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Commedia 2020……. Wat een jaar tot nu toe. Net toen we een beetje op de rit kwamen
werden alle plannen en activiteiten gedwarsboomd door het Corona-virus en de maatregelen
van het RIVM. We moesten afspraken verzetten, online gaan vergaderen, geplande
bijeenkomsten afzeggen en, misschien wel het belangrijkste op dit moment,
het door ons aangeboden fokbegeleidingsplan werd afgewezen door minister Schouten.
De Raad van Beheer besloot daarop een aangepaste
registratie procedure in te voeren. Geen stambomen meer!
Voor iedereen een zwarte dag, want hoe nu verder?

Voor het bestuur van Commedia is op dat moment een hele hectische tijd aangebroken. Er
wordt online veel overlegd, mogelijkheden worden besproken, overleg met de andere
kortsnuitverenigingen vindt plaats. Inmiddels zijn de gesprekken met de Raad van Beheer in
een vergevorderd stadium, maar het eind is helaas nog niet in zicht. Er zal nog aardig wat
werk verzet moeten worden. Uiteraard zouden we iedereen graag stap voor stap, woord voor
woord op de hoogte willen houden van de voortgang, echter, soms bevindt een
onderhandeling zich in een fase waarin nog geen besluiten zijn genomen of afspraken zijn
gemaakt. Het delen van onjuiste of onvolledige informatie is het laatste wat we zouden willen
omdat dat misschien weer voor onzekerheid of onbegrip zorgt. Wel moet benadrukt worden
dat er zeker geen sprake is van “achterkamertjes politiek”.
Het is niet altijd uit te leggen en hoe graag we anders zouden willen, we vragen u toch nog
geduld te willen hebben in deze hele affaire. Neem alstublieft van ons aan dat we er alles,
maar dan ook alles aan doen om weer zo snel en gezond mogelijk mopsjes te kunnen en
mogen fokken.

Nu de richtlijnen met betrekking tot het Coronavirus versoepeld worden, geeft dat ons als
vereniging gelukkig weer de mogelijkheid de draad
op te pakken. We zullen binnenkort weer een of
meer mopsenwandelingen gaan organiseren, de
Algemene Leden Vergadering staat op de agenda
en hopelijk kunnen we nog meer activiteiten gaan
organiseren.
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Commedia
Datum:
Aanvang:
Locatie:

22 augustus 2020
13.00 uur t/m 16.00 uur
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)
In verband met de keuze van de omvang van de zaal, verzoeken
wij u vriendelijk uiterlijk 31 juli 2020 via mail
(secretariaat@commedia-mopshond.nl ) aan te geven of en met
hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Onderstaand treft u de agenda voor de ALV aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken alv
Verslag vorige alv
Verslag secretaris
Financieel verslag afgelopen periode
Begroting 2020
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Wijzigen statuten
Erecode
Update kortsnuiten
VFR/FBP
Installatie commissies
Uitreiking jaarprijzen
Donatie St. Ras & Recht
Rondvraag
Sluiting

