Sirius Jacob Black 3 ZG
Jeugdklas teven
London Is Calling Of The Pugs Story 1U, beste jeugd
Tussenklas teven
Pick Your Poison Of The Pugs Story 2 U
Openklas teven
Mamma Mia Of The Pugs Story 2 U
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Internationale dogshow Maastricht
27-09-2020

Openklas reuen
Queenie Zahira Van De Standaardspiegel 4 ZG
Randy Van Emma’s Hof  3 ZG
Jeugdklas teven
London Is Calling Of The Pugs Story 1U, beste jeugd
Tussenklas teven
Pick Your Poison Of The Pugs Story 2 ZG
Openklas teven
Mamma Mia Of The Pugs Story 1U, res CAC, res CACIB

Het einde van 2020 nadert.
Wij verzoeken u de bijdrage voor 2021 voor 1 december 2020 aan
Commedia over te maken

lidmaatschap 2021 € 27,50.
gezinslidmaatschap € 10,00.
websitevermelding fokker € 20,00.

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 - BIC INGBNL2A
t.n.v. Commedia  te Hoogerheide

Wilt u duidelijk  vermelden voor wie u betaalt
Naam en evt naam gezinslid,
En waarvoor u betaalt (lid, gezinslid, websitevermelding)

Heeft u iets leuks meegemaakt met uw mopsen, of een ander
leuk nieuwtje, heeft uw mops een diploma gehaald of een
andere taak volbracht, meld het ons dan. De nieuwsbrief is
behalve informatief ook een nieuwsbrief voor, door en over
onze leden.

Onze rubriek “Grijze snuiten” is voor leden met senior mopsen.
Stuur een foto en kopie stamboom en we plaatsen uw mops in
deze eervolle rubriek.

evenementen@commedia-mopshond.nl

5



Verslag Algemene Ledenvergadering
Commedia, gehouden op 22 augustus 2020 te
Woudenberg,

aanvang 13:00 uur.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken alv
4. Verslag vorige alv
5. Verslag secretaris
6. Financieel verslag afgelopen periode
7. Begroting 2020
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10.Wijzigen statuten
11.Erecode
12.Update kortsnuiten
13.VFR/Fbp
14.Installatie commissies
15.Uitreiking jaarprijzen
16.Donatie Stichting Ras&Recht
17.Rondvraag
18.Sluiting

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Aanwezig zijn 11 stemgerechtigde leden.

2. Mededelingen
 De bestuursleden Jan Grit, Harrij Luijkx en Hetty Bischof zijn via Teams aanwezig.
 De voorzitter vraagt alle aanwezigen rekening te houden met de Corona-maatregelen en

te allen tijde, ook in de pauze, voldoende afstand te houden.
 Er wordt, als niemand daar bezwaar tegen heeft, een Teams-opname gemaakt van de alv,

ten behoeve van de notulen.
 Er zal na deze alv nog een tweede alv worden gehouden, omdat een wijziging van de

statuten op de agenda staat; hierover moet, omdat minder dan de helft van de leden
aanwezig is, in twee alv’s worden gestemd.

Een lid maakt naar aanleiding van de agenda de opmerking dat het naar haar mening niet
handig is de uitnodiging en de agenda in de Nieuwsbrief via de mail te verspreiden;
waarschijnlijk heeft niet ieder lid e-mail, of men ziet niet dat de Nieuwsbrief officiële
mededelingen bevat. Alle leden moeten immers worden uitgenodigd. Het bestuur geeft aan
hier rekening mee te zullen houden.
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3. Ingekomen stukken ALV

Er zijn twee mails ingekomen van een aantal leden, waarvan er één aanwezig is. In de eerste
mail wordt verzocht twee punten toe te voegen aan de agenda; de tweede mail betreft het
overhandigen van stukken van het oude bestuur. De eerste mail is te laat ingekomen om nog
wijzigingen aan te brengen in de agenda voor deze alv; het bestuur stelt echter voor de
betreffende onderwerpen te behandelen bij de agendapunten 12 en 13. De vergadering gaat
daarmee akkoord. De tweede mail is niet gericht aan de alv, en is bovendien pas op de
ochtend voor deze vergadering ontvangen, en kon daardoor nog niet worden besproken in
het bestuur. De afzender krijgt persoonlijk bericht.

