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Graag willen wij u een kleine update geven over de
voortgang van de overdracht van het oude naar het
nieuwe bestuur.

Op dit moment wordt er achter de schermen heel hard
gewerkt door alle bestuursleden en commissarissen om

alles op de rit te krijgen.  Dat dat tijd vraagt moge duidelijk zijn.

“Verandering is het loslaten van zekerheden waar nieuwe zekerheden voor in de plaats
komen”  heeft een wijs filosoof ooit eens gezegd.

Dat is zeker waar.  Een aantal zaken zijn aan vernieuwing toe en daar zullen we in de
eerstvolgende ALV dan ook aandacht aan besteden.  Uiteraard hebben we daar U, de leden,
bij nodig voor input en ideeën.

Inmiddels zijn we ook weer in gesprek met de partners rondom het vraagstuk kortsnuiten,
ook daarover lichten wij u tijdens de ALV graag in.

Er staat ons een aantal leuke en gezellige activiteiten te wachten,  hierover ontvangt u meer
informatie  via de volgende nieuwsbrief.   Ik kan u wel verklappen dat het allemaal weer als
vanouds een hoop gezelligheid voor én met de mopsen met zich mee brengt.

Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt aan de website en facebookpagina,  vandaar dat u soms
een onregelmatigheid  tegen komt. Hiervoor onze excuses.

Ik ben mij er als voorzitter steeds meer van bewust dat ons een zware taak wacht, maar met
het fantastische team van hardwerkende collega’s ben ervan overtuigd dat Commedia weer
tot volle bloei kan komen.

Hopelijk treffen wij elkaar op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, zie hiervoor
verderop in de nieuwsbrief de uitnodiging.

Met vriendelijke mopsen groet

Joke Abbenhuis

Voorzitter

AGENDA  2020

29 feb/01 maart show Groningen
01 maart show Groningen
5-8 maart Crufts Birmingham
21 maart show Hazerswoude dorp
04/05 april show Zwolle
11/12 april show Goes
02 mei ALV Commedia
09 mei show Utrecht
01 juni show Verray (pinkster show)
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Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we als bestuur druk bezig de
organisatie van de vereniging op te pakken en de activiteiten van de
vereniging weer op poten te zetten. Dat kunnen we, maar willen we
ook niet alleen doen. Daarom heeft het bestuur het plan om een paar

commissies in het leven te roepen. Die commissies kunnen het bestuur bijstaan en
ondersteunen, niet alleen bij de uitvoering, maar ook als “denktank” bij het ontwikkelen.

Het bestuur wil nu een Commissie Activiteiten en een Commissie Fokkerij & Gezondheid
instellen.

De Commissie Activiteiten gaat zich bezig houden met het bedenken en uitvoeren van
wandelingen, Jonge Hondendagen, de Clubmatch, gezelligheidsdagen en dergelijke. Nadere
info: Anette v.d. Meijden.

De Commissie Fokkerij en Gezondheid gaat zich bezig houden met nadenken over en
organiseren van gezondheidsonderzoeken, het verzamelen van informatie uit binnen- en
buitenland en dergelijke. Nadere info: Jan Grit.

Jullie kunnen je vanaf nu aanmelden bij de secretaris van Commedia

FACEBOOK FOTO WEDSTRIJD
Het wordt weer tijd voor een nieuwe omslagfoto.
Daarom nodigen we jullie uit om je allerleukste of aller
mooiste foto van je mops in de reacties te plaatsen. Max 1
foto per deelname, horizontaal (landscape) ivm plaatsing
foto.
De foto met de meeste likes zal de nieuwe omslag foto
worden.

Sluitingsdatum 15 februari 2020 ( bestuursleden zijn uitgesloten van deelname)
Dit zijn een aantal van de vele inzendingen
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Commedia

Datum: 2 mei 2020
Aanvang: 13.00 uur t/m 16.00 uur
Locatie: De Camp Sport & Cultureel Centrum

Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Hierbij nodigen we alle leden van Commedia uit
voor de Algemene Leden Vergadering (ALV)
De agenda en Convocatie zal op een later tijdstip
bekend worden gemaakt.

En……….wat vinden jullie?

In de afgelopen jaren is er binnen onze vereniging hoofdzakelijk meer aandacht voor de
fokkers geweest en hierdoor is er een onbedoelde afstand richting de liefhebbers ontstaan.
Veel communicatie stond in het teken van de fokkerij, de richtlijnen die minister Schouten
heeft opgesteld en de vergaderingen daaromheen.

Een vereniging is natuurlijk meer dan alleen de fokkerij en daarom willen we de komende tijd
graag samen met de leden, jullie, weer een soort van herstart maken met Commedia want
onze passie blijft hetzelfde, namelijk de Mopshond.

Het bestuur vraagt zich af wat de vereniging weer leuk en gezellig kan maken, wat zien de
leden graag vanuit de vereniging komen of georganiseerd worden.
Waar moeten we mee starten of juist stoppen, wat mag meer of liever minder.

Wij horen graag van onze leden, met name de liefhebbers, wat wij als bestuur kunnen doen
zodat jullie betrokkenheid bij onze vereniging weer te vergroten.

Suggesties, ideeën, op- en of
aanmerkingen zien wij graag verschijnen
in de mailbox van onze activiteiten
commissie commedia@xs4all.nl

We zijn ondertussen al wel begonnen met
een fotowedstrijd op onze facebook
pagina en we zijn heel benieuwd welke
Mops de komende tijd de header van deze
groep mag zijn.

