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Lieve lezers,

Na de stationstoetsen en tentamens die velen in de donkere hoeken van de UB hebben voorbereid, 
lijkt er dan toch een einde te komen aan het gebrek aan daglicht. ‘S Ochtends in het donker op de 
fiets naar de faculteit, om vervolgens weer zonder een zonnestraal te hebben gezien in het donker 
naar huis te fietsen. Voor sommige studenten vreselijk, maar anderen lijken niet zo’n moeite te heb-
ben met de nacht. Net zoals sommige dieren ontwaken zij als de rest van de wereld gaat slapen. 

Om deze nachtbrakers ook een podium te geven, brengen wij deze DDx uit onder de naam 
"Nachtvisie". Want overdag valt er veel over dieren te leren, maar ‘s nachts nemen de nocturnale 
dieren het over. Zo hebben vleermuizen, walvissen en andere dieren die weinig aan hun zicht heb-
ben een ingebouwde sonar. Als je meer wilt weten over echolocatie, blader dan naar pagina 10. 
Ben je benieuwd naar hoe het er achter de schermen aan toegaat in een reptielenhuis? Kijk dan op 
pagina 18. Als je denkt al heel wat over nachtdieren denkt te weten, doe dan de puzzel op pagina 32. 
Natuurlijk heeft onze Beagle na zonsondergang weer rondgesnuffeld op de faculteit. Zijn speurneus 
heeft weer goed zijn werk gedaan en de laatste roddels vind je op pagina 28.

Al met al is deze DDx weer volgestopt met verhalen, feiten en foto’s. En ik wens jullie veel leesple-
zier!

Met veterinaire groet,

Annick Vugs
h.t. Praeses der DDx-commissie

Voorwoord
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Voorwoord

Lieve veterinairen,

’s Nachts, als het donker en stil is op de faculteit en je langzaam je fiets aan het zoeken bent nadat je uit
de kliniek gestrompeld komt, kun je je wel eens verloren voelen. Elke dag is het ontzettend druk op
de prachtige Yalelaan, maar zo zonder daglicht is het een heel ander gezicht.

Waar sommige dieren een behoorlijk nachtzicht hebben ontwikkeld, zou het met bovenstaande
situatie ook niet onverlegen uitkomen als de veterinair student iets van die visie over zou nemen na
alle uren die wij met onze harige vrienden hebben doorgebracht. Dit blijkt tot nog toe niet te zijn
gebeurd en ik denk dat we zullen moeten zoeken naar andere opties om veilig thuis te komen in het
holst van de nacht.

Tijdens de studie wen je langzaam aan de lange uren en korte nachten zodat je als je na een jaar of 6
(of 8) bent afgestudeerd je helemaal voorbereid bent op het werkende leven als dierenarts. De
voorbereiding wordt gemaximaliseerd als je het aandurft ook nog een feestje mee te pakken terwijl
je de volgende dag om half 8 bij de paarden moet staan om te temperaturen. Gelukkig zijn dat geen
problemen waar mijn bestuursgenoten en ik dit jaar last van hebben. We helpen elkaar altijd op
weg als een van ons (weer) zijn sleutels kwijt is geraakt na een leuke receptie, Vet-inn of WSB.

Uiteindelijk blijkt dat je naast je zicht ook je gehoor kunt gebruiken om te weten waar je naar toe zal
moeten gaan. De liederen worden altijd op maximaal volume worden gezongen!

Voor als jij jezelf verliest in het absolute donker, gebruik liever geen kaarsje om mee te lezen want
papier is brandbaar. Het lampje van je telefoon is vele malen veiliger!

Vive le corps… Vétérinaire!

Femke Boer
h.t. Ab-actis der Diergeneeskundige Studenten Kring
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heeft op flora en fauna, met als doel om 
nachtlicht zo natuurvriendelijk mogelijk 
te maken. Hieruit is gebleken dat de ac-
tiviteit van nachtdieren sterk beïnvloed 
wordt in aanwezigheid van kunstlicht. 
Opvallend is dat de grootte van deze im-
pact afhankelijk is van de kleur van het 
licht. Zo is uit onderzoek gebleken dat 
nachtelijk kunstlicht lichtschuwe vleer-
muizen sterk verstoort, behalve als het 
licht rood is. Hun activiteit wordt wel 
sterk beïnvloed door groen en wit licht. 
De invloed op het gedrag van deze nacht-
dieren kan verschillende redenen hebben. 
Zo kunnen nachtdieren soms simpelweg 
niet herkennen wanneer het nacht is en 
wanneer het dus voordelig is om erop uit 
te gaan. Kleine en zeldzamere vleermui-
zen die langzamer vliegen, die ’s nachts 
gaan jagen om te voorkomen dat ze zelf 
gepakt worden door grotere roofdieren, 
durven de gok niet te wagen om in zo’n 
zichtbare staat op jacht te gaan. Daar-
entegen zijn er ook nachtdieren die er 
geen last van hebben, en die zelfs gebruik 
maken van de situatie: kleine, wend-
bare vleermuizen, die ook veel in steden 
voorkomen, genieten met volle teugen 
van alle insecten die de lantaarnpalen 
aantrekken. Deze resultaten leiden tot de 
conclusie dat, in dit geval bij vleermuizen, 
kunstlicht voordelig is voor algemenere 

Nachtvisie

Column
Het nachtdier in de lichte 
wereld van nu
Het verschil tussen nachtdier en dagdier is 
gebaseerd op het feit dat nachtdieren over-
dag slapen en ’s nachts actief worden. Dat 
deze beesten in de late uurtjes tot leven 
komen, kan verschillende redenen hebben: 
lichtschuwe prooidieren zijn in het donker 
minder zichtbaar voor hun vijanden die 
overdag actief zijn, en ook andersom. Ook 
kan het te maken hebben met de tempera-
tuur, bijvoorbeeld als het overdag heel erg 
warm is. Deze dieren zijn dus afhankelijk 
van het feit dat het donker wordt ’s nachts. 
Echter zijn er tegenwoordig nog maar 
weinig plekken waar het nog echt donker 
wordt, doordat bijna alles ’s nachts verlicht 
blijft. Wat voor invloed heeft deze ontwik-
keling op het ritme en functioneren van 
nachtdieren?

"Groen en wit kunstlicht verstoort de 
vleermuis sterk."

Om dit te onderzoeken hebben het Neder-
lands Instituut voor Ecologie (NIOO) en 
Wageningen University & Research, samen 
met een aantal natuurorganisaties, het 
project “Licht Op Natuur” opgezet. Hierin 
wordt onderzocht welk effect kunstlicht 
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soorten, terwijl de zeldzamere soorten 
eronder lijden. 