Een lid maakt naar aanleiding van dit agendapunt de opmerking dat het niet handig is via
Facebook te communiceren, omdat zij dat een vreselijk medium vindt. Het zou beter zijn te
communiceren via het clubblad. Het bestuur geeft aan ook graag een clubblad te willen
uitgeven, maar dat er dan ook wel inhoud moet worden aangeleverd; dit jaar is er vanwege
corona niets georganiseerd, maar ook de leden leveren geen inhoud aan. Wel is het plan één
clubblad per jaar te verspreiden, en de rest van het jaar via de Nieuwsbrief te communiceren.

4. Verslag vorige ALV

De vorige ALV was op 9 december 2019, waarin het oude bestuur is afgetreden. Er heeft
geen overdracht plaatsgevonden van de verslaglegging, zodat er geen verslag beschikbaar is
van die alv.

5. Verslag secretaris
 Op 9-12-2019 is het oude bestuur afgetreden en is het huidige bestuur aangetreden.

Van deze alv is geen verslag beschikbaar.
 Op zaterdag 18-01-2020 vond de eerste bestuursvergadering van het huidige bestuur

plaats; hierin is de taakverdeling besproken, en is besproken hoe we nieuwe energie in
de vereniging kunnen genereren voor de leden.

 In februari 2020 heeft een check plaatsgevonden op de overdracht van het oude
bestuur. Het nieuwe bestuur heeft een aanzet gemaakt om er weer een goed draaiende
vereniging van te maken, met een goede website. Veel bestaande mailadressen zijn
gesaneerd.

 Op 16-03-2020 vond de laatste fysieke bestuursvergadering plaats. Hierin is gesproken
over de instelling van commissies en is gestart met de planning van een alv in mei
2020. Deze is helaas gecanceld vanwege de corona-maatregelen. Het bestuur heeft
verder overlegd via Teams.

 De vereniging telt op dit moment 111 betalende leden.

6&7. Financieel verslag en begroting

Het financieel verslag van het afgelopen jaar en de begroting voor 2020 zijn in de vergadering
uitgedeeld. Zowel het financieel verslag als de begroting (van de vorige penningmeester)
kloppen niet meer, omdat er vanwege corona geen activiteiten zijn georganiseerd.

8. Verslag kascommissie

Van de kascommissie is alleen Nicole nog lid, maar die is niet aanwezig. De penningmeester
zal een afspraak met haar maken voor de kascontrole. Vastgesteld wordt dat er daarom op dit
moment geen discharge kan worden verleend aan het bestuur.
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9. Benoeming nieuwe kascommissie

De alv besluit Nicole Tolman en Stephanie Buijs te benoemen tot nieuwe kascommissie.

10. Wijzigen statuten

Voor de achtergronden en tekst van de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging wordt
verwezen naar de toelichting in de Nieuwsbrief. De aanleiding is dat het bestuur een “overval”
door een klein groepje leden in de alv wil voorkomen bij zwaarwegende onderwerpen zoals
ontslag van bestuursleden of opheffing van de vereniging. Om die reden wil het bestuur in de
statuten opnemen dat een dergelijk besluit (met redenen omkleed) dan eerst aan alle leden
moet worden voorgelegd. Het besluit treedt pas in werking als het door meer dan tweederde
van de uitgebrachte stemmen is goedgekeurd. Het bestuur wil daarnaast bij deze
statutenwijziging ook enkele typfoutjes en andere foutjes corrigeren.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

11. Erecode

Vanwege het geringe aantal aanwezige leden besluit het bestuur dit onderwerp van de agenda
terug te trekken en het voor de alv van 2021 te agenderen. Daarbij zal dan ook meer toelichting
worden gegeven over doel en werking van de erecode.