Agenda ALV 2:
1. Opening
2. Wijzigen statuten
3. Sluiting
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Beste leden van Commedia,
Zoals jullie weten heeft onze vereniging een paar
jaren achter de rug die gekenmerkt werden door
veel niet-productieve discussie, tumultueuze
ledenvergaderingen en uiteindelijk het stilleggen
van de vereniging door het vorige bestuur.
Het nieuwe bestuur is druk bezig om de schade
te herstellen en de vereniging weer in volle glorie
te laten functioneren. Onderdeel daarvan is het
kritisch bekijken van de statuten en reglementen van de vereniging, om te bezien of de
ongewenste ontwikkelingen uit het recente verleden zo veel mogelijk kunnen worden
voorkomen.
Als eerste is gekeken naar de statuten. We hebben gezocht naar een mogelijkheid om te
voorkomen dat een “overval” wordt gepleegd door een kleine groep leden, die door als groep
te functioneren in een ledenvergadering, er een besluit doordrukken die waarschijnlijk niet de
steun heeft van de meerderheid van de leden. Dit speelt naar de mening van het bestuur
vooral bij het ontslag van bestuursleden door de ledenvergadering, en bij het ontbinden van
de vereniging door de ledenvergadering. Overige bepalingen in de statuten bieden op zichzelf
al voldoende bescherming tegen misbruik.
Het bestuur heeft, in literatuur over verenigingsrecht, de oplossing gevonden in het
voorleggen van dit soort besluiten aan alle leden, een soort referendum dus. Pas als de
meerderheid van de stemmen van alle leden achter het besluit van de ledenvergadering
staat, zal dit besluit zijn aangenomen en worden uitgevoerd. Op deze manier blijft de mening
van alle leden over deze onderwerpen doorslaggevend voor de besluitvorming binnen de
vereniging.
Daarnaast bleek uit de beoordeling van de statuten dat er enkele typfouten in staan, en een
artikellid dat overduidelijk geen betrekking heeft op de Mopshond. Met onderstaand voorstel
tot statutenwijziging nemen we die foutjes ook mee.
De procedure: zie art. 47 van de statuten:
De statutenwijziging moet door 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering
waar ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, worden goedgekeurd. Als
dat aantal leden niet aanwezig is, maar de ledenvergadering wel in meerderheid achter de
wijziging staat, moet in een tweede ledenvergadering ook een 2/3 meerderheid de wijziging
goedkeuren. Het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig is maakt in dat geval niet meer
uit. Vervolgens moet de wijziging door de Raad van Beheer worden goedgekeurd en moet er
van de wijziging een notariële akte worden opgemaakt.
Voorstel tot wijziging:
Art. 2, lid 2, onder b:
Oude tekst: het organiseren van cursussen, examens en
wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
Wijziging: deze tekst kan wat het bestuur betreft
vervallen, omdat er niet met mopsen wordt gewerkt.
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Het organiseren van exposities, en activiteiten en onderzoeken tbv gezondheid staan elders in
dit artikel.
Art. 3, lid 2:
Oude tekst: De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de
Geschillencommissie voor de Kynologie en het ‘ruchtcollege voor de Kynologie, zoals
weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
Wijziging: De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de
Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals
weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
Art. 16: Artikelnummer invoegen
Art. 23:
Oude tekst: wordt niet gewijzigd
Wijziging: Na art. 23 invoegen nieuw artikel 23A:
Een genomen besluit van de Algemene Vergadering tot ontslag of schorsing van een
bestuurslid, als bedoeld in artikel 23, geldt pas als aangenomen en treedt pas in werking als
dit besluit met redenen omkleed is voorgelegd aan alle stemgerechtigde leden van de
vereniging, en het besluit door ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen is
goedgekeurd. Art. 44, lid 3:
Oude tekst: De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de
in de statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de
voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene 1 Vergadering kan echter geen besluiten
nemen in strijd met een reglement.
Wijziging: De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in
de statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de
voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten
nemen in strijd met een reglement.
Art. 48:
Oude tekst: wordt niet gewijzigd.
Wijziging: Na art. 48 invoegen nieuw artikel 48A:
Een genomen besluit van de Algemene Vergadering tot
omzetten, fuseren of ontbinden, als bedoeld in artikel 48,
geldt pas als aangenomen en treedt pas in werking als dit
besluit met redenen omkleed is voorgelegd aan alle
stemgerechtigde leden van de vereniging, en het besluit
door ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen
is goedgekeurd.
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De kampioentjes
Nederlands Jeugd Kampioen

Clownycake Sir Lancelot Du Lac
Geboorte datum:08-12-2017
Fokker:Maja Sandman
Eigenaar: Moniek Verwaart

Nederlands Jeugd Kampioen

Dandylion van Shaka’s Royal Kraal
Geboorte datum: 24-06-2018
Fokker/Eign: Anette van der Meijden

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.
G.W.
J.
P.M.

Brandt
Veldhorst
Majoor-Maas
Bogaard-Verkaik

Vollenhove
Heerhugowaard
Amsterdam
Geldermalsen

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

Allebaster vom Sachsen Adel (Basti)
NHSB: 2766312
Geboren op 29 juni 2006
Vader: Sheffield’s Soldier of Fortune
Moeder: Didiel Andes Licanray Chilena