Kunstlicht heeft niet alleen effect op nacht-
dieren, ook bij verschillende dagdieren 
wordt het ritme verstoord. Zo is er uit 
onderzoek naar voren gekomen dat het 
gedrag van vogels sterk beïnvloed wordt 
door de aanwezigheid van lantaarnpalen. 
Vogels waren een belangrijke onderzoeks-
groep: ze hebben een heel goed zichtver-
mogen, en hun hersenen bevatten lichtge-
voelige delen. Het gedrag werd door zowel 
wit als groen en rood licht beïnvloed, 
hoewel in verschillende mate. Bij alle licht-
kleuren bleek dat de vogel twee uur eerder 
dan normaal actief werd, en ook was er 
sprake van een verstoorde nachtrust: de 
vogel bleef de hele nacht door afwisselend 
actief. Netto gezien is de vogel niet actiever 
dan in een natuurlijke situatie, omdat er 
overdag wel rustmomenten worden geno-
men. De seizoenstiming veranderde ook 
door het kunstlicht: in het koude voorjaar 
van 2013, waarbij vogels normaal hun 
eieren later leggen, legden koolmezen in 
aanwezigheid van wit en groen licht hun 
eerste ei aanzienlijk eerder. Dit is waar-

schijnlijk te wijten aan dat de vogels 
denken dat de dagen langer worden, en 
daarom hun eieren moeten gaan leg-
gen. Ook lijkt het erop dat vogels door de 
verlichting er minder op nachtelijke es-
capades uitgaan; in nesten die dichter bij 
wit en rood licht lagen waren er minder 
buitenechtelijke jongen. Het lijkt er dus 
op dat lichtvervuiling invloed heeft op 
seksueel gedrag en selectie.

"In nesten dicht bij wit en rood licht 
waren minder buitenechtelijke     jon-
gen"

Het is dus wel duidelijk dat kunstlicht in 
verschillende soorten en maten, op ver-
schillende diersoorten invloed uitoefent. 
Er is echter nog niet bekend wat dit op de 
lange termijn betekent voor de ecologie, 
en of overleving en voortplantingssuc-
ces van dieren onder deze lichtvervuiling 
lijdt. In de komende jaren worden onder-
zoeken vervolgd om hier het antwoord op 
te vinden, en om te kijken welke omstan-
digheden het meest voordelig zijn voor 
zowel mens als dier.

Daniek Ten Hoeve

Nachtvisie
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Veterinair op reis
Dierenarts aan de andere 
kant van de wereld
Toen ik in 2017 afstudeerde wilde ik maar 
een ding: werken in het buitenland. Ik wilde 
ver weg, maar wel naar een redelijk ontwik-
keld land en kwam zo vrij snel op Nieuw-
Zeeland uit. Eng, vraag je je misschien af? 
Daar heb ik nooit echt over nagedacht. Ik 
heb alleen spijt van de dingen die ik niet ge-
daan heb, dus dit was echt een no-brainer. 
Een baan vinden was makkelijk; ik heb ‘vete-
rinary job New Zealand’ gegoogled, de eerste 
hit aangeklikt en een mailtje gestuurd.  Be-
gin december 2017 zette ik mijn voeten op 
Nieuw-Zeelandse bodem en werd opgehaald 
door de praktijkeigenaar. Aangezien ik nog 
geen huisvesting had, had ik van te voren af-
gesproken de eerste 2 maanden op de prak-
tijk te wonen. 

Twee dagen na aankomst werd ik kort inge-
werkt en in het diepe gegooid. Mijn eerste 
consult begon direct goed: een puppy van 
twaalf weken met wat diarree. Ik liep al naar 

achter om te vragen wat we gebruikten voor 
het behandelen van Giardia, waarop mijn 
collega met een grote grijns op haar gezicht 
zei dat ik eerst maar een parvo-testje moest 
gaan inzetten. En verdraaid, parvo-positief. 
Die zelfde dag zag ik er nog vier. Welkom in 
een sociaal-economisch wat ahtergestelde 
buurt in Auckland. 

"Ik heb alleen spijt van de dingen die ik 
niet gedaan heb."

We werkten ook nooit op afspraak, boven-
dien waren we de goedkoopste kliniek uit 
Auckland en omgeving. Om je een indruk te 
geven wat goedkoop is? Castratie kater: 18 
euro. Sterilisatie kleine hond: 60 euro. Dit 
zorgde er in de zomer regelmatig voor dat 
er ruim 2.5 uur lange wachtrij was bij de kli-
niek. Het record aantal consulten wat ik op 
een dag heb gehaald is 47. Het leuke ervan is 
dat je wel heel veel dingen ziet en mag doen, 
zeker als beginnend dierenarts. We hadden 
elke ochtend een vol operatieprogramma, 
waar ik eerst begon met sterilisaties en cas-
traties. Om het begrip leercurve aan te halen: 
over mijn eerste sterilisatie hond deed ik een 
goed uur. Mijn snelste sterilisatie daar was 

Nachtvisie
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toen ik wegging 14 minuten. Daarna ben ik 
steeds meer weke delen chirurgie gaan doen. 
Na een jaar zat ik op ruim 250 ingrepen en 
hier heb ik ook mijn passie in gevonden.

Ook spoedgevallen waren dagelijkse kost; 
met grote regelmaat werden er aangereden 
dieren binnengebracht, dieren die gepakt 
waren door een ander dier en zelfs drie keer  
een hond met een schotwond binnengekre-
gen. De eerste keer denk je: waar ben ik aan 
begonnen? Na een maandje kijk je er niet 
eens meer van op en ken je het begrip stress 
niet meer.

"Spoedgevallen waren dagelijkse kost"

Het leuke van het werk was ook dat er veel 
culturele verschillen waren, zowel met col-
lega’s als klanten. Binnen ons team kwamen 
9 van de 14 dierenartsen uit Zuidoost Azië en 
ik kon het eigenlijk met iedereen goed vin-
den. Daar heb ik ook uitgebreid de Aziatische 
keuken leren waarderen en K-Pop leren ha-
ten. Qua klanten was er ook een grote vari-
eteit; naast Kiwi’s hadden we veel Chinezen, 
Zuid-Afrikanen en niet te vergeten Maori. 

Nachtvisie
Elke culturele achtergrond vergde vaak 
een andere aanpak, wat het werk erg leuk 
maakte. Zeker als je na een tijdje je eigen 
klanten had. 

"Daar heb ik ook uitgebreid de Aziati-
sche keuken leren waarderen en K-Pop 
leren haten."

Wat deed je in je vrije tijd vraag je je mis-
schien af? Ik werkte vrij onregelmatige 
uren en dagen. Dat wil zeggen dat ik de 
helft van de dagen om 08:00 begon en met 
een pauze van 4 uur, om 20:00 klaar was 
met werken. Ook werkte je om het week-
end. Soms werkte je 8 dagen achtereen, 
was je 1 dag vrij, werkte je weer 3 dagen 
en was je 4 dagen vrij. Deze vrije dagen 
gebruikte ik om het land te verkennen. Ik 
plande meestal een aantal tripjes en afhan-
kelijk van het weer ging ik dan een kant 
op. Twee keer heb ik twee weken vakantie 
genomen en een rondtrip door het land 
gedaan, zowel in de zomer als in de winter. 
Dan kon je eindelijk zien hoe fantastisch 
het land was.