12. Update kortsnuiten

De voorzitter geeft een korte uiteenzetting van de voorgeschiedenis, het uiteenvallen van het
kortsnuitenoverleg en het besluit van het bestuur van Commedia om het overleg met de RvB
voort te zetten, om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een convenant die het fokken
met mopsen met een stamboom weer mogelijk maakt. Uitgelegd wordt dat de keuze om in
overleg te blijven niet kan worden verenigd met het steunen van een motie van wantrouwen
tegen het bestuur van de RvB. Volgens het bestuur van Commedia zou bovendien het
aannemen van een dergelijke motie van wantrouwen de kans op vertraging van het convenant
aanzienlijk kunnen vergroten, en wellicht zelfs in gevaar brengen bij het aftreden van het
bestuur van de RvB. Het doel van het bestuur van Commedia is het op zo kort mogelijke termijn
weer mogelijk maken van het fokken van Mopshonden volgens de rasstandaard en met
stambomen. Vervolgens geeft de voorzitter onder embargo een uitleg over het 10-stappen plan
om te komen tot een convenant, waarin de CFR-eis wordt vervangen door het BOAS-onderzoek
van Cambridge.

Naar aanleiding van dit agendapunt ontstaat een levendige discussie tussen de leden en het
bestuur, en ook tussen de leden onderling, over vertrouwen in de RvB, de rol van de
verschillende vertegenwoordigers in het kortsnuitenoverleg, het tijdpad, de CFR en BOAS.
Uiteindelijk vraagt het bestuur of de leden het vertrouwen willen uitspreken over het
voortzetten van het overleg met de RvB, en dus ook het niet steunen van de motie van
wantrouwen tegen het bestuur van de RvB door het bestuur van Commedia. De vergadering
steunt het bestuur hierin met 10 stemmen voor en 1 onthouding.

13. VFR/Fbp

Bespreking van (wijzigen van) het Verenigings Fok Reglement en het Fokbegeleidingsplan
wordt doorgeschoven naar het Fokkersoverleg van Commedia, in relatie tot de
ontwikkelingen rond het convenant. 8



Onder dit agendapunt wordt nog wel besproken de in eerdergenoemde mail gestelde vraag
naar ondersteuning door Commedia bij het verkrijgen van stambomen voor een nestje waarvan
de beide ouders niet aan de NVWA-eisen voldoen.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er inhoudelijk wel degelijk onderbouwing kan worden
gegeven, gebaseerd op (de ontwikkeling van) het convenant en de resultaten van de BOAS-
testen. Financieel is een stuk lastiger, omdat dat nu, gelet op de financiële situatie, niet kan
worden toegezegd.

In het gesprek over dit onderwerp vraagt een lid waarom de RvB wel zonder meer heeft
besloten geen stambomen meer uit te geven voor kortsnuiten, maar voor het
afstammingsbewijs wel een besluit van de AV nodig vindt. Vanuit het bestuur wordt
aangegeven dat uit navraag bij het bestuur van de RvB is gebleken dat het eerste een
bestuursbesluit van de RvB is geweest om acties van de minister richting de RvB te voorkomen,
en dat het tweede iets nieuws is voor de RvB, waarvoor de instemming van de AV nodig is.

Een ander lid vraagt of het juist is dat het convenant niet de handhaving door NVWA voorkomt.
Het bestuur bevestigt dit. Het convenant en BOAS-testresultaten zorgen er echter wel voor dat
we steeds beter kunnen aantonen dat onze honden gezond zijn, en je dus in rechtszaken sterker
staat. Dit lid vraagt ook nog of er in de tussentijd tussen nu en de afstammingsbewijzen ook
iets is? Het antwoord is nee.