Mopsen race 2014
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Gezond Mopsen-koek –recept
Wortel gember koekjes

1 kopje (+- 250ml) bruine rijstebloem
1 ei
¼ kopje water
3 eetlepels geraspte wortel
1 theelepel vanille essence
¼ theelepel gember
¼ theelepel kaneel

De over voorverwarmen op 180 graden
bakpapier dun invetten met sla of mails olie
In een middelgrote kom alle ingrediënten goed mixen. Het deeg in balletjes van
ongeveer 4 cm rollen en met de palm van je hand lichtjes plat drukken. Plaats de
deegballetjes dicht bij elkaar omdat ze niet uitzetten. Neem een vork en deuk het
deegballetje lichtjes in.

Bak ze ongeveer 12 minuten. Ze worden goudkleurig als ze klaar zijn.

Wist u dat?
Er zo iets bestaat als Demodex (jonge honden schurft)
En dat er Scabiës bestaat ( gewone schurft)

Dat Demodex niet besmettelijk is, maar scabiës wel.
Dat Demodex veel minder jeuk veroorzaakt als Scabiës.

Dat uw hond in beide gevallen kaal
kan worden.

Dat aanwezigheid van de mijt alleen aangetoond kan worden
als de dierenarts een bioptie van de huid maakt.

Dat Demodex kan ontstaan, omdat de jonge hond al een
verminderde weerstand heeft, en je daarom naast bestrijden
van de mijt de weerstand van je hond kan verbeteren.

Dat je bij Scabiës niet alleen de mijt op de hond moet bestrijden,
maar ook zijn slaap en eet en drink plaats.

Dat u ook door in contact te komen met Scabiës heftige jeuk en
uitslag op de huid kunt krijgen, en daarvoor naar de huisarts
moet gaan.

Wist u ook dat er jaarlijks vele honden overlijden aan schurft!
Het is maar dat u het weet!!!
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De puntentelling voor de beste mopshond van 2019 was dit keer een uitdaging,
niemand had de show uitslagen bijgehouden afgelopen jaar. Met een beetje hulp van
de raad en de onderstaande winnaars heb ik toch een betrouwbare uitslag kunnen
maken.

Puntentelling beste mopshond 2019

Naam Kleur Aantal shows Punten

Reuen

Wild Pug’s Great Balls of Fire Beige 8 106

Wild Pug’s Kick Ass Zwart 8 75

Skjoldheart Dreamlover Beige 7 71

Teven

Buzleo Catch me if You Can Beige 8 61

Mamma Mia of the Pugs Story Beige 6 57

Pumps or Stilettos of the Pugs Story Zwart 6 55

Zwart

Wild Pug’s Kick Ass Zwart 8 75

Pumps or Stilettos of the Pugs Story Zwart 6 55

Flash of Joy Nova Zwart 5 47
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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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De Grijze Snuiten Parade komt weer tot leven

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 commedia@xs4all.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.

De kampioentjes

Jeugd, Nederlands, Veteranen kampioenschap behaald met je
mopshond in 2019 ~2020?

Stuur een mooie foto van de mopshond en het kampioenschap
certificaat naar commedia@xs4all.nl en we vermelden het in de
nieuwsbrief.

Het lidmaatschap van Commedia
De tarieven voor 2020 zijn:

Contributie leden € 27,50 per jaar ( 2,50 administratie kosten,
eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (voor fokkers)

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 - BIC INGBNL2A
t.n.v. Commedia te Hoogerheide, Nederland
o.v.v. naam lid, contributie 2020

Namens het bestuur

Hetty Bischof
Ledenadministratie

Geef u uw emailadres door aan de ledenadministratie! Zo blijft u op de
hoogte van alle nieuwtjes.
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Aspirant leden
De onderstaande mensen hebben te kennen gegeven lid te willen worden van Commedia

Eventueel bezwaren kunnen, met vermelding van reden, binnen 14 dagen per email
ingediend worden bij het secretariaat.

E.P.H. Koemans Gouda
J. Hulzinga Gouda
F.A.J.R. Langenberg Achthuizen
C.M.J. Boutier Tilburg
R.J.A. Anema-Boutier Tilburg
A.M. Gilsing Eindhoven
P.J.C. Roovers Oisterwijk
B. Ravenhorst Barneveld
S.F.M. Borreman Leiderdorp
M. Nagtzaam Rotterdam

Als er geen bezwaar komt, heten we deze nieuwe
leden welkom bij Commedia

Verplicht hondenpaspoort vanaf 2020
Per 1 Januari 2020 gaat er een nieuwe wet in waarbij jou hond
verplicht is een Europees dieren paspoort te hebben.

Alle nieuwe Nederlandse maar ook geïmporteerde puppy’s
moeten vanaf 1 januari geregistreerd worden doormiddel van
een paspoort. Het is niet meer toegestaan voor je pups een
vaccinatie boekje mee te geven.

De uithoudingsproef!
Het bestuur van Commedia is druk doende op korte termijn een uithoudings
proef/gezondheid test te organiseren. Hoe deze er uit komt te zien is nog niet helemaal
duidelijk. We zijn met de verschillende partijen in overleg, zo als de Raad van Beheer en de
andere verenigingen van kortsnuiten. U hoort snel van ons!
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