Een echte teamsport doen zat er door het 
rooster jammer genoeg niet in, dus het 
was lastig om echt mensen buiten werk te 
kennen. Uiteindelijk ben ik op de zaterda-
gen dat ik kon spelen, gaan badmintonnen 
met enkele (Aziatische) collega’s.

Toch heb ik er voor gekozen om weer te-
rug te keren naar Nederland. Ik had zin 
om vrienden en familie weer te zien en 
wat meer tweedelijns diergeneeskunde te 
gaan doen. Al met al kijk ik zeker terug op 
een fantastische tijd!

Jeroen Bredt 
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Wetenschappelijk artikel
Sonar
Zien met je oren. Het klinkt onmogelijk, 
maar eigenlijk is het niet meer dan een 
schijnbare tegenstelling. De meeste nacht-
dieren hebben zich evolutionair aangepast 
om ook in de duisternis te overleven. Katten 
hebben fenomenale nachtvisie, mollen heb-
ben een ongekend gevoelig tastvermogen 
en vleermuizen gebruiken hun oren om te 
zien. Vleermuizen zijn namelijk, net als dol-
fijnen en andere zeezoogdieren, meesters in 
de kunst van echolocatie. Echolocatie is het 
lokaliseren van objecten door het analyseren 
van een opgevangen echo van uitgezonden 
ultrasoon geluid. Maar hoe werkt echoloca-
tie precies en welke biologische aanpassin-
gen ondersteunen dit vermogen om zonder 
visie een beeld te vormen?

Het principe achter echolocatie is relatief 
simpel. De vleermuis produceert een ul-
trasoon geluid en wacht vervolgens op de 
echo die terugkaatst tegen voorwerpen 
in de omgeving. De tijd tussen de emis-
sie van het geluid en het opvangen van de 
echo geeft de vleermuis informatie over de 
afstand van het desbetreffende object. De 
vleermuis moet nu nog bepalen uit welke 
richting het geluid komt. Voor bepaling van 
de horizontale as vergelijkt de vleermuis in 
welk oor het geluid eerst aan komt. Als het 

geluid eerst rechts te horen is, dan is het 
object rechts van de vleermuis en vice versa. 
De bepaling van de hoogte verschilt tussen 
vleermuissoorten. 

De meeste soorten vergelijken de interfe-
rentiepatronen in de opgevangen echo die 
ontstaan wanneer diezelfde echo reflecteert 
tegen de tragus, een soort huidplooi in het 
externe oor. De Rhinolophidae familie onder 
de vleermuizen doet het weer anders. Zij 
bewegen hun oren op en neer en bereke-
nen op basis van het verschil in geluid de 
verticale positie. Ook de grootte van een 
voorwerp kan worden bepaald. Dit gebeurt 
op basis van de intensiteit van de echo. Een 
groter voorwerp zal een intenser geluid 
terugkaatsen dan een kleiner voorwerp. Ten 
slotte kan ook beweging worden waargeno-
men met behulp van echolocatie. Hiervoor 
gebruikt de vleermuis het natuurkundige 
dopplereffect. Een insect dat naar de vleer-
muis toe beweegt weerkaatst een hogere 
frequentie geluidsgolven. Dit neemt de 
vleermuis vervolgens waar als een hogere 
toon. Het tegenovergestelde geldt voor een 
insect dat van de vleermuis af vliegt. (Jones, 
2005) Een voorbeeld van het dopplereffect 
uit het dagelijks leven is een langsrijdende 
ambulance met loeiende sirene, waarvan de 
toonhoogte verandert naarmate de wagen 
dichterbij komt.  

"Echolocatie is een unieke vorm van 
nachtvisie, waar nog zeker niet alles 
over bekend is."
Echolocatie is grofweg op te delen in twee 
componenten. Het uitzenden van een geluid 
en het registreren van de echo. Er is nogal 
wat variatie tussen de geluiden die de vleer-
muissoorten uitzenden. Dit heeft te maken 
met de verschillende omgevingen waarin de 

Nachtvisie
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vleermuizen leven en de dieren waarop ze 
jagen. Verschillende vleermuissoorten ko-
men over de hele wereld voor en de emissie 
van geluid is aangepast aan hun leefgebied. 

De frequentiepatronen, geluid intensiteit en 
harmonische samenstelling van de klanken 
zijn perfect afgesteld op de omgeving en 
hun prooi. (Jones, 2006) Zo heeft de Eu-
derma Maculatum zijn stemgeluid dusdanig 
verlaagd in frequentie dat het geluid niet 
meer te horen is voor de motten waar die 
op jaagt. (Fullard, 1997)

Naast het correcte uitzendgeluid vereist 
echolocatie ook een enorme verwerkings-
capaciteit van auditieve informatie. Een van 
de eerste uitdagingen is het kunnen opvan-
gen van de ultrasone geluiden om dit ver-
volgens om te zetten in een neuraal signaal. 
Het binnenoor van vleermuizen is dusdanig 
gespecialiseerd dat de ultrasone frequenties, 
gebruikt voor echolocatie, kunnen worden 
waargenomen met toegenomen gevoelig-
heid. Bij sommige soorten is het basilaire 
membraan dat correspondeert met de ver-
wachte frequentie van de echo, veel groter. 
Hierdoor kan de vleermuis zelfs de zachtste 
weerkaatsingen identificeren. (Schuller, 
1979) Nu moet de informatie nog verwerkt 
worden. Dit gebeurt onder andere in de 
colliculus inferior en de auditieve cortex van 
de hersenen. Bij vleermuizen is de colliculus 
inferior (een schakel in de verwerking van 
geluid in het mesencephalon) dusdanig ge-
specialiseerd dat die extra gevoelig is gewor-

den voor de tijdverschillen tussen de emissie 
van geluid en het opvangen van de echo. 
Dit draagt bij aan het verbazingwekkend 
accurate vermogen om afstand in te schat-
ten. (Pollak, 1977) Daarnaast is de auditieve 
cortex van vleermuizen relatief gezien veel 
groter dan die van andere zoogdieren. Dit 
is ook nodig, omdat elke component van de 
echo, en daarmee elke eigenschap van een 
object, in een aparte kern van de cortex ver-
werkt wordt. (Kanwal, 2007) De combinatie 
van al deze aanpassingen zorgen voor het 
vermogen om een ongekend scherp beeld 
van de omgeving te vormen. 

Echolocatie is een unieke vorm van nachtvi-
sie, waar nog zeker niet alles over bekend is. 
Naast vleermuizen maken dolfijnen en wal-
vissen ook gebruik van deze techniek. Deze 
zeezoogdieren hebben weer hele andere 
biologische aanpassingen gedaan om tot 
hetzelfde resultaat te komen. Echolocatie is 
zelfs zo nuttig dat het in militaire navigatie-
apparatuur gebruikt wordt (sonar). Zo blijkt 
maar weer, dat zelfs de mens nog veel kan 
leren van moeder natuur. 
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Nachtvisie

Case report
Homoseksualiteit bij dieren
In november 2019 berichtte het AD dat er 
een ‘opmerkelijk incident’ had plaatsge-
vonden in het verblijf van de zwartvoet-
pinguïns in DierenPark Amersfoort. Een 
pinguïn-homokoppel had een ei gestolen 
van een heterokoppel en was dit nu zelf 
aan het uitbroeden. Hoewel het stelen van 
een ei opmerkelijk te noemen is, komt het 
uitbroeden daarvan door twee mannelijke 
pinguïns wel vaker voor. Ook in Diergaarde 
Blijdorp en zelfs in een dierentuin in Aus-
tralië zijn er pinguïn-homostelletjes ge-
weest die samen een ei hadden uitgebroed.

Niet alleen pinguïns, maar ook andere die-
ren zijn in staat tot homoseksueel gedrag. 
Zo was er in dierenpark Avifauna in Alphen 
aan den Rijn een lesbisch ooievaarskop-
pel dat samen een jong had grootgebracht. 
Homoseksueel gedrag wordt door het hele 
dierenrijk heen gevonden, van insect tot 
zoogdier, en stelt onderzoekers al jaren 
voor een lastige paradox. Darwins evolutie-
theorie door middel van natuurlijke selectie 
stelt namelijk dat genen ervoor moeten 
zorgen dat ze doorgegeven worden naar de 
volgende generatie, omdat ze anders uit-

sterven. Genen die ervoor zorgen dat een 
dier meer geneigd is naar homoseksuele 
paring zouden minder waarschijnlijk door-
gegeven worden aan de volgende generatie, 
dan genen die ervoor zorgen dat een dier 
meer geneigd is naar heteroseksuele pa-
ring. Homoseksualiteit zou op deze manier 
dus snel moeten uitsterven. Echter toont de 
geschiedenis aan dat homoseksueel gedrag 
er altijd geweest is, wat onderzoekers doet 
geloven dat er een evolutionair nut aan vast 
zit.

"Homosexualiteit kan dienen ter ver-
sterking van de sociale banden"

Wat dit evolutionaire nut dan zou moe-
ten zijn hebben de Californische biologen 
Nathan Bailey en Marlene Zuk onderzocht. 
Zij hebben 25 jaar aan onderzoek naar 
homoseksualiteit bij dieren bestudeerd en 
daarvan hun eigen resultaten gepubliceerd. 
Zij stellen voorop dat er goed onderscheid 
gemaakt moet worden tussen de termen 
homoseksueel gedrag en homoseksuele 
voorkeur. Twee mannetjes mogen dan 
homoseksueel gedrag naar elkaar toe verto-
nen, maar dat betekent niet dat ze ook niet 
geïnteresseerd zijn in vrouwtjes. Het gaat 
hier in dit geval dus over seksueel gedrag 
zoals dat gezien wordt bij heteroseksuele 
paren, maar dan uitgeoefend op hetzelfde 
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geslacht. Het gaat hier dus niet over seksuele 
voorkeur, waarbij het dier het ene geslacht 
zou verkiezen boven het andere geslacht. 
Dat gezegd hebbende, worden er vervolgens 
drie mogelijke oorzaken gegeven van het op-
treden van homoseksueel gedrag bij dieren.

Allereerst beweren ze dat homoseksualiteit 
dient ter versterking van de sociale banden. 
Als voorbeeld nemen ze de Tuimelaardolfij-
nen, waarbij mannetjes geregeld seksueel 
gedrag naar elkaar vertonen. De sterkere 
band die hiermee gevormd wordt komt weer 
van pas bij de onderlinge communicatie tij-
dens het jagen. 

De tweede oorzaak heeft te maken met het 
feit dat er onderlinge concurrentie heerst 
binnen de dieren van hetzelfde geslacht. In 
een pinguïngroep waarbij er bijvoorbeeld 
een overschot aan mannetjes is, kan de strijd 
hoog oplopen voor een vrouwtje. Het is dan 
voordelig als er homoseksuele stelletjes ge-
vormd worden. Op deze manier is er minder 
strijd tussen de mannetjes voor een vrou-
welijke pinguïn en dat zorgt weer voor rust 
in de groep. Homoseksualiteit kan op deze 
manier dus voor minder agressie en meer 
stabiliteit en rust in de groep zorgen. 

Een ander erg opmerkelijk voorbeeld van 
deze theorie is de laysan-albatros, een vogel 

die zijn broedplaats heeft in Hawaii. Bij 
deze soort is er een overschot aan vrouw-
tjes en vormen zij dus ook homoseksuele 
paren, echter is hier meer aan de hand. 
Deze vogels zijn namelijk monogaam, 
maar mannetjes van al gevormde hete-
roseksuele paren maken regelmatig een 
uitstapje naar de homoseksuele paren, om 
ook die te voorzien van een ei om uit te 
broeden. Een jong heeft namelijk een veel 
hogere overlevingskans als hij opgevoed 
wordt door twee ouders dan door een 
alleenstaand vrouwtje. Homoseksualiteit 
zorgt bij deze vogels dus voor een groter 
voortplantingssucces van de soort in zijn 
geheel, dan wanneer het niet bestaat. 

"Bij olifanten is het erg moeilijk om te 
paren, waardoor mannetjes van te vo-
ren met elkaar moeten oefenen"

De derde reden voor homoseksueel gedrag 
heeft vooral betrekking op jonge dieren. 
Door seksuele gedragingen te uiten naar 
hetzelfde geslacht, kunnen jonge dieren 
alvast oefenen voor later. Zo kunnen zij 
hun kansen op voortplantingssucces ver-
groten wanneer later heteroseksuele part-
ners beschikbaar worden. Bij olifanten is 
het bijvoorbeeld erg moeilijk om te paren, 
waardoor mannetjes van tevoren wel met 
elkaar moeten oefenen.

Homoseksueel gedrag is dus een veel voor-
komend fenomeen in het gehele dierenrijk, 
met tal van verschillende theorieën over 
het evolutionaire ontstaan ervan. Echter 
moet er nog veel onderzoek gedaan wor-
den als we willen weten of er naast gedrag 
ook sprake is van homoseksuele voorkeur 
en/of liefde. De tijd zal het ons leren!

Babeth van Loon
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Interview Medewerker
Signalement
Naam: Marlissa Fluit
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 25
Woonplaats: Utrecht
Burgerlijke staat: Op mezelf
Lievelingsdier: Alle bijzondere dieren
Lievelingseten: Curry
Huisdieren: Op het moment niet
Werkzaam als: Intern bij afdeling Vogels en 
Bijzondere Dieren
Komt uit: Friesland
 
Wat zijn je dagelijkse bezigheden op de 
faculteit?
Geen dag is hetzelfde. Ik begin om 8 uur en 
dan kijk ik wat er op de poli staat, bereid ik 
onderwijs voor, bel ik eigenaren of controleer 
ik de brieven van studenten. Daarna sta ik 
in de kliniek en doe ik rond half 9 de pati-
entenronde met de studenten. Vervolgens 
bespreken we de patiënten die in opname 
zitten en komen de patiënten op de poli bin-
nen. Daarnaast geef ik onderwijs aan zowel 
bachelor- als masterstudenten. Het is dus 
heel afwisselend werk.

"Geen dag is hetzelfde"
 
Wilde je altijd al dierenarts worden?
Oh ja, op het moment dat ik wist wat een die-
renarts was wilde ik het worden.
 
Had je een dierenarts als voorbeeld 
toen je opgroeide?
Nee, het zit niet in de familie. Niemand uit de 
familie is medisch geschoold. Ik weet niet zo 
goed waar het vandaan kwam, maar toen ik 
klein was had ik al knuffeltjes met gebroken 
pootjes.

Waarom heb je gekozen voor vogels 
en bijzondere dieren?
Dit is niet iets wat ik van jongs af aan al 
wist, omdat ik niet wist dat deze richting 
bestond. Ik kwam erachter dat er specia-
listen waren voor vogels en kleine zoogdie-
ren omdat ik een vriendje had die valkenier 
was. Ik vond de vogels toen heel gaaf en 
was nieuwsgierig naar hoe de diergenees-
kunde daarvan zat. Zo ben ik daar een 
beetje ingerold en vond ik VBD al heel inte-
ressant.

Toen ik de opleiding begon, en mijn eerste 
VBD onderwijs kreeg, wist ik meteen: dit 
wil ik! Ik vond de richting zo leuk en inte-
ressant dat ik me hier in wil specialiseren. 
En wat nog leuker zou zijn, dacht ik, is als 
ik hier ooit op een dag les in zou kunnen 
geven. En dat ging in een stroomversnel-
ling.

"Ik wist meteen, dit wil ik!"
 

Nachtvisie
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Je wordt soms wel eens genoemd als 
opvolger van Ineke Westerhof, wat 
vind je daarvan?
Kijk, Ineke is natuurlijk onvervangbaar! Al 
zie ik het wel als een groot compliment dat 
mensen mij zo zien. Maar in vergelijking 
met Ineke haar 30+ jaar ervaring ben ik 
nog wel een guppie in het vak.
 
Heb je wel eens een vreemde of juist 
grappige casus meegemaakt?
Een leuke casus was toen we drie suiker- 
eekhoorns kregen voor castratie. Op zich 
is de anesthesie en de castratie zelf niet zo 
spannend, maar het spannende komt pas 
zodra ze wakker worden. Suikereekhoorns 
hebben dan de neiging zichzelf op te eten 
op de plek waar ze zijn geopereerd. Wat je 
dan moet doen is zo snel mogelijk zodra 
ze wakker worden iets in hun bek stoppen 
zodat ze zich daarop af kunnen reageren, 
bijvoorbeeld een druif. Dit werkte gelukkig 
heel goed en de drie suikereekhoorns kon-
den dezelfde dag weer lekker naar huis. 

"Suikereekhoorns hebben de 
neiging zichzelf op te eten op 
de plek waar ze zijn geope-
reerd"
Ook kregen we laatst een nijlvaraan bin-
nen, waarvan ik dacht dat hij iets van een 
meter zou zijn, maar hij bleek maar een 
handbreedte. Nu was dit ook zijn probleem, 
maar zo zie je maar dat je nooit goed van 
tevoren precies kunt weten wat je op je poli 
krijgt!  

Ook een goed voorbeeld daarvan is een 
wallaby uit Duitsland die benauwd bin-
nen kwam.  Helaas stortte het dier bij ons 

in waarna we met een hele club specialis-
ten hebben geprobeerd het dier te redden, 
maar dit lukte niet. Dat was natuurlijk heel 
verdrietig. Maar… toen bleek er ineens een 
baby in de buidel te zitten! Die hebben we 
verzorgd tot de eigenaren hem later op 
kwamen halen. Jammer genoeg is deze 3 
dagen later ook overleden. Niet zo’n leuk 
einde dus, maar wel één die me bij blijft.

"Er bleek een baby in de bui-
del te zitten!"
 
Hoe heb je je studententijd beleefd?
Ik heb er zeker van genoten! Ik heb in 
een bandje gezeten. Dit heb ik tijdens 
mijn bachelor redelijk intensief gedaan. 
Uiteindelijk moest ik dit toch opzij leggen 
omdat ons bandje iets te succesvol werd en 
teveel tijd kostte. Daar kijk ik wel met ple-
zier op terug. Ik ben heel blij dat ik dat heb 
mogen meemaken. Daarnaast heb ik in het 
bestuur van Archaeopteryx gezeten, wat ik 
super leuk vond. Ook heb ik veel mensen 
ontmoet en veel gereisd in mijn studen-
tentijd. Mijn masterrooster was soms een 
gatenkaas die ik mooi op kon vullen met 
reizen en stages.
 
Nu terugkijkend, zijn er dingen die 
je in je studententijd anders zou 
hebben gedaan?
Nee, ik ben eigenlijk heel blij met hoe alles 
gegaan is.
 
Lees je de DDx wel eens?
Toen ik student was zeker wel! Nu zie ik 
hem niet zo vaak meer, maar als hij er is 
vind ik het leuk om hem te lezen.

Annick Vugs

Nachtvisie
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Witvlees  

“Wat ik zo mooi vind aan dit werk is dat je door een stap achteruit 
te doen, zicht krijgt op het grote geheel, in plaats van alleen op het 
individuele dier.” 
Judith van Denderen

Meer weten over werken bij de NVWA als 
dierenarts? Volg ons dan op LinkedIn of  
kijk op www.nvwa.nl/werkenbijdenvwa
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Op de hoogte
Reptielenhuis

Het reptielenhuis ‘De aarde’, gevestigd in Breda, 
is een van de weinige reptielenhuizen in Neder-
land. Het is tevens een van de kleinste dieren-
tuinen, namelijk 600 m2. Het reptielenhuis kent 
verschillende reptielen en één amfibie, tevens 
zijn er enkele geleedpotigen. Ondertussen is ‘De 
aarde’ al acht jaar open. Buiten het ontvangen 
van de dagelijkse bezoekers en het organiseren 
van vele kinderfeestjes wordt er ook veel in-
gespeeld op de educatieve aspecten. Zo komen 
studenten van buitenaf meer leren over de die-
ren en de benodigde huisvesting en is het moge-
lijk om reptielen shows op locatie te boeken. Er 
volgt een gesprek met Oscar Maas, eigenaar van 
het reptielenhuis ‘De Aarde’.

Hoe het allemaal begon...
‘Het initiatief kwam van mijn vader, Karel Maas 
(red.), hij had een glashandel en hierdoor niet 
de tijd om gelijktijdig een reptielenhuis op te 
zetten. Ik heb een opleiding in economie gedaan 
en zag het zitten om zijn idee bedrijfsmatig op 
te zetten. Van huis uit hebben we altijd reptielen 
gehad. Tien jaar geleden zijn we begonnen aan 
de bouw van het reptielenhuis, wat twee jaar 
heeft geduurd. Hierbij moest er een vergunning 
voor dierentuinen worden afgegeven, aangezien 

we meer dan 10 exotische soorten openbaar 
stelden. Deze vergunning hebben we binnen an-
derhalve week gekregen, waar we trots op zijn.’

De dieren
‘Wij schommelen altijd rond de 90-100 klop-
pende harten. Het gros hiervan zijn schildpad-
den. Haast alle dieren zijn ons eigendom. De 
dieren die hier zitten, blijven en worden hier 
oud. Achter de schermen worden zoogdieren 
gehouden als voeder voor onze reptielen en 
amfibie. We proberen reptielen te selecteren die 
binnen onze educatieve doeleinden maar vooral 
ook binnen ons bedrijf passen. Één dier wat in 
de natuur een groot territorium heeft, is niet 
direct geschikt om in een verblijf te stoppen. Wij 
doen tevens haast nooit aan Animal-Handling, 
de meeste dieren zijn namelijk kijk-dieren. 

De verblijven zijn een combinatie van modern 
en natuurlijk. Er is een algemene temperatuur 
die tegen de 30 graden ligt en verschillende 
spots die tot 45 graden warm zijn. We hebben 
gekozen voor kurken achterwanden, hierdoor 
wordt de ruimte weer groter. Bij de verblijven 
zie je dat we uit de glaswereld komen. We ge-
bruiken veel glas.’

Veterinaire zorg
‘Als je dieren gezond houdt, heb je haast nooit 
een dierenarts nodig. Die filosofie willen we 
graag behouden. Al de voederdieren die wij bin-
nenkrijgen geven wij hoogwaardig voedsel en 
verzorgen wij goed. Die dieren worden immers 
geconsumeerd door onze eigen dieren.

We hebben iemand die zichzelf een reptielenex-
pert mag noemen, naar hem gaan we wanneer 
we er zelf niet uitkomen. Daarnaast hebben we 
een dierenarts die er is voor het ABC zoals een 
kleine amputatie en vitamine shotjes. Voor de 
iets grotere dieren en complexere problemen 
gaan wij naar dr. Marja Kik, welke gevestigd is 
in Nieuwegein.’
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Hoe de dag begint
‘Onze dag begint met een bakkie koffie. Het is ei-
genlijk heel simpel, we hebben lijsten die we elke 
ochtend nalopen. Het nadeel van mijn karakter 
is, dat ik heel precies ben. Het moet allemaal 
gewoon goed zijn. We zullen nooit alleen het dier 
controleren en het waterbakje verschonen. Nee, 
ook alle lampen worden met een doekje afge-
daan, de sierplanten worden afgenomen en de 
ramen worden gepoetst. Ik wil het netjes hebben. 
Dit doen we nu al acht jaar, en dat betaalt zich 
terug in die zin, dat we nog steeds een schoon 
en fris ruikend reptielenhuis hebben. In de och-
tend wordt gecontroleerd of het dier natuurlijk 
gedrag vertoond, het voedsel wordt klaargezet 
en de lampen worden op warmte gecheckt. Om 
de zoveel tijd checken we tevens de UV straling. 
De voedsel dieren moeten ook verzorgd worden. 
Denk hierbij aan het voeren en schoonmaken 
van de huisvesting van deze dieren.’

Dagelijkse werkzaamheden
‘Het onderwijs is een van de leukere dingen om 
te doen. Je krijgt leerlingen binnen van groot 
tot klein, die erg geïnteresseerd zijn in deze die-
ren. De studenten van het MBO en HBO die wij 
onderwijzen hebben zelf dit keuzevak gekozen 
bijvoorbeeld. Het is leuk om te werken met een 
nieuwe generatie. Het idee; bakje met zand, een 
palmboom en een reptiel erin zetten moet stop-
pen. De winkelverkoop adviezen moeten tevens 
stukken verbeterd worden. Er zijn slechts enkele 
winkels die dit echt goed doen. 

Onze filosofie is dat we proberen het houden 
van dieren op een hoger niveau te brengen. We 
hebben een hele goede dierverzorger die het 
al jaren doet, namelijk; Moeder Natuur. Laten 
we dit dan gaan nabootsen, welke aspecten 
kunnen we aflezen uit de natuur? Hoeveel 
schuilplekken heeft het dier nodig, etc...? Als je 
het op deze manier uitlegt, snappen de meeste 
mensen het veel sneller.

Bij kinderfeestjes krijg je altijd een grote groep 
enthousiastelingen binnen. We proberen onze 
collectie hier ook op af te stemmen, denk aan 
dieren die ze ook als eens bij Freek Vonk heb-
ben gezien. Wanneer je een klein bedrijf hebt 
is het belangrijk om goed na te denken over de 
collectie en hoe je deze wegzet.

Wij vinden het heel belangrijk dat het bezoek 
persoonlijk is. Elke bezoeker die hier binnen-
komt krijgt twee keer één op één aandacht van 
de dierverzorger. Dit is het voordeel van klein-
schalig zijn. We hebben ruim 20 dieren waar-
mee er mogelijkheid is tot interactie. Maar we 
zorgen ervoor dat geen slang twee keer uit zijn 
kooi moet.’

Het reptielenhuis ‘De Aarde’ is zeker een aan-
rader mocht men in de buurt zijn, maar is 
tevens de moeite waard om naartoe te reizen. 
Kijk op de site https://www.deaardebreda.
nl/nl/home voor meer informatie. Deze tekst 
is mede mogelijk gemaakt door Oscar Maas, 
eigenaar van het reptielenhuis ‘De Aarde’

Merel Hartmann
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Vernieuwingen in het prak-
tijkonderwijs
Er vinden op het moment veel vernieuwin-
gen plaats op de Faculteit Diergeneeskunde. 
We zijn net van acht naar drie departe-
menten gegaan, de klinieken worden orga-
nisatorisch geherstructureerd en ook het 
onderwijs verandert. Het hangt allemaal tot 
op zekere hoogte met elkaar samen, maar 
dit stukje gaat vooral over het praktische 
onderwijs in de masterfase, de klinische 
coschappen dus. 

Wat verandert er en wat niet? Inhoudelijk 
wordt -en blijft- het onderwijs gestuurd 
door de zogenaamde eindtermen, de kwa-
lificaties waar een net afgestudeerde die-
renarts aan moet voldoen. Die eindtermen 
bestonden vroeger uit eindeloze lijsten wat 
je allemaal gezien of gedaan moest hebben. 

Inmiddels is het besef doorgedrongen dat 
het hebben van een aantal essentiële com-
petenties veel belangrijker is om een goede 
dierenarts te worden dan het verzamelen 
van zoveel mogelijk vinkjes en de eindter-
men zijn nu veranderd in een veel korter 
lijstje van competenties. Klinisch redeneren 
en verschillende vormen van veterinaire 
expertise zijn daar nog steeds belangrijke 
onderdelen van, maar er zijn meer compe-
tenties zoals communicatie, samenwerken 
en academisch denken en handelen. 

"Het hebben van essentiële compe-
tenties is veel belangrijker dan het 
verzamelen van zoveel mogelijk 
vinkjes om een goede dierenarts te 
worden"
Die competenties gelden voor de hele 
opleiding en dus ook voor het praktijkon-
derwijs. In de latere fase van de studie ligt 
de nadruk meer op het ontwikkelen van     
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technische vaardigheden, maar ook op het 
werken in een situatie die zo dicht mogelijk 
bij de praktijk komt. Dat wil zeggen in een 
“real-life” situatie waarin je geconfronteerd 
wordt met niet alleen “echte patiënten”, 
maar ook met “echte” eigenaren (vergeet 
niet dat je als praktiserend dierenarts vooral 
heel goed met mensen om moet kunnen 
gaan, al die dieren zijn namelijk van iemand 
en die mensen hebben in het geval van ge-
zelschapsdieren en paarden bijna allemaal 
een emotionele band met het dier). Dat is 
natuurlijk heel anders dan in de bachelor, 
waar de opleiding vooral theoretisch is of 
puur technisch gericht in de vorm van prac-
tica. 

"In de master gaat er een accentver-
schuiving plaatsvinden van de theo-
rie naar de praktijk"
De belangrijkste verandering die op stapel 
staat is dat er in de master een accent-

verschuiving plaats gaat vinden van de 
theorie naar de praktijk. Herhalingen 
van eerder aangeboden stof en theorie en 
achtergronden in het algemeen zullen in 
afnemende mate op klassikale wijze aan-
geboden worden, maar meer in de vorm 
van e-learning modules of andere zelfstu-
dievormen. Natuurlijk zijn er wel docenten 
beschikbaar voor vragen. Aan de andere 
kant zal een grotere participatie in de kli-
nische activiteiten staan met daar waar 
mogelijk een grotere verantwoordelijkheid 
voor de studenten. Deze zelfde gedachte-
gang volgend zal het externe onderwijs 
voortgezet worden en mogelijk verder 
uitgebreid worden. 

Al met al veranderingen die als doel heb-
ben het onderwijs dichter bij de praktijk te 
brengen en de student beter voor te berei-
den op de latere beroepsuitoefening. 

René van Weeren
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Het eerste op maat gemaakte 3D 
geprint kunststof hoefbeslag is een 
feit!
 18-12-2019 uu.nl

Ook aan de Universiteit Utrecht heeft er 
in december zich een bijzonder fenomeen 
voorgedaan. Voor het eerst heeft een paard 
een volledig op maat gemaakt kunststof 
hoefbeslag door middel van 3D printtech-
niek gekregen! Door deze toepassing hoopt 
het team van onderzoekers het welzijn en 
de gezondheid van paarden en paardachti-
gen te kunnen verbeteren. Zij zullen zich nu 
vooral bezig gaan houden met het in kaart 
brengen van de effecten van dit op maat 
gemaakte, 3D geprinte hoefbeslag. Er zal 
onder andere gekeken worden naar slijtage-
karakteristieken en de eventuele invloed op 
de hoefhoek, drukverdeling in de hoef en 
met behulp van het Q-horse systeem naar 
de invloed op het bewegingspatroon. 

Op de hoogte

Up-to-date
Ook afgelopen tijd heeft het dierennieuws 
niet stil gestaan. Wij hebben voor jou de 
meest opvallende nieuwtjes op een rij gezet, 
zodat jij weer helemaal up to date bent!

Zeldzame goudjakhals gezien in 
bos in Drenthe 
06-12-2019 nos.nl

Afgelopen december is door een wild-
camera van de Zoogdiervereniging een 
goudjakhals in Drenthe gefotografeerd. Een 
bijzondere verschijning, want door hun on-
opvallende levenswijze zie je ze niet zo snel 
voorbij komen. Dit is dan ook pas de derde 
keer in Nederland dat hij wordt gesigna-
leerd, eerder was er al één in 2016 en 2017 
op de Veluwe gezien. Volgens Staatsbosbe-
heer is het dier sinds tientallen jaren bezig 
met een opmars vanuit Oost-Europa, want 
ook in Duitsland en Denemarken wordt de 
goudjakhals steeds vaker opgemerkt. Voor 
zover bekend is de dichtstbijzijnde roedel 
in Tsjechië te vinden. Aanvankelijk dacht 
de Zoogdiervereniging dat het hier ging om 
een wolf, maar daar bleek het dier te klein 
voor. Goudjakhalzen wegen namelijk maxi-
maal maar 15 kilo (een wolf wel 50!) en 
specialiseren zich in de vangst van muizen. 
Volgens Staatsbosbeheer zouden zij ook een 
belangrijke bijdragen kunnen leveren aan 
het in toom houden van rattenpopulaties. 
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Eén van ’s werelds grootste vissen 
door toedoen mens officieel uitge-
storven 
12-01-2020 nos.nl

Helaas is er ook minder goed nieuws. Eén 
van de grootste zoetwatervissoorten ter 
wereld is officieel uitgestorven. Het gaat 
hier om de Chinese lepelsteur, een vis die 7 
meter lang kon worden en tot 450 kilo kon 
wegen. Opvallend was zijn zwaardvormige 
snuit, die hij gebruikte om naar elektrische 
signalen van kreeftjes en vissen te speuren. 
Hij leefde in de langste rivier van Azië. Chi-
nese onderzoekers concluderen dat dit komt 
door toedoen van de mens. Overbevissing en 
het aanleggen van dammen in de rivier heb-
ben vermoedelijk voor het einde van deze 
vissoort gezorgd. Hij werd voor het laatst in 
2003 door onderzoekers waargenomen. Bij 
recente zoektochten naar sporen van de vis 
is niets gevonden, waardoor experts er nu 
van overtuigd zijn dat de vis tussen 2005 en 
2010 compleet is verdwenen. 

Spotify komt met playlists voor 
honden en katten (en hamsters en 
inguana’s) 
15-01-2020 nos.nl

Het Zweedse bedrijf Spotify komt nu met 
de ‘Pet Playlists’, een speciale lijst met 
muziek voor huisdieren die ze kunnen 
luisteren als de baasjes de deur uit zijn. 
Eenmaal bij de site aangekomen (pets.
byspotify.com) kun je aangeven welk huis-
dier je hebt (hond, kat, hamster, vogel, in-
guana) en wat de karaktereigenschappen 
van dat huisdier zijn (energiek of relaxed, 
verlegen of sociaal, nieuwsgierig of juist 
niet). Vervolgens worden deze gegevens 
gekoppeld aan de muzieksmaak van het 
baasje en wordt er zo een unieke afspeel-
lijst gegenereerd. Ook is er een speciale 
hondenpodcast (My Dog’s Favourite Pod-
cast) online, die liefdevolle boodschappen 
en complimentjes voor de hond bevat. Dit 
alles om zo het stressniveau van het dier 
omlaag te halen. Of dat ook daadwerkelijk 
werkt, is natuurlijk nog maar de vraag.