14. Installatie commissies

Het bestuur heeft besloten twee commissies in het leven te roepen, om de betrokkenheid van
leden bij de ontwikkelingen te vergroten en het werk en de kennis beter te kunnen verdelen.
De portefeuillehouders namens het bestuur zijn de voorzitters van de commissies. Nicole
Tolman en Stephanie Buijs worden geïnstalleerd als leden van de commissie evenementen.
Portefeuillehouder namens het bestuur is Anette van der Meijden. Nicole Tolman, Stephanie
Buijs, Maja Sandman en Marion Geessink worden geïnstalleerd als leden van de commissie
fokkerij en gezondheid. portefeuillehouder namens het bestuur is Jan Grit. Naar aanleiding
hiervan heeft een ander lid aangegeven ook in de commissie fokkerij en gezondheid te willen
functioneren. Jan Grit zal daarover contact met haar opnemen.

15. Uitreiking jaarprijzen

De prijzen voor de beste showmopsen 2019 zijn uitgereikt, verderop in deze nieuwbrief ziet u
een verslag.

16. Donatie Stichting Ras&Recht

Commedia is gevraagd geld te doneren aan de Stichting Ras&Recht, ten behoeve van
juridische actie tegen het verbod om met kortsnuiten te fokken. Het bestuur vindt het lastig
om hierop in te gaan, omdat we goed om moeten gaan met het geld van de vereniging (en
dus van de leden), en het voor het bestuur niet duidelijk is welke acties en namens wie met
dat geld worden betaald. Eén van de leden geeft aan door deze stichting te zijn geholpen
toen een aangifte tegen haar werd gedaan. Het bestuur geeft ook nog aan dat de publicaties
namens deze stichting heel erg tegen de RvB ingaan. Dat valt moeilijk te combineren met het
feit dat Commedia in een overlegsituatie zit met de RvB. Na enige discussie blijken de leden
in meerderheid tegen een donatie te zijn. Het bestuur zal daarom geen geld doneren aan
Ras&Recht.
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17. Rondvraag

Vraag: kan Jane Ladlow niet met geld van Commedia naar Nederland worden gehaald?
Reactie bestuur: het valt nog niet te zeggen of zij hier komt, of dat een aantal mensen naar
Engeland gaan. Bovendien kan dat niet meer rechtstreeks met haar worden afgesproken,
omdat dat vanwege de licentie via de KC moet worden geregeld. Bovendien spelen op dit
ogenblik de corona-beperkingen voor de reizen van/naar de UK.

Vraag: nogmaals een oproep voor een clubblad.
Reactie bestuur: zie eerder, dan hopen we ook bijdragen van de leden te ontvangen. Streven
is één clubblad per jaar, en ten minste drie nieuwsbrieven. In de volgende nieuwsbrief komt
een oproep voor bijdragen voor het clubblad.

18. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering om 15:49 uur. Vanuit het bestuur worden de aanwezige leden
gecomplimenteerd met de prettige vergadering. Een lid merkt op dat de opkomst tegenvalt;
dat kan mede te maken hebben met de corona-situatie.
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Verslag Algemene Ledenvergadering Commedia, gehouden op 22
augustus 2020 te Woudenberg, aanvang 15:55 uur.

1. Opening
2. Wijziging statuten
3. Sluiting

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering om 15:55 uur en geeft het woord aan bestuurslid Jan Grit.

2. Wijziging Statuten

Na een korte inleiding legt het bestuur het voorstel tot wijziging van de statuten voor de
tweede keer ter stemming voor aan de ledenvergadering. Het voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.

3. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering om 16:10 uur.
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Eindelijk was het zo ver de prijs uitreiking van de beste show mopsen van 2019.

Beste Reu/Beste mopshond 2e plaats reuen 3e plaats reuen
Wild Pug’s Great Balls of Fire Wild Pug’s Kick Ass Skjoldheart Dreamlover
Eigenaar: Nicole Tolman Eigenaar: Nicole Tolman Eigenaar: Birgit Sluiter

Beste Teef 2e plaats teven 3e plaats teven
Buzleo Catch me if you Can Mamma Mia of the Pugs Story Pumps or Stilettos of the Pugs Story
Eigenaar: Stephanie Buijs Eigenaar:Elvira v.d. Horn Eigenaar: Elvira v.d. Horn