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
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Bezoek aan Cambridge voor een uitgebreide BOAS Assessment
Half Januari zijn we, samen
met zes van onze
mopshonden naar Cambridge
afgereisd om, een bezoek te
brengen aan The Queen's
Veterinary School Hospital
voor een uitgebreide ´BOAS
Assesment’. We werden
ontvangen door Nai-Chieh Lui
zelf. Zij heeft o.a. in 2017 de
publicatie ‘Conformational risk factors of brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS)
in pugs, French bulldogs, and bulldogs’ uitgebracht.
De mogelijkheid bestond om enkel de ‘Functional Grading’ test te doen, maar tevens ook de
‘Respiratory function test in the plethysmography chamber’. Wij besloten alle honden volledig
te laten onderzoeken.
De dag startte met een uitgebreide vragenlijst per hond met vragen
als; de hoeveelheid beweging die hond per dag heeft, of de hond
bijvoorbeeld snurkt, problemen met eten etc. Nadat de lijst was
ingevuld, werd deze mondeling kort besproken om wellicht een en
ander toe te lichten en te verduidelijken.
Na het ieder gesprek namen ze de
hond mee voor een uitgebreid
onderzoek en DNA swab t.b.v. het
genetische onderzoek. Ook worden de
maten van de nek- en borstomvang opgenomen en worden
foto’s gemaakt van het hoofd (boven-, voor- en zijaanzicht).
Vervolgens worden audio opnamen gemaakt met behulp van
een digitale stethoscoop van de hond in rust.
Na dit uitgebreide onderzoek wordt
de hond voor de ‘Respiratory function test’ in de transparante
‘plethysmography chamber’ geplaatst. Deze kamer is voorzien van
een constante stroom lucht en registreert de veranderingen als de
hond in- en uitademt. De uitslag wordt ook wel een BOAS-Index
genoemd, en is aanvullend aan de ‘Functional grading´. Hoe hoger
de uitslag, hoe ernstiger de
aandoening is ontwikkeld.
De ideale uitslag ligt onder de 50%.
Het draagt bij aan een completer
beeld van de aandoening, mocht
deze aanwezig zijn.
Vervolgens wordt de hond meegenomen voor een 3 minuten
looptest, uitgevoerd door één van de assessors.
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Hierbij lopen ze samen met de hond voor 3 minuten lang, ongeveer 5 km per uur. Het tempo
is vergelijkbaar met joggen. Na de looptest worden opnieuw audio opnamen gemaakt met
behulp van een digitale stethoscoop. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten
van voor de looptest. Dit alles wordt vervolgens samengevat op het ´Respiratory Function
Assessment Form`.
Bij ons hadden we honden in verschillende leeftijdscategorieën, gewichtsklassen, geslacht en
kleur. De meest ideale leeftijd om deel te nemen is vanaf twee jaar, omdat dan de hond
volledig is uitgegroeid. Is de hond jonger dan één jaar, dan testen ze alles op de gebruikelijke
manier, maar kan er geen officieel formulier uitgegeven worden.
Is de hond jonger dan twee jaar dan wordt geadviseerd om later
nog eens terug te komen, evenals wanneer er opmerkelijke
bevindingen uitkomen of wanneer de hond `Grade 2` heeft
gekregen.
Van de honden die we met ons mee hadden werden twee met
‘Grade 0’ beoordeeld, twee met ‘Grade 1’ en twee met ‘Grade 2’
waarvan één hond in ‘Grade 2’ het advies kreeg om af te vallen,
waarmee hij/ zij op een later tijdstip waarschijnlijk met een
‘Grade 1’ of zelfs met ‘Grade 0’ kan worden beoordeeld. Ze
gaven ook aan dat het gewicht een zeer belangrijke factor is bij BOAS. De andere hond die
met ‘Grade 2’ werd beoordeeld, zat op de rand van ‘Grade 1’ naar milde ‘Grade 2’.
Zodra ze op een enkel aspect een verschijnsel van ‘Grade 2’ horen, krijgt de hond ook deze
beoordeling. De hond die we bij ons hadden, had na de looptest een goede mond
ademhaling, maar bij het luisteren met behulp van de digitale stethoscoop hoorden ze enkel
stredors die op kunnen treden bij ‘Grade 2’. Zelf geven ze ook aan dat binnen ‘Grade 2’ en
ruime variatie aanwezig is, en dat deze in principe opgedeeld kan worden van mild tot
ernstiger.
Het doel van deze opdeling in verschillende gradaties (0, 1, 2 en 3) is om uiteindelijk gradatie
drie te vermijden door deze langzaam maar zeker uit te sluiten van de fokkerij. Indien de
hond na onderzoek met ‘Grade 3’ wordt gediagnostiseerd, dan ontvangt deze het advies om
niet ingezet te worden in de fokkerij.
Dit is ook hetgeen dat de Engelse Kennelclub adviseert op hun website.
Op dit moment zijn ze druk bezig met het verzamelen van data om te kijken of er wellicht
iets genetisch ten grondslag ligt bij het ontstaan van BOAS en hoe en of BOAS wordt
doorgegeven op het nageslacht.
Het opmerkelijke was dat in principe niet geadviseerd wordt de combinatie te maken tussen
een reu en teef die beiden gediagnostiseerd zijn met ‘Grade 2’. Echter in het geval van de
twee honden die we bij ons hadden, voorzag ze geen problemen omdat beiden ‘Grade 2’
gediagnostiseerd werden met andere symptomen/verschijningsvormen van BOAS. De uitslag
kan dus niet geheel zwart-wit bekeken worden.
Ook hadden we één hond bij ons, die een uitzondering was de op de regel. Gezien de
‘Functional Grading Assement’ werd de hond beoordeeld met een ‘Grade 1’, wat ook de
eindbeoordeling was, maar gekeken naar de uitslag van ‘plethysmography chamber’ zou de
hond normaliter met een ‘Grade 2’ beoordeeld worden, daar de waarde hoger was dan die
van de andere twee honden die met een ‘Grade 2’ werden beoordeeld.
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Het bijzonder van de ‘plethysmography chamber’ is dat ze precies kunnen zien hoe de hond
zijn ademhaling reguleert en wellicht zelfs aanpast mocht hij/zij (lichte) verschijnselen van
BOAS hebben (wat bij een van onze mopshonden het geval was).
Beide tests geven een complete weergave van het BOAS syndroom, maar tonen tevens aan
dat BOAS uitermate complex is.
Al met al waren ze zeer te spreken over de gezondheid van onze mopshonden en het feit dat
ze allemaal zo stil, rustig en fijn in de omgang waren. Ook merkten ze op, daar ze veelal
Engelse mopshonden voor onderzoek binnen kregen, dat geen enkele van onze mopshonden
een zogeheten ‘Stridor’ hadden ofwel een piepende toon in de ademhaling.
Ook bespraken we kort het Rapport van de minister en het
onderzoek van Packer uit 2015 (‘Impact of Facial Confomation on
Canine Health: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome’),
waaruit de CFR als belangrijkste criteria werd afgeleid. Ze waren
erg geïnteresseerd in het Rapport van de minister en het
fokbegeleidingsplan. We hebben hen de Engelse versie van beide
documenten toegestuurd.
Al snel weerlegde ze het onderzoek van Packer en gaf aan dat
BOAS bij de mopshond niet wordt veroorzaakt door zijn
snuitlengte, maar dat andere aspecten een oorzaak hebben en
dat het veel belangrijker is wat er onder de schedel gebeurd. Het
onderzoek dat zij in 2017 hebben uitgevoerd, was een reactie op
het onderzoek van Packer in 2015 waarop ze hoopten een reactie
te ontvangen, maar deze is vooralsnog nog altijd uitgebleven.
Omdat wij beiden zeer te spreken waken over de wijze van
onderzoek en de gedetailleerde uitleg, hebben we hen gevraagd of ze wellicht openstaan om
naar Nederland te komen om de honden hier te onderzoeken.
Zij gaven aan dat dit een optie was, zeker voor de ‘Functional Grading Assesment’ maar dat
het wellicht wat moeilijk werd om de ‘plethysmography chamber’ dan ook mee te nemen.
Nicole Tolman & Stephanie Buijs
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Mijn allerliefste Mienje
Mientje maakt nu reeds 11 jaar prominent deel uit van ons
gezin, zij kwam zag en overwon. Zij heeft mij als trouwe
kameraad vergezeld op vele tochten waaronder als
verstekeling aan boord van ferry’s, als verstekeling mee
geracet op een
antieke auto Race op
Goodwood en
Silverstone. En nog
vele andere
avonturen, Mientje
wijkt niet van mijn
zijde. Zoals zij ons
hart als donderslag bij helderdere hemel veroverde
heeft ze dat ook gedaan bij de crew van ons tv
programma Van Onschatbare Waarde en zichzelf
gepromoveerd tot de 5e expert. Ook Dionne Stax is niet
aan haar ontkomen. Het succes van de dames tassen
lijn van Loes Vrij was zonder aanwezigheid van Mientje
nooit uitgegroeid tot het hedendaagse succes.
Ons aller Mien heeft zichzelf, spelenderwijs, eigenlijk
tot de Nationale Mops gepromoveerd. Wij hopen nog
lang van haart te mogen
genieten, dit si niet altijd
vanzelfsprekend
geweest, wij hebben toch
wel wat medische
ingrepen achter de rug
om haar kwaliteit van
leven en gezondheid te
garanderen.
Met vriendelijke groet,
Bert Degenaar

En……….wat vinden jullie? (Op Herhaling)
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.
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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
evenementen@commedia-mopshond.nl

U kunt u nog steeds aanmelden voor de Commissie
Activiteiten en de Commissie Fokkerij & Gezondheid
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@commedia-mopshond.nl

AGENDA 2020

( ondervoorbehoud i.v.m. het Corona virus)

22 augustus

ALV Wouderberg

26 september
27 september
14 november
15 november
19/20 december

Dogshow Maastricht
Dogshow Maastricht
Dogshow Bleiswijk
Dogshow Bleiswijk
Kerst Winnershow
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