Babeth van Loon
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Beagle 009
Beste vrienden van de Beagle,

De kortste dag van het jaar hebben we weer achter ons gelaten en langzaam maar zeker 
gaan we weer het licht tegemoet. Terwijl, zoals te lezen was in de vorige editie van DDx, 
sommige dieren nog in een diepe winterslaap verkeren heeft de veterinair de afgelopen 
maanden niet stil gezeten. 

De Sint-inn was de aftrap voor de feestdagen en de fietsenkelder werd ingeruild voor de 
werf van club Maggy. D.W. besloot op ontdekkingstocht te gaan en vond een verlaten bar, 
als beloning voor het harde zoeken schonk hij zichzelf maar een glas Baileys in. De boun-
cer kon dit alleen niet echt waarderen en de ontdekkingsreis moest buiten voortgezet 
worden. Gelukkig was de sint al langs geweest op de faculteit anders had iemand zeker 
de roe gekregen. 

Na een bezoekje van de Sint stond alweer de volgende BN’er klaar om haar entree te 
maken in de kamer. Niemand minder dan Lucille Werner, begeleid door VP, mocht na-
melijk 10 mensen heel erg blij maken met een plekje voor peerdepieten, maar ook alle 
andere aanwezigen werden erg blij. Het was nog even spannend maar zowel de groene 
als de goude bal werden gegrabbeld en in plaats van een vakantie of Lingo sokken was 
er gratis bier, iets waar je nou écht iets aan hebt. Het extra bier zorgen ook voor de extra 
gezelligheid. Terwijl L.T. bezig was zijn maaginhoud uit zijn baard te spoelen zochten K.S 
en S.K. elkaars gezelschap op tussen de fietsen en ook M.d.R. en S.T. leken het heel gezel-
lig te hebben samen.  

De volgende feestdag op de kalender was kerst en wie kerst zegt, zegt eten. Dus ook dit 
jaar was er weer het grote kerst-diner. De kaartverkoop was in no-time uitverkocht en er 
werd met man en macht gewerkt om een culinair hoogstandje op tafel te zetten. De wijn 
vloeide rijkelijk en toen de laatste druppel op was, of op het hemd van de buurman was 
beland, werd het tijd om richting de kerst-inn te vertrekken. Helaas had de beveiliging 
toch wat moeite met klokkijken waardoor het feest een half uur eerder dan gepland was 
afgelopen, een paar slimme koppen wisten hier wel raad mee en besloten het feestje 
voort te zetten bij D.S.K. 

Na een klein akkefietje vorig jaar ‘wispo was leuk maarten’ was besloten de ski-reis dit 
jaar in de vakantie te organiseren. Een gezellige groep studenten reisde af richting St. 
Sorlin om zich daar vrijwillig van een berg af te laten storten. Het is natuurlijk zeer be-
langrijk om je goed warm te houden in de sneeuw. Een jas kan hier al goed bij helpen, 
moet je deze natuurlijk niet net als K.V. kwijtraken. K.v.T. en M.R. vonden de jas niet 
voldoende en kozen voor een hete zoen om op te warmen terwijl S.T. en T.V. ook alleen 
nog maar oog voor elkaar hadden. 
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Inmiddels is Dry January weer voorbij en de goede voornemens allang weer vergeten. 
Reden genoeg voor weer een hele hoop leuke dingen op de planning. Maar pas op deze 
hond heeft een neusje voor een goed verhaal en staat te kwispelen deze te delen met de 
rest. Mocht je nog een leuke, grappige of sappige roddel hebben, schroom niet dit met 
mij te delen via dskbeagle009@gmail.com  

Lebber en een poot,

Beagle 009
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Kooiverrijking

DGK memes
Volg @dgkmeme voor de allernieuwste memes.
Én stuur jouw orginele meme in een DM!
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Afgestudeerden
November
M.F.N. Hamers     Master GD – Track GD
J.N.R. ten Have     Master LH – Track One Health
S.A. Hoyng     Master GD – Track Onderzoek
E.J. de Jong     Master GD – Track GD
A.M. Kemper     Master Paard – Track Onderzoek
I.S. Mascini     Master GD – Track GD
A. Rappoldt     Master GD – Track GD
C.M. Smink     Master GD – Track GD
C.E.S. Tegels     Master GD – Track GD

December
K.M. den Hoed     Master GD – Track GD
R.E. Holst     Master GD – Track GD
R.W. Huijser van Reenen    Master LH – Track LH
A.L.J. Lindeman     Master GD – Track GD
K.K. van Noort     Master GD – Track GD
C.E.C. O’Connor     Master GD – Track GD
Z. van der Plaats     Master GD – Track GD
C.F.J. Vlaanderen     Master GD – Track Bestuur en Beleid
M. van de Vooren     Master GD – Track GD
N.D. Wagenaar     Master LH – Track LH
N.N.C. van Zon     Master GD – Track GD

Januari
M. Fölker     Master GD – Track GD
M. den Heijer     Master GD – Track GD
J.A.A. Huijboom    Master LH – Track Bestuur en Beleid
V.R. Jongkind     Master GD – Track GD
K.D. de Kloet     Master LH – Track LH
A.M.E. de Kwant     Master GD – Track GD
E.V. Nijhof     Master LH – Track Bestuur en Beleid
A.L. Oostdijk     Master Paard – Track Paard
I.M. van der Pasch     Master GD – Track GD
R. Peters      Master LH – Track LH
R. Post      Master Paard – Track Paard
K.M. de Rooij     Master GD – Track Onderzoek
G.J. van Staalduinen    Master GD – Track Onderzoek
T.S. Wietsma     Master LH – Track LH

Post scriptum
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Agenda D.S.K.

Februari
dinsdag, 4. februari  ExcuCo/SpoCo Wii toernooi
woensdag, 12. februari  Almanakpresentatie
vrijdag, 14. februari  Master Open Day + Ouderdag WSB
zaterdag, 15. februari  Ouderdag
dinsdag, 18. februari  Spoco Pool toernooi
woensdag, 19. februari  D.S.K. Symposium
donderdag, 20. februari  I.V.S.A. infoavond congres 2021 + Carnaval Vet-Inn
woensdag, 26. februari  Gedragsavond
vrijdag, 28. februari  WSBSA
zaterdag, 29. februari  PJD Symposium

Maart
woensdag, 4. maart  Bijpraatborrel
vrijdag, 6. maart   Wintersport WSB
dinsdag, 10. maart  Sledehonden workshop
vrijdag, 13. maart  Vetlink + Ouwe-lullen-WSB
donderdag, 19. maart  VDK-DSK

April
donderdag, 2. april  D.S.K. Gezelschapsdieren Symposium
donderdag, 16. april  D.S.K. Halfjaarlijkse ledenvergadering
woensdag, 22. april  ZesUursLoop
zaterdag, 25. april  63ste Peerdepieten
woensdag, 29. april   Menage a trois

Post scriptum
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