Beste Zwarte mopshond 2e plaats zwarte mopshond 3e plaats zwarte mopshond
Wild Pug’s Kick Ass Pumps or Stilettos of the Pugs Story Flash of Joy Nova
Eigenaar: Nicole Tolman Eigenaar: Elvira v.d. Horn Eigenaar:Nicole Tolman
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Kort verslag fokkersbijeenkomst d.d. 16 september 2020

Op woensdag 16 september heeft er een gezamenlijk fokkersoverleg plaatsgevonden.
Gezamenlijk, want het overleg was georganiseerd in samenwerking met Shih Tzu Club
Nederland (STCN) en de Raad van Beheer.

Voor dit overleg waren de fokkers van beide rasverenigingen uitgenodigd zodat er uitleg
gegeven kon worden over de gang van zaken omtrent de voortgang van de convenanten. Die
worden opgesteld zodat fokken van ons geliefde ras, onder voorwaarden, weer mogelijk zal
kunnen worden.

Namens de Raad van Beheer was Gabri Kolster, portefeuillehouder fokkerij, aanwezig en
namens het bestuur van de STCN was dat Dhr. Pieter Buurema. Namens het bestuur van
Commedia waren Wendy Davenschot en ondergetekende aanwezig.

Er was een goede opkomst van onze fokkers, daar waren we verheugd over. Nadat iedereen
conform de geldende corona regelementen een plaats in de zaal had gevonden en een
drankje tot zich genomen had, opende Gabri de avond met een overzicht van de tijdlijn welke
gevolgd was tot 16 september. Onderdeel hiervan was de presentatie van het 10-stappenplan
dat opgesteld is om stapsgewijs tot de convenanten te komen.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen van de aanwezigen. Alle vragen zijn naar
tevredenheid beantwoord. Uiteraard was het niet mogelijk om vooruit te lopen op de
voortgang van de ontwikkelingen, aangezien we daarvoor ook afhankelijk zijn van de corona-
belemmeringen in andere landen. Helaas is op de ontwikkelingen daar nog geen zicht en
zullen we, net als iedereen, nog wat geduld moeten hebben, hoe graag we ook anders zouden
willen.

De avond werd afgesloten met een laatste gespreksronde waarbij de aanwezigen duidelijk
lieten blijken gerustgesteld te zijn en vertrouwen te hebben in de gekozen weg.

Het bestuur kan derhalve dan ook zeggen dat het een geslaagde avond was en we zijn heel
blij de beschikbare informatie te hebben kunnen delen.

Namens het bestuur,

Joke Abbenhuis

Voorzitter
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Het is bijna Halloween, en wat is het leuk
om een mops uit je pompoen te snijden.

Wat heb je nodig?

o een pompoen
o een mes
o een lepel of meloenschep
o een pen of stift
o een sjabloon van een Halloweenfiguur om
uit te snijden
o waxinelichtjes, een batterijlampje of een
glow-in-the-dark
breeklicht

Gebruik een mes om de bovenkant van de
pompoen los te snijden.

Heb je de schedel van de pompoen gelicht? Mooi. Je ziet dan de
pompoen helemaal vol zit met pitten en vezels. Dat moet er straks
allemaal uit.

Pak het bovenste deel van de pompoen dat je net hebt losgesneden.
Haal het loszittende spul de vezels en de pitten weg. Gebruik hiervoor een mes. Of een lepel.

We gaan de pompoen een mopsen gezicht geven door de ogen
en de snuit uit te snijden. Het is handig om van tevoren op
de pompoen aan te geven hoe de vorm van de ogen en de
mond wordt. Dan is de kans dat je de pompoen per ongeluk
versnijdt een stuk kleiner. Met pen of stift trek je het
sjabloon over op de pompoen.

Wordt het buiten donker? Doe een paar waxinelichtjes in
de buik van de
pompoen. Als
de pompoen
verlicht is
ziet-ie er
hartstikke
grappig uit.



Het sjabloon voor de mopsen pompoen. Veel succes